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 ה' בניסן התשע"יבכפר סבא, 

 2015באפריל  1       
 
 
 

 לכבוד
 מר יהודה בן חמו

 העיר ראש 
 א   ן  כ
 

 נכבדי ראש העיר,
 

 4201דוח מבקר העירייה לשנת הנדון: 
 

כמתחייב  2014לשנת מבקר העירייה הנני מתכבד להגיש לך בזאת את דוח 
 ג' בפקודת העיריות.170מהוראות סעיף 

 
הביקורת הוא המודעות לכך שעובדי העירייה ונבחריה הם משרתי  הקו המנחה את

 הציבור, וכך אני כמבקר העירייה רואה את תפקידי כשליח של הציבור.
 

איכות, יעילות לנגד עיני הביקורת, המטרה של יישום  הבשנה זו כמו בכל שנה, עמד
ות ומקצועיות מרביות במערכות העירייה, והתנהלות במסגרת החוקים, התקנ

נהל תקין יוהנהלים הקיימים, תוך יצירת תרבות ארגונית המבוססת על עקרונות מ
 וטוהר מידות.

 
תפקידיו של מבקר העירייה הוגדרו בפקודת העיריות, כדלקמן: לבדוק אם פעולות 

העירייה נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותן, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות 
פעולות עובדי העירייה; לבדוק אם סדרי הבוחן היעילות והחיסכון; לבדוק את 

והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות 
ועקרונות היעילות והחיסכון; לבקר את הנהלת חשבונות העירייה, ולבדוק אם דרכי 

 מניחות את הדעת. -של רכושה  שמירה והחזקהההחזקת כספי העירייה, 
 

כת ביקורת ממקד את תשומת הלב הארגונית בתקופת הבדיקה בנושא תהליך ערי
 הנבדק. 

תהליך זה מאפשר לעירייה לשפר את השגת יעדיה בכלל, ובנושא הנבדק בפרט, 
באמצעות שיפור תהליכי עבודה ובקרה. עם זאת, היקף הביקורת והמשאבים 

של המוגבלים העומדים לרשות הביקורת, דורשים התמקדות במספר מצומצם 
לקביעת סדרי עדיפות בעבודת הביקורת,  נושאים. משום כך, יש חשיבות מיוחדת

 במטרה להתמקד בנושאים שהטיפול בהם יביא לתועלת מרבית לארגון.
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 צוות תיקון ליקויים
מהותה של הביקורת הינה בתיקון הליקויים, המעקב אחרי אופן טיפולם ויישומם 

 בהנחיית מנכ"לית  2015כן, במהלך שנת עבודה  עללמען מניעתם והישנותם בעתיד. 
בטיוטת דוח מבקר העירייה לש"ע  תיקון ליקויים לכל נושאהעירייה, נקבעו צוותי 

תוך הגדרת מסגרות אחריות, דיווח ולוחות , וניתנו הנחיות לביצוע מטלות 2014
 זמנים. 

 
 לסיכום

 הבאים:נושאים בבדוח שנתי זה נכללים דוחות הביקורת 
כיתות א', פרסומי העירייה, לם וילדי גנילרישום ילדים נוכחות חברי המועצה, 

   וביטוחי העירייה. , מחלקת עבודות ציבוריותשיפוץ היכל התרבות
ועל כן,  עבודההממצאי הביקורת עולה כי קיים צורך לטפל במיסוד תהליכי מ

הסדרת ממשקי המענה לחלק מחשיבותם של נהלי העבודה יש בהם בכדי לתת 
גם כלפי , לשם הפקת תהליכי התייעלות בארגוןותהליכי עבודה בין אגפי העירייה 

 התושבים.
ת וניתוח עיסוקים במחלקסקר הצורך בביצוע הביקורת מצביעה על כמו כן, 

 יטוחים ומשנה קודמת גם במחלקת החשמל. בעבודות ציבוריות,  המבוקרות:
 , נמסר כי המלצת"עעברה למבקר בפכפי שהובהתייחסות מנכ"לית העירייה 

עומסים , בידי חברה חיצונית/יועץ לבחינת 2015החל מש"ע כבר מבוצעת, המבקר 
 ותהליכי העבודה במחלקות העירייה השונות. 

 
 תודות

ראש העיר, על תמיכתך בביקורת ועל אדוני לסיום, מבקש אני להודות לך, 
 יתוהמלצותיה. תודה למנכ"לההתייחסות היסודית והעניינית לממצאי הביקורת 

בליקויים בסמוך ככול הניתן למועד ובטיפול ה בתקצוב העירייה על התגייסות
 גילויים. 

לחברי המועצה, למנהלי האגפים ביקורת, הוועדה לענייני  ירחבלליו"ר ותודה 
 שיתוף הפעולה.התמיכה וולעובדי העירייה על 

אריאלה ברנשטיין לעירייה, וסגן מבקר ה-אייל מגינילכמו כן, אבקש להודות, 
 על עבודתם המקצועית והמסורה. מנהלת הלשכה

         
 

 בכבוד רב,
 

 דוד תורג'מן          
 מבקר העירייה        
 ציבורתלונות העל  הממונהו

 
 העתק: יו"ר הועדה לענייני ביקורת

 חברי הוועדה לענייני ביקורת       
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 מבוא כללי
 

 
 
 המסגרת החוקית לעבודת הביקורת .1
 

 תפקידו של מבקר העירייה 1.1
 

 )ב( לפקודת העיריות מחייב כל עירייה בישראל למנות מבקר עירייה. 167סעיף 
 

פקודת העיריות מגדירה את תפקידיו, סמכויותיו ודרכי עבודתו של מבקר העירייה, 
ת יעילה ואפקטיבית )עיקרי החוק באופן המקנה לו מעמד עצמאי כדי להבטיח ביקור

 מובאים בנספח לדוח(.
 

כדלקמן: לבדוק א לפקודת העיריות  170בסעיף תפקידיו של מבקר העירייה הוגדרו 
מידות אם פעולות העירייה נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותן, תוך שמירת טוהר ה

ק  אם סדרי לבדו ועקרונות היעילות והחיסכון; לבדוק את פעולות עובדי העירייה;
, טוהר ןהבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל די

לבקר את הנהלת חשבונות העירייה, ולבדוק  מידות ועקרונות היעילות והחיסכון;ה
 מניחות את הדעת. -אם דרכי החזקת כספי העירייה, ושמירה והחזקה של רכושה 

 
ריות, מבקר העירייה ממלא את תפקיד נוסף על התפקידים שנקבעו בפקודת העי
מן(, מתוקף הוראות חוק הרשויות דסהמורשה לטיפול בתלונות הציבור )אומבו

 .2008 -המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח 
 

 הוועדה לענייני ביקורת 1.1
 

ג לפקודת העיריות, חובה על מועצת העירייה למנות מבין חבריה ועדה  149על פי סעיף 
 זה.קורת. הרכב הוועדה, תפקידיה וסמכויותיה מפורטים בסעיף יני בלעניי

 
נתכנסה שבע פעמים, בלא הסכמה עדה לענייני ביקורת והו 2014במהלך שנת עבודה 

 בין יו"ר הוועדה לחבריה בעניין תמלול והקלטת הישיבות.
 

ו מוצע למועצה לפעול להסדרת פעילותה של הוועדה לענייני ביקורת ולמנוע מצב ב
 התכנסותה מוטלת בספר ונמנעת ממנה תפקוד כנדרש ע"פ חוק.

 
יוקם  ,א, ולפיו 1ג  170לפקודת העיריות, הוסף לפקודה סעיף  2005על פי תיקון משנת 

 בעירייה צוות לתיקון ליקויים על פי המתכונת הקבועה בהוראת סעיף
ידון בדרכים . לפי תיקון זה, הצוות 1958 -א )ב( לחוק מבקר המדינה, התשי"ח 21

ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש מבקר העירייה ושנדון במועצה, 
 ובדרכים למניעת הישנותם של ליקויים בעתיד.

 
 כללים לעבודת הביקורת .1
 

 הוא הקושי לקבוע בדייקנות את היקףאחד המאפיינים של תכנון עבודת הביקורת  1.1
כי יש להוסיף ולהעמיק את ורת ביקלעתים מתברר במהלך עריכת ה העבודה, שכן
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 הבאות: הבדיקה, כדי להשיב על השאלות
 

מה הסיבה להיווצרות הפגם ומי נושא  ;? מהו היקף הליקוי על כל שורשיו ושלוחותיו
שבהן עלול להימצא  האם יש בעירייה פונקציות דומות או זהות ;? באחריות לכך

וע ולקבל פיצוי על הנזקים שנגרמו מהן האפשרויות של העירייה לתב ;? הליקוי שאותר
 ? לה בעקבות פגיעה בזכויותיה

 

 גם השנה, כבעבר פעלה הביקורת על פי התקנים המקצועיים המחייבים, ובכלל זה: 1.1
 

לפני כל ממצא מפורטים הכללים  -בחינת הממצאים למול "התקן לביקורת"  -
חייה מחייבים שלאורם נבחנו הממצאים, ובכלל זה: חוק, תקן, נוהל, הנה

 . מקצועית, שיטת עבודה שנלמדה מדרכי הפעולה המקובלות של המקצוע

באמצעות איסוף ראיות ביקורת, וליבון  -הקפדה על דיוק העובדות והממצאים  -
 .העובדות עם היחידות המבוקרות ובדיקות חוזרות ונשנות של כל פרט ופרט

 .ניתוח המסקנות וההשלכות הנובעות מהממצאים בפרק נפרד -

המלצות אפקטיביות ומעשיות, ככל שניתן, כולל הצבעה על הגורם הארגוני  גיבוש -
האחראי ליישומן וגיבוש לוחות זמנים ליישומן. גיבוש ההמלצות נערך, ככל הניתן, 

 בתהליך של דיון משותף בין הביקורת ובין היחידה המבוקרת.

 

לתיקונם.  דוחות הביקורת מחייבים מעצם טבעם, לפרט את הליקויים ואת ההמלצות 1.2
עם זאת, על מנת שדוחות הביקורת ייתנו תמונה מלאה ויוכלו לתרום לשיפור תהליכי 

סקירה מקיפה  ,העבודה והבקרה, הביקורת מפרטת בפרק המבוא של כל דוח ביקורת
 מבוקרת ולא רק בהיבט של הליקוי המסוים.השל המערכת 

 

ת מטפלת בסוגיות נוסף על הנושאים הכלולים בתכנית העבודה השנתית, הביקור 1.2
 .הציבור תלונות לעה נומהנוסף של מבקר העירייה כמ ותפקידלהקשורות 

 
היו מקרים שבעקבות בירורה של תלונה התעורר צורך בעריכת ביקורת מקיפה על 

 ההליך שהוביל לתקלה הנקודתית, שבגינה הוגשה התלונה.
עירייה לש"ע כמו הביקורת על רישום בגנים ולכיתות א' המשולבת בדוח מבקר ה

2014. 
 

, בדומה למשרד מבקר המדינה, פועלים מונה על תלונות הציבורביקורת העירייה והמ
ו ותורמת לתיקון יככלים שלובים, שהדדיות ביניהם מסייעת לאזרח בהסדרת עניינ

 יים מערכתיים ולחשיפתם באמצעות דוחות הביקורת.וליק
 

 על שיפוץ בית ספיר. בוצעה ביקורת מבקר העירייה 2009לדוגמה: בש"ע 
לאור ממצאי הביקורת דאז, יצאה הודעה והתרעה על ביצוע ביקורת בנושא שיפוץ 

 .היכל התרבות בטרם החלו עבודות השיפוץ
, 2014ממצאי הביקורת היכל התרבות כפי שמופיעים בדוח מבקר העירייה לש"ע 

 של השיפוץ. ארגון בפעילותהמצביעים על הפנמה ותהליך למידה של 
 

 מועד קיום הביקורת . 2
 

  ב"עולם הביקורת" הדעות חלוקות לגבי השאלה אם דינה של הביקורת    2.1
 עם הפעילות הנבדקת. להיעשות בדיעבד או בד בבד  
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הסבורים כי תפקידה של הביקורת מתמצה  המבקר העירייה אינו תמים דעים עם אל

 רק לאחר מעשה. וייםבחשיפת ליק
 

ותה ביקורת אשר אינה מתירה לליקויים להתממש משנה חשיבות יש לאא, אדרב
ומשכילה למנוע אותם מראש. יש לזכור כי הביקורת היא גורם המזדהה עם 

התפקידים והסמכויות של העירייה. ביקורת מבקשת להביא את תשומותיה להפעלת 
תהליכי עשייה בהתאם לכללים ולנהלים, מתוך שמירה על האיזון העדין שבין 

 יעת הליקוי ובין התערבות לא רצויה במערכת הניהול.התערבות לשם מנ
 

 יש להדגיש כי לעיתים מושמעת הטענה כי נוכחות המבקר בדיון בנושא מסוים,    2.1
 תקין. הביקורת דוחה טענה זו ומדגישה כי אין לראות  יה שהנושאיכמוה כרא  
 שמתקבלות. בנוכחותה משום מתן "הכשר" להחלטות  

 
 יקורתהנושאים שבדקה הב . 2
 

 הבאים: נושאים הבדוח שנתי זה נבדקו  2.1
כיתות א', דוח ביקורת לגנים ולדוח נוכחות חברי מועצה, דוח ביקורת רישום ילדים 

דוח על ו , דוח על מחלקת עבודות ציבוריותפרסומי העירייה, דוח שיפוץ היכל התרבות
 ביטוחי העירייה. 

 
שנתי, הן כדי להביא לידיעת הציבור את מכלול הדוח ההביקורת רואה חשיבות בהפצת       2.1

הן כדי להביא את הדבר לידיעת עובדי העירייה ונבחריה, כדי ו ,הנושאים שנבדקו
ולמנוע ליקויים שהביקורת ביעילות שיוכלו להיעזר בדוחות הביקורת לביצוע תפקידם 

 כבר התריעה עליהם בעבר.
 

 הביקורת.לא כל עבודת הביקורת מקבלת ביטוי בדוחות  2.2
 

ויהיה רשאי  ב )ה( לפקודת העיריות, מוזמן המבקר 170מתוקף החובה הקיימת בסעיף 

לכל ישיבה של מועצת העירייה או כל וועדה מוועדותיה " להיות נוכח לצורך ביצוע תפקידו

. בהתאם לכך, ועל פי שיקול דעת מבקר "או כל ועדה מוועדותיו של גוף עירוני מבוקר
 מבקר העירייה ו/או נציגיו בוועדות השונות.נוכחים  העירייה,

 
, מונה על תלונות הציבורבנוסף, בשל איחוד תפקידים של מבקר העירייה עם המ

במסגרת כל אלה נעשית  .העירייה ועוזריו לטפל גם בתלונותנדרשים לעיתים  מבקר 
עבודת ביקורת שוטפת בזמן אמת, ומתנהלת התכתבות ענפה עם הגורמים הרלוונטיים 

אלא מוצאת את ביטויה בדוח על  שבחלקה אינה מוצאת את ביטויה בדוחות הביקורת
 פעולתו של הממונה על תלונות הציבור המוגש מדי שנה לראש העיר ולמועצת העירייה.

 
 .         תכנית עבודת הביקורת5
 

 בקשות לבדיקה 5.1
 

על המבקר  תכנית עבודת הביקורת של מבקר העירייה אינה מצריכה אישור מאיש, אך
על פי דרישת ראש העיר. המחוקק העניק סמכות לוועדה  לערוך ביקורת בכל נושא

 שני נושאים בשנה, על פי המלצתה. לענייני ביקורת לדרוש מהמבקר לבדוק עד
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השנה יבדקו שני נושאים בהנחיית הוועדה לענייני ביקורת: ביקורת בעמותת מלב"י 
 וביקורת יישום וקיום תקנים מחייבים.

כדי שלא ייווצר מצב שמפאת העומס לא תצא תכנית העבודה אל הפועל כלל, הביקורת 
נאלצת לדחות נושאים המגיעים אל שולחנה, בהפעילה שיקול דעת תוך יצירת האיזון 

נושאים המתעוררים במהלך לבין הראוי בין נושאים הנקבעים בתחילת שנת העבודה 
 העבודה השוטפת.שנת 

 

 ת העבודהעקרונות לגיבוש תכני 5.1
 

 ,כוח העבודה והאמצעים הכספיים העומדים לרשות מבקר העירייה מצומצמים. לפיכך
שלו ולקבוע  הוא חייב להפעיל שיקול דעת קפדני בהכנת תוכניות העבודה השנתיות

 דיפות המתייחס לסוג הפעולות הנבדקות והרגישות בהפעלתן.עסדר 
 

 על ידי שני עקרונות  תונחיהכנת תכנית העבודה של מבקר העירייה ועוזריו מ
 יסוד:  

 
העירייה כמערכת ציבורית חייבת להתנהל ביעילות ובניקיון כפיים, באפשרה לציבור  .א

 על פעולותיה ולעקוב אחריהן מקרוב;תושבי העיר לקבל מידע 

 הביקורת חייבת להיות עצמאית, בלתי תלויה ואפקטיבית. .ב
 

לא רק לגבי קביעת הנושאים התבונה ושיקול הדעת של מבקר העירייה נדרשים 
שייכללו בתכנית עבודתו השנתית, אלא גם לגבי הדרכים לביצוע ביקורתו. בעניין זה 
סמכותו ואחריותו של המבקר היא בלעדית, ושום גורם בעירייה אינו רשאי להתערב 

 הביקורת.צע את לבהמבקר ולהשפיע על הדרך שבה בחר 

 

 1012מתודולוגיה לגיבוש תכנית העבודה לשנת  5.2
 

 "ניהול סיכונים" בארגון
 

  - "ניהול סיכונים"-בעשור האחרון התפתחה גישה ניהולית העוסקת ב

((RISK MANAGEMENT ומטרתה לתרום לשיפור התהליך הניהולי באמצעות ,
כרגולציה מחייבת  ה במגזר הפיננסימזעור חשיפתה לתקלות ולנזקים. גישה זו הוטמע

ור, ועקב הצלחתה הרבה אומצה על ידי ארגונים עסקיים רבים ברחבי לפני יותר מעש
העולם. באופן טבעי גישות ניהוליות מוצלחות כדוגמת גישת "ניהול הסיכונים" 

 מוצאות את דרכן גם למגזר הציבורי.
 

כל אירוע או פעילות אשר עלולים להשפיע על יכולת הארגון לממש  :"סיכון" פירושו
 לעמוד ביעדיו בהצלחה.את האסטרטגיה שלו ו

 
ניהול סיכונים" הוא היכולת לזהות, להעריך ולטפל בצורה יזומה בסיכונים "

המאיימים על השגת יעדים מתוכננים, כמו גם היכולת לנתח אירועים, להסיק 
 מסקנות, לצמצם נזקים ולנקוט פעולות למניעת הישנותם.

 
ל אחד בתחום עיסוקו אחריות המנהלים והעובדים, כב"ניהול סיכונים" הינו 

ואחריותו. מכאן שהשאיפה היא לנהל סיכונים באופן שוטף, כחלק משגרת העבודה 
 -שגרה ברצוי שכל אירוע של התממשות סיכון ינותח כ ,היומית, ולאורך זמן. לצורך כך

 ויופקו לקחים.
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להיחשף במהלך ניהול התפעול, הנכסים  ים, עלולהעירייהכל ארגון ובכלל זה 

 למגוון סיכונים, בהתאם לאופי הארגון ושטחי פעילותו. ובויות שלוההתחיי
 

נהוג לסווג את הסיכונים על פי קבוצות, כגון: סיכונים תפעוליים, סיכונים 
אסטרטגיים, סיכונים פיננסים )סיכוני אשראי, סיכוני שוק, סיכוני נזילות(, וסיכונים 

דהיינו:  לתביעות אזרחיות. משפטיים הנובעים מאי ציות לדרישות החוק או מחשיפה
זיהוי הסיכונים, הערכתם, וקביעת היקף המשאבים הנדרש להקטנתם לרמת סיכון 

 .המקובלת על ההנהלה
 הביקורת תם בעבודיסקר סיכונ

 
נקבע כי לשם הגברת יעילות העבודה ולשם  2004בחוזר מנכ"ל משרד הפנים ממאי 

לערוך סקר  עירייהעל מבקר התחייב מהוראות החוק לגבי דרך עבודתו, מיישום ה
סיכונים אשר יאפשר לו להכין תכנית עבודה ולקבוע סדרי קדימויות נכונים, אשר 

ת הרשות המקומית לסיכונים מחייבת טיפול נכון. פיתמקדו בנושאים בהם חשי
הדברים אמורים במיוחד לגבי סיכונים הנובעים מפעילויות כלכליות מהותיות, 

ציות לחוק ולרגולציה –, מליקויים בבקרה הפנימית, מאימהתחייבויות והתקשרויות
 וכדומה.

 

 THE) העולמי  IIA -, שמקורם בארגון הגם התקנים המקצועיים לעבודת הביקורת

INSTITUTE OF INTRNAL AUDITORS)   ניהול של מתייחסים לנושא
די הסיכונים. התקנים המקצועיים קובעים שעל הביקורת הפנימית לסייע לארגון על י

זיהוי והערכה של חשיפות מהותיות לסיכונים, ולתרום לשיפור ניהול הסיכונים 
 ומערכת הבקרה.

 
 גיבוש תכנית עבודה של מבקר העירייה

 
 תרכזמלאור התקנים המקצועיים ולשם גיבוש תכנית עבודת ביקורת שנתית, 

 את המידע בתחום חשיפת העירייה לסיכונים פוטנציאליים, 2015הביקורת בשנת 
 בתהליכים מרכזיים ביחידות העירוניות.

ראש העיר והמנכ"ל, בוצע סקר סיכונים בכלל מחלקות אדוני  ךבסיועבשנה שעברה, 
לידי ביטוי בתוכניות העבודה של העירייה ושל המבקר  יםבאמותכניו העירייה ואשר 

הן בבחירת נושאי הביקורת והן בטיפול מנהלים ועובדי ואילך,  2015בשנת עבודה 
 ארגון.ה
 

עשה בשיתוף פעולה עם ראשי המחלקות והאגפים בעירייה, בהתבסס על נריכוז המידע 
העשיר. שיתוף הפעולה בין הביקורת בעירייה ובין הנהלת וניסיונם דעתם המקצועית 

העירייה, הוא מטרה שהביקורת שואפת לה במהלך עבודתה השוטפת. התנעת תהליך 
 .2014ש"ע ב והסתיים 2013 -סקר הסיכונים החל ב

 
 המצאת מידע ומסמכים לביקורת .6
 

הביקורת מבקשת לחזור ולציין את החובה המוטלת על כל מי שכפוף לביקורתו של 
מבקר העירייה למסור לביקורת כל מסמך, מידע או הסבר שיתבקש. חובה זו חלה על 

 זו,ה ראש העירייה, סגניו, על חברי מועצה ועל גופים מבוקרים אחרים. נוסף על חוב
 (א)ב  170נקבע כי המבקר מוסמך גם לקצוב את הזמן והאופן למתן התגובה )סעיף 

 .(לפקודת העיריות
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 תגובת המבוקרים .7
 

תגובת המבוקרים במהלך הכנת דוח ביקורת וגם לאחריו הן חלק בלתי נפרד מעבודת  7.1
 הביקורת.

רת אינה מלאכת הביקורת אינה משימה קלה מעצם הגדרתה. לעיתים תוצאת הביקו
קלה וגם למבוקרים. ראוי על כן, שהכללים המנחים את עבודת הביקורת בקביעת 

 העובדות והמסקנות יהיו גלויים לעין כל וידועים למבוקרים.
 

 סדר הדברים של מהלך הכנת דוח ביקורת נחלק לשלבים אחדים: 
הוא בירור עובדתי, במהלכו נתונה למבוקר האפשרות להמציא  השלב הראשון

 קורת את הסבריו בלוויית התכתבויות ומסמכים התומכים בהם. לבי
מקבל המבוקר טיוטת דוח ראשונה לצורך אימות הממצאים ומתן  בשלב השני

התייחסות להמלצת הביקורת, ועליה הוא מתבקש להגיב בכתב. לעיתים הביקורת 
 מזמנת את המבוקר להבהרת נקודות עובדתיות ולבירור פרטים שנראה לביקורת כי

 טרם הובררו סופית.
 

, שלב הכנת הדוח הסופי ומסירתו למבוקרים. במידת שייהשלב השללאחר מכן מגיע 
הביקורת מאפשרת למבוקר להעיר את הערותיו גם לאחר שקיבל  ,על פי העניין ,הצורך

את הדוח הסופי. בכל מקרה ניתנת למבוקר הזכות לעיין במסמכים עליהם ביססה 
 הביקורת את ממצאיה.

 
 השלמתו של הדוח הסופי, העובדות, מנקודת ראותה של הביקורת, הן מוחלטות. עם

 
שקיפות הליך הביקורת והידיעה כי עבודת הביקורת נעשית ללא משוא פנים, מחייבת 

 גם את המבוקרים בתגובותיהם.

 

מחובתה של הביקורת לנהוג כבוד באדם, וראוי שהמבוקרים ישיבו לביקורת ולעובדיה  7.1
אינם אלא ממלאים את חובתם, ועושים כן באמונה, בחריצות,  האל באותו אופן.

 בניקיון דעת ובניקיון כפיים.

 הביקורת מצפה מהמבוקרים כי תשובותיהם תהיינה לגופו של עניין.

 

על הגופים המבוקרים להעמיק את המודעות שלהם בקרבם לכך שהביקורת אינה  7.2
ארגון ועל דרכי פעולתו וניתן נת, אלא מקור חשוב למידע על תפוקות היפעולה עו

 להפיק ממנה לקחים ולהיעזר בה לשיפור התפקוד.

 

 שמירה על סודיות .8
 

או ג )ו( לפקודת העיריות קובע איסור פרסום של כל דוח או חלק ממנו,  170סעיף 
: א לפקודה334סעיף פי על בנוסף, תו למועצה. לפני שחלף המועד שנקבע להגשתוכנו 

ג)ו( או תנאי בהיתר 170או תכנו או ממצא ביקורת, ומפר בכך את סעיף לקו ח או ח"המפרסם דו"

 ".שנה מאסר -לפי הסעיף האמור, דינו 

 
איסור זה חל במידה שווה על המבקרים ועל המבוקרים. דא עקע, הליך הביקורת 

של כל דוח לגורמים הנוגעים בדבר, פקידים ונבחרים כאחד, כדי  המחייב העברת טיוט
תייחסותם לעובדות. לא אחת קרה, כי פרטים על אודות הנכתב בטיוטת לקבל את ה

דוח נמסרו לידיעת מי שלא היה אמור לקבל את המידע בשלב המדובר. לעיתים אף 
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וכן שמות  , במקרים לא מעטים, מעטה הסודיותפורסמו פרטי טיוטת דוח. כך נפגם
 בטרם עת. ,נחשפים לעיתיםההמבוקרים, עובדות וממצאים 

 
היא עלולה לפגוע במבוקרים שעניינם  - עה זו פסולה משלושה היבטים: האחדתופ

טת הדוח ולהעמיד עובדות על נחשף בטרם ניתנה להם הזדמנות נאותה להגיב על טיו
בפגיעה האפשרית בעיקרון של אי תלותו של המבקר. פרסום מוקדם  -השני  דיוקן;

פרסום   -השלישי  ל מעיקרו;ניות על המבקר, דבר הפסועלול להזמין השפעות חיצו
בטרם עת עלול גם לסכל את עבודת הביקורת בבירור העובדות ולהביא לשיבוש הליך 

 הביקורת.
 

הביקורת קבעה לעצמה להחמיר בנושא שמירת הסודיות ולמצות את הדין עם אלה 
 שיפרו חובה סטטוטורית זו.

 
 מעקב אחר תיקון הליקויים .9
 

כל מהלך ים נעשה על ידי עובדי הביקורת כדרך של שגרה בהמעקב אחר תיקון הליקוי 9.1
בדוחות רבים שבהם חוזרת הביקורת ובודקת נושאים  ושנת העבודה, ומקבל אף ביטוי

 שעליהם כתבה בעבר, כדי לבדוק אם יושמו הלקחים.
 

תיקון ליקויים בעמותת מלב"י מעקב אחר החלטת מועצת העיר, בוצעה ביקורת לאור  9.1
ואופן ניהול הקצאת קרקע המשך גבי לבמועצת העיר לקבלת החלטה  ועיסיה ישממצא

ובהתאם להחלטת ליקויים הבעקבות דוח מעקב תיקון  .עמותת מלב"יהקשרים עם 
להוביל מהלך לשיפור מר מתי פז, חבר מועצה ויו"ר וועדת הרווחה, מונה המועצה 

בפניה על האופן  , ולהמליץהשרות והאינטראקציה בין אגף הרווחה לעמותת מלב"י
 . שיש לפעול אל מול העמותה

 
בנוסף, מתבצע מעקב אחר תיקון הליקויים על ידי צוות לתיקון ליקויים בראשות  9.2

 העירייה ובהשתתפות הנהלת העירייה הבכירה הרלוואנטית. ית מנכ"ל
 

התייחס היועץ המשפטי  2007ינואר  29בתאריך  נהתיבחוות דעת משפטית שנ 9.2
 :שאלהללממשלה 

מה המצב המשפטי כאשר הוועדה לענייני ביקורת או מועצת העירייה אינן מאשרות 
לעניין זה מסר היועץ כי כללי  ? ו/או את המלצותיו, כולן או חלקן את דוח הביקורת

המשפט המנהלי קובעים כי כאשר מדובר בהמלצה או בדוח של גורם מקצועי, הרי 
בסס על נימוקים כבדי משקל, שיפורטו דחייתם חייבת להישקל בכובד ראש ולהת

 בכתב.
 

את הוראות לממשלה אשר להמלצה להעמדה לדין משמעתי, בחן היועץ המשפטי 
, ובהסתמך עליהן קבע כי 1978 - הרשויות המקומיות )משמעת(, התשל"חשל החוק 

למועצת העירייה אין סמכות לדחות את המלצת הביקורת להעמיד עובד לדין 
היא בידי התובע בלבד, והוא אשר ישקול את ההמלצה לאחר משמעתי. הסמכות 

, מנכ"ל ייהה, היינו, ראש העירזהגשת קובלנה על ידי הקובל, כפי שהוגדר בחוק 
משאבי אנוש. הקובל מצדו חייב להגיש את הקובלנה כל אימת  אגף, ראש ייההעיר

 שבדוח הביקורת יש המלצה על העמדה לדין משמעתי.
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נוכחות חברי מועצת העירייה בישיבות 
 מועצת העירייה ובישיבות וועדותיה

  
  

 כללי     .1
 

, ולאור 2014במסגרת תכנית העבודה השנתית של מבקר העירייה לשנת 

מחליטים כי מבקר העירייה יבדוק "בה הוחלט:  ,2004החלטת המועצה משנת 

 ,". מדי פעם את נוכחות חברי מועצה בישיבות הועדות ויתן לכך פומבי בתקשורת

; העירייה בישיבות מועצת העירייה נערכה בדיקה של נוכחות חברי מועצת

 עדות הרשות של העירייה.בווו ;בישיבות ועדות החובה

  

חברי מועצת העירייה מטרת הביקורת הינה בדיקת נוכחות ופעילות 

 כאמור לעיל. ,2004משנת  ת המועצהובמועצה, בהתאם להחלט בוועדותיה

בשכר, מכהנים בתפקידם  ניםסגשני חברי המועצה, למעט ראש העיר ו

בהתנדבות, לאחר שהציגו מועמדותם לכהונה במועצת העירייה ונבחרו 

 לכהונתם על ידי תושבי העיר, בבחירות למועצת העירייה. 

הבחירות  אזשל מועצת העירייה מ ראשונהזה נערך לגבי שנת כהונתה הדוח 

 .2013אוקטובר חודש אשר התקיימו ב ,ת לרשויות המקומיותנוואחרה

 

הביקורת מציינת כי חברי המועצה פעילים ואחראים על מגוון תחומים ועל 

 כמצביעים על מלוא פעילותם. מהנתונים המופיעים בדוח זה  אין ללמודכן, 

קורת מציינת לטובה את הגידול במספר ישיבות ועדות החובה וועדות הבי

ישיבות מועצת העיר במסגרת המועצה הגידול במספר  ,הרשות, כמו גם

ה יחסית לשנה יועדות חובה היתה עלי 4-יחד עם זאת, ב הנבחרת החדשה.

פעמים לפחות  4אך עדיין ועדות אלו לא התכנסו במספר הישיבות, קודמת 

אותו מספר  ,פעמים בשנה 4-עדות חובה נוספות, התכנסו פחות מו 3בשנה. 

פעמים לפחות  4ועדות אלו להתכנס  7על כל שהתכנסו בשנה קודמת. ישיבות 

חובה של הועדות . יתר על כן, הרכב חלק מועל פי החוקמדי שנה כמתחייב 

הן מבחינת מספרם והרכבם ולפיכך,  מתחייב בחוקאת הלא תואם  העירייה

 .מומלץ להסדיר את הרכב ועדות החובה
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 חברים. 19מכהנים  21.11.2013 -בקדנציית מועצת העירייה שהתכוננה ב

 

 יום כינון המועצה החדשה שהיה היא מ ,התקופה שנבדקה בדוח להלן

 .2014שנת כאמור, ועד לסוף  21.11.13-ב 

 
 :בדוח ובפרק המסקנות וההמלצותעיקרי הממצאים המפורטים 

עיון בפרוטוקולים של ישיבות מועצת מהביקורת מבקשת לציין, כי  .1

ראש העירייה הינחה שהרכבי העיר ושל ועדות העירייה עולה כי 

כי ראש העיר הינחה  ,עולה עודבהתאם לקבוע בחוק.  והוועדות יהי

את יושבי ראש הוועדות, הן ועדות החובה והן ועדות הרשות, כי עם 

מועדים, לכל הפחות,  4 ,מראשעל ידם  והקמת הועדות ייקבע

 .2014ת לדיונים במשך שנ

, 2014ועד לסוף שנת  21/11/13-החל מההביקורת מציינת כי  .2

 ותישיב 11 לעומתשל מועצת העירייה  ישיבות 20התקיימו 

, כשאחוז הנוכחות הממוצע של חברי המועצה 2013שהתקיימו בשנת 

 .2013בשנת  89.57%לעומת  96.57%עומד על בישיבות מועצת העיר 

 ,2014ועד לסוף שנת  21/11/13-החל מההביקורת מציינת כי  .3

שהתקיימו ישיבות  47ישיבות של ועדות חובה לעומת  90התקיימו 

של חברי המועצה בישיבות כשאחוז הנוכחות הממוצע  ,2013בשנת 

בשנת  61.67%לעומת  78.29%עומד על  2014בשנת ועדות החובה 

2013. 

 ,2014ועד לסוף שנת  21/11/13-החל מההביקורת מציינת כי  .4

שהתקיימו  ישיבות 2ועדות רשות לעומת  8ישיבות של  28תקיימו ה

, כשאחוז הנוכחות ועדות רשות 5בוועדה אחת מתוך  2013בשנת 

עומד  2014בשנת של חברי המועצה בישיבות ועדות הרשות הממוצע 

אחד שהשתתף  ת רשותשל חבר ועדהשתתפות  100%לעומת  81%על 

 .2013ישיבות בשנת  2-כאמור, ב
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כולל אי ; חסר פרטים; פרוטוקולים לא אחידהרישום וניהול  .5

 מרכזי.אחד תיוק במקום מספור רץ והקפדה על 

פעמים לפחות, מדי  4 , כמפורט להלן,1ועדות חובה 7אי כינוס של  .6

 .)אא( לפקודת העיריות 166קבוע בסעיף בניגוד לשנה, 

רכבן אינו תואם את ההחובה חלק מוועדות החברים בהרכב  .7

הרכב החברים והן זהות בפקודת העיריות הן מבחינת מתחייב ה

 .)זוגי/אי זוגי( מבחינת מספר החברים

 מצביע על שיפור באחוז ההשתתפות של חברי מועצה בישיבות המועצהדוח זה 

יחד עם זאת, קיימים ממצאים ובמספר ישיבות ועדות החובה והרשות.  וועדותיה

  שיש לפעול לתיקונם.

 

 ., בפירוטלהלןמובא  ,עבודת הוועדותאופן הממצאים על הוראות החוק ופירוט 

 

ישיבות מועצת העירייה טבלאות מסכמות של נוכחות חברי המועצה ב תוצגומלהלן 

 :2014שנת עד סוף  21/11/13-החל באשר התקיימו  וועדות העירייהובישיבות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1

ובניה )מליאה(; ועדת בטיחות בדרכים; ועדת חינוך; ועדה חקלאית; ועדה למאבק בנגע הסמים ועדה מקומית לתכנון  

 המסוכנים; ועדה למיגור אלימות; ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור.
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 נוכחות של חברי מועצה בישיבות מועצת העירייה מתחילת כהונתה ב-21/11/13 עד ה-31/12/14

 

 

מועד  
 ישיבה

 
21.11.
2013 

 
11.12
.2013 

 
29.12
.2013 

 
 

15.1 

 
15.1 

 
5.2 

 
12.3 

 
2.4 

 
21.5 

 
25.6 

 
25.6 

 
2.7 

 
9.7 

 
3.9 

 
1.10 

 
1.10 

 
5.11 

 
5.11 

 
3.12 

 
25.12 

 
 

 סה"כ
 נכח

 

 
 
 

 סה"כ
 החסיר

 
 

אחוז 
 נוכחות

    סוג 
 בהשיי

 
 סיעה

 
 
 
מן לא 

 המניין

 
 
 
מן 

 המניין

 
 
 
מן לא 

 המניין

 
 
 

מן 
 המניין

 
 
מן לא 

 המניין

 
 
מן 

 המניין

 
 
מן 

 המניין

 
 
מן 

 המניין

 
 
מן 

 המניין

 
 
מן לא 

 המניין

 
 

לא 
מן 
 המניין

 
 
מן 

 המניין

 
 
 

 טלפוני

 
 
 מן

 המניין

 
 
מן 

 המניין

 
 
מן לא 

 המניין

 
 
מן 

 המניין

 
 
מן לא 

 המניין

 
 
מן 

 המניין

 
 
מן לא 

 המניין

 100% - 20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + מעוף ד"ר אמיר גבע

 100% - 20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + מרצ יהודה יוגד

 100% - 20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ליכוד כהן אורן

 100% - 20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + עבודה ם מילרעמיר

 ל רביט
 עמר שלום

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + מעוף
20 - 100% 

  עו"ד
 איתן צנעני

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + תנופה
20 - 100% 

 100% - 20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + מעוף צביקה צרפתי

 100% - 20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + תנופה קולמן אמיר

 100% - 20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + מרצ ה קטנרפליא

 100% - 20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + תפו"ח קלומלענת 

 ד"ר 
 דבורה שני

 100% - 20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + מעוף

 95% 1 19 + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + מעוף יהודה בן חמו

י עילא
 הנדין -הרסגור

 95% 1 19 + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + מרצ

 95% 1 19 + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + תפו"ח ו כהןאליה

 95% 1 19 + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + מרצ ל לן כהןרויט

 95% 1 19 + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + מעוף פזמתי 

 90% 2 18 + + + + - - + + + + + + + + + + + + + + תפו"ח יובל לוי אהוד

 90% 2 18 + + + + + + + + + + + + + + + - - + + + ש"ס ן פרץשמעו

ם )ממה( אברה
 שיינפיין

כ"ס 
 שלנו

- + - + + + + + + + + + + + - - + + + + 
 
16 

 
4 

 
80% 
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 ועדות חובה
 ועדות:           

 
 חברים:

ועדה מקומית 
 לתכנון ולבניה

ועדת משנה 
 לתכנון ולבניה

 
 ועדת כספים

ועדת מכרזים 
 ישיבות דיון 

 
 ועדת הנחות

ועדת בטיחות 
 בדרכים

 
 ועדת תנועה 

 
 ועדת ביטחון

 נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן
 4 4         12 14 10 14 4 4 יהודה בן חמו
 2 4       12 13 13 14   3 4 ד"ר אמיר גבע
עילאי הרסגור 

 הנדין
4 4 4 4 14 14 13 12   2 1   4 4 

 4 4     4 4       4 4 גדוייהודה 
 3 4       8 13 9 12   3 4 אורן כהן

 1 4     2 4 6 13     3 4 אליהו כהן
 2 4         10 14 12 14 3 4 אהוד יובל לוי
 4 4             4 4 רויטל לן כהן
 2 4 7 7 2 2   13 13 2 2 14 14 4 4 עמירם מילר

 3 4   1 2       13 14 4 4 מתי פז
 0 4         2 14   3 4 שמעון פרץ

 2 4       4 13   8 14 3 4 עו"ד איתן צנעני
 2 4   2 2 4 4 11 13 14 14 14 14 4 4 צביקה צרפתי 
 4 4         12 14   4 4 אמיר קולמן
 3 4         10 14 10 10 3 4 פליאה קטנר
 1 4   1 2     13 14   3 4 ענת קלומל

 1 4             3 4 אברהם שיינפיין
רביטל שלום 

 עמר
4 4             4 4 

 4 4         12 14   3 4 ד"ר דבורה שני
 4 7 2 4 13 14 14 4 מס' ישיבות
 אחוז נוכחות

 ת ובישיב
87% 87% 81% 73% 83% 70% 100% 66% 
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 ועדות חובה
 המשך:

ועדה למאבק 
בנגע הסמים 

 המסוכנים

ועדה 
לקידום 

 מעמד הילד

 
ועדה לאיכות 

 הסביבה

ועדה להנצחת 
זכרם של 

 נרצחי טרור

 
 ועדת מל"ח

ועדה 
למיגור 
 אלימות

ועדה 
 חקלאית

 
ועדה לענייני 

 ביקורת

 
 ועדת חינוך

 נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן
 3 3       3 4     3 4 2 2 יהודה בן חמו
                   ד"ר אמיר גבע

עילאי הרסגור 
 הנדין

    4 4             

   6 7               יהודה יוגד
   5 7               אורן כהן

                   אליהו כהן
   7 7   1 2     2 4     אהוד יובל לוי
 3 3             3 4 1 2 רויטל לן כהן
   6 7               עמירם מילר

   6 7       1 1       מתי פז
                 0 2 שמעון פרץ
עו"ד איתן 

 צנעני
                3 2 

     2 2 2 2     4 4     צביקה צרפתי 
   4 7           4 4   אמיר קולמן
       1 2           פליאה קטנר
 1 3             2 4   ענת קלומל
אברהם 
 שיינפיין

    4 1             

רביטל שלום 
 עמר

              7 4 3 3 

               1 4   ד"ר דבורה שני
 3 7 2 2 4 1 4 4 2 מספר ישיבות
 אחוז נוכחות
 בישיבות 

50% 65% 69% 100% 75% 67% 100% 78% 80% 
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ועדות רשות
 ועדות        

 
 חברים

ועדת 
 תרבות

ועדת ערי  ועדת ספורט ועדת רווחה
 תאום

ועדת 
 נגישות

ועדה לקידום 
 לקויי למידה

קידום ל הועד
 לצה"ל גיוסה

ועדה לעניין 
 שורדי שואה

 נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן נכח הוזמן
                 יהודה בן חמו
               4 4 ד"ר אמיר גבע

עילאי הרסגור 
 הנדין

                

                 יהודה יוגד
                 אורן כהן

                 אליהו כהן
                 אהוד יובל לוי
             0 1 0 1 רויטל לן כהן
                 עמירם מילר

 5 5     3 4     4 4   מתי פז
                 שמעון פרץ
עו"ד איתן 

 צנעני
                

           3 3     צביקה צרפתי 
       3 4         אמיר קולמן
       4 4 1 1       פליאה קטנר
       1 4         ענת קלומל

       2 4       2 4 אברהם שיינפיין
רביטל שלום 

 עמר
                

ד"ר דבורה 
 שני

  4 2     4 3 4 4 3 3 5 5 

 5 3 4 4 1 3 4 4 מס' ישיבות
אחוז נוכחות 

 בישיבות 
75% 67% 100% 100% 67% 100% 100% 100% 
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2.  להלן הוראות החוק לגבי הוועדות והממצאים על אופן עבודות הוועדות:  
   

שונה של ועדות וכתוצאה מהשוני  מספרחבר בכל חבר מועצה לציין כי  שי

כל חבר מועצה מוזמן  ,כל ועדה לשוממספר הישיבות השונה בעבודת הוועדות 

אינם ולהלן, לעיל  יםגצהמוהנתונים כי , צאוילמספר שונה של ישיבות ומכאן 

 .של חברי המועצה את מלוא הפעילותמשקפים 

  

הבסיס החוקי לפעילות ועדות העירייה בהן חברים בין היתר, חברי      .2.1

 -העיריותמועצה, הן ועדות חובה והן ועדות רשות, מופיע בפקודת 

 בסעיפים להלן: -נוסח חדש פרק שמיני: ועדות המועצה 

 (.1978-תשל"ט :ועדת מכרזים )תיקון - 148סעיף  .א

 כספים.ועדת  - 149סעיף  .ב

 (.2001-; תשס"א1973-ועדת מל"ח )תיקון: תשל"ג -א. 149סעיף  .ג

 (.2001-; תשס"א1975-ועדת בטחון )תיקון: תשל"ה -ב. 149סעיף  .ד

; 1990-; תש"ן1978-ועדה לענייני ביקורת )תיקון: תשל"ט -ג. 149סעיף  .ה

 (.2002-; תשס"ב1998-תשנ"ח

 (.1996-"ו; תשנ1995-ועדת הנחות )תיקון: תשנ"ה -ד. 149סעיף  .ו

 (.1998-ועדה לקליטת עליה )תיקון: תשנ"ח -ה. 149סעיף  .ז

 (.1999-ועדת בטיחות בדרכים )תיקון: תשנ"ט -ו. 149סעיף  .ח

 (.2000-ועדה לקידום מעמד הילד )תיקון: תש"ס -ז. 149סעיף  .ט

-ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור )תיקון: תשס"ד -ח. 149סעיף  .י

2004.) 

 (.2005-וך )תיקון: תשס"הועדת חינ -ט. 149סעיף   .יא

-; תשס"ח2005-)תיקון: תשס"הועדה לאיכות הסביבה  -י. 149סעיף   .יב

2008.) 

-)תיקון: תשס"הועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים  -יא. 149סעיף  .יג

2005.) 
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 (.2011-ועדה למיגור אלימות )תיקון: תשע"א -יב. 149סעיף  .יד

 ועדות שונות.  - 150סעיף   .טו

 הסיעתי של ועדות החובה )תיקון:ההרכב  -א.150סעיף   .טז

 (.2001-תשס"אתשנ"ו;

 (.1967-)תיקון: תשכ"ח 151-161ועדה חקלאית סעיפים  -סימן ב'  .יז

 (.2001-תשס"אתשמ"א; הרכב ועדות רשות )תיקון:  - 162סעיף   .יח

 תקופת הכהונה של הוועדות. - 163סעיף   .יט

 .החדילת חברות בוועד - 164סעיף  .כ

 (.1973-הוועדות )תיקון: תשל"גיושבי ראש  - 165סעיף  .כא

 (.1976-הנוהל בעבודת הוועדות )תיקון: תשל"ו - 166סעיף   .כב

   בנוסף, חלק מהוועדות בהן חברים חברי מועצה, פועלות על פי חוקים, תקנות 

 :גוןונהלים, כ

 .1965-חוק התכנון והבניה, תשכ"ה .א

 .1976-חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, תשל"ו .ב

 .1987-תקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח .ג

 תקנות העיריות )הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין(,    .ד

 .1998-התשנ"ח       

 .1961-תקנות התעבורה תשכ"א .ה

 

 לפקודת    163מינוי וכינון ועדות החובה לעירייה מתבסס על האמור בסעיף   .2.2

 העיריות, בו נקבע: 

 תקופת הכהונה של הועדות. 163" 

כהונתה של המועצה, מלבד אם נקבעה -ועדה של המועצה תכהן בתפקידה כל תקופת

הוראה אחרת בפקודה זו או בחוק אחר, אלא שועדה ארעית תתפרק מאליה עם גמר 

 תפקידה;...".
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 מועצת העירייה הינה הגוף הנבחר, בו מכהנים נבחרי הציבור.    .2.3

 ,העירייה הוא כשל רשות מחוקקת מקומית, הווה אומרתפקידה של מועצת 

מחד עיצוב מדיניות הרשות באילוצים הקואליציוניים והתקציביים הקיימים, 

על פי מצעי המפלגות לבחירות על פיהם הם נבחרו וזאת באמצעות חקיקת 

חוקי עזר עירוניים ובקביעתו ובאישורו של התקציב העירוני ומאידך, פיקוח על 

 מנגנון הפקידותי של העירייה על יחידותיה המקצועיות. פעולות ה

בפועל, הואיל ואין בכוחה של מועצת העירייה לפקח באופן ישיר, על תחומי 

פעולות העירייה ויחידותיה, מקימה מועצת העירייה ועדות, בהן חברים הן 

חברי מועצת העירייה, הן עובדי עירייה והן נציגי ציבור ויועצים חיצוניים 

ועיים ובאמצעותן מתאפשר תהליך קבלת החלטות תקין, יחד עם פיקוח מקצ

 על פעולות העירייה.

מליאת מועצת העירייה אם כן, היא הזירה הפומבית להשמעת הצהרות    .2.4

 פוליטיות, לייזום פעילויות עירוניות לטובת תושבי העיר ולהתמודדות על

 תשומת הלב המיידית של הציבור והתקשורת.

 

ש לבחון עניינים לגופם, לברור בין אלטרנטיבות, לקבוע נהלי עבודה, כאשר י

להתוות מדיניות ולנסות למצוא פתרונות מעשיים ההולמים את הצרכים 

 האמיתיים, הדרך היא לדון בדברים, בוועדות המקצועיות באופן ממוקד.

הוועדה היא המסגרת שבה ממקדת המועצה את עבודתה. זהו למעשה הפורום 

מקצועי של הרשות המקומית בו נפגשים נבחרי הציבור, יחד עם חברי -יהציבור

 הנהלת העירייה והדרגים המקצועיים הבכירים ברשות, להשמעת הדעות, 

 על מנת לדון, לקבל החלטות ולקבוע את מדיניות העירייה.

 

הוועדה היא הזירה המתאימה ביותר לפעולת הנבחרים, בה הם יכולים 

 שה, ברוח מצע רשימותיהם והבטחותיהם לבוחריהם.להשפיע ולבקר את הנע

 136הבסיס על פיו מתנהלים ענייני המועצה קבועים בתקנון, מכוח סעיף      .2.5

 בו נקבע:  בפקודת העיריות

 "ו( )תיקון: תשלישיבות המועצה והנוהל בהן  .136"

 )א( ישיבות מועצה, זימונן והנוהל בהן יהיו לפי התקנון שבתוספת השניה.

)ב( שר הפנים, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי לשנות את 

 הוראות התקנון."
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, שבדיני העיריות, "תקנון בדבר ישיבות מועצה, זימונן והנוהל בהן"לפיכך, 

קובע בין היתר את אופן ניהול ישיבות המועצה, לרבות אופן קבלת ההחלטות 

 בה. 

פיהם מתמנות ועובדות ועדות המועצה נקבעו  הנהלים עלכאמור לעיל, בנוסף, 

  פרטני ובסעיפים נוספים, באופן 147-166כאמור, בפקודת העיריות בסעיפים 

 לוועדות מסויימות.

אין כל מגבלה חוקית על מספר הוועדות שמועצה רשאית להקים. אולם      .2.6

 –ת החוק קובע, במפורש את חובת הקמתן של ועדות מסויימוכמוזכר לעיל, 

 אלו הן ועדות החובה, גם אלו שאין חובת חברות של חברי מועצה בהן. 

 כל יתר הוועדות, לפיכך, הן ועדות רשות. 

 

 כהנות.ונו ומדות החובה שהוזכרו לעיל, מבעיריית כפר סבא כל וע 

ועדת מל"ח )משק לשעת חירום(; ועדת כגון: קיימות ועדות חובה נוספות 

)אם נתקיימו נסיבות המוגדרות בחוק,  ועדה לקליטת עלייה ביטחון;

                                                                                                    ,לענייני ארנונה קניות; ועדת ערר/המחייבות את הקמתה(; ועדת רכש ובלאי

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           הדוח,                                                                                                                        ף בהן אין חובת חברות של חברי מועצה, אף שבחלקן, כמפורט בגו

  .מכהנים חברי מועצה

רוב חברי ועדה, מהווים מניין חוקי בישיבותיה, אלא אם נקבע בחוק כי     .2.7 

 החלטה מסויימת טעונה רוב מיוחד ואז יהא רוב מיוחד זה, המניין 

 החוקי של הישיבה.

החלטות ועדה מתקבלות ברוב קולותיהם של חברי הוועדה המצביעים 

קולים יובאו בישיבה, שיש בה מניין חוקי. באם הקולות בהצבעה היו ש

 ההצעות להכרעת מועצת העירייה.

בכל ישיבה יש לרשום בפרוטוקול את שמות חברי הוועדה הנוכחים בישיבה,      .2.8

יו"ר הוועדה הוא האחראי לניהול את מהלך הדיונים ואת תוצאות ההצבעות. 

. החלטות הוועדות טעונות אישור מועצת העירייה, אלא התקין של הפרוטוקול

 אם כן, משתמעת מן החוק, הוראה אחרת. 

לפי דרישת יושב ראש הוועדה, יועמדו פנקסי העירייה ומסמכיה לרשותה של 

 הוועדה בזמן ישיבתה, אם הם נוגעים לנושא שעל סדר יומה של הישיבה. 

בה, פועלות ועדות רשות בהן חברים חברי בעיריית כפר סבא בנוסף לוועדות חו     .2.9

מועצת העירייה לצד חברים אחרים. כמו כן, ישנן ועדות נוספות בהן לא חברים 
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 חברי מועצת העירייה.

הוועדות בהן חברים חברי מועצת העירייה מופקדות על נושאים מוגדרים 

 או לראש העירייה./ותפקידן לייעץ למועצת העירייה ו

 ק לשני סוגים: ועדות אלה ניתן לחל

הן ועדות, אשר הקמתן ותפקודן  -ועדות חובה )סטטוטוריות(      .2.9.1

בדיני  -ועדות המועצה  -מחוייבת מכוח סעיפי הפרק השמיני 

העיריות או מכוח חוקים, תקנות ונהלים  אחרים. ועדות אלו 

ותפקידן לייעץ מורכבות ברובן, אך ורק, מחברי מועצת העירייה 

 העירייה.למועצת 

 ועדות הארעיות, והן הוועדות הקבועות והן ה -ועדות רשות     .2.9.2

 תפקידן לייעץ לראש העירייה המתמנות על ידי המועצה,          

 בעניינים מסויימים.         

בשנים האחרונות מסתמנת מגמה של המחוקק להפוך ועדות רשות בנושאים    

ר אלימות לוועדות חובה וזאת בשל העדיפות חינוך, איכות הסביבה, מיגו -כגון

הלאומית הניתנת לנושאים אלה. המחוקק אף מטיל את החובה על ראש העיר 

(. ; ועדת בטיחות בדרכיםלעמוד בראש חלק מוועדות אלה )כדוגמת ועדת חינוך

מגמה אחרת היא הפיכת חלק מהוועדות שבהן היה מפגש בין נבחרי הציבור 

העירייה לוועדות המורכבות אך ורק מדרג מקצועי לבין הדרג המקצועי של 

ללא השתתפות חברי המועצה. החלטותיהן של ועדות אלה מובאות לאישור 

המועצה, לכן המפגש בין המלצות הדרג המקצועי לבין נבחרי הציבור מתקיים 

 במסגרת דיוני מועצת העירייה, מול העין הבוחנת של הציבור ושל התקשורת.

 

 - קת הוועדות בהן חברים חברי מועצהחלו       .2.10

 :ועדות חובה, בהן קיימת חובת חברות של חברי מועצה   .2.10.1

 ועדה מקומית לתכנון ובניה )מליאה(; .1

 ועדת משנה לתכנון ובניה; .2

 ועדת כספים; .3

 ועדת מכרזים; .4

 ועדת הנחות; .5

 ועדת בטיחות בדרכים; .6

 ועדה לענייני ביקורת; .7

 לקידום מעמד הילד; ועדת .8
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 . ועדת חינוך;9

 . ועדה לאיכות הסביבה;10 

 . ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים;11 

 . ועדה למיגור אלימות;12 

 . ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור;13 

 . ועדה חקלאית;14 

 . ועדת תנועה )רשות תמרור מקומית(15 

 :ת של חברי מועצהועדות חובה בהן לא קיימת חובת חברו    .2.10.2
 
 ועדת מל"ח; .1

 ועדת ביטחון;  .2 

 . ועדה לקליטת עליה;3  

 קניות;/. ועדת רכש ובלאי4  

 . ועדה להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית;5  

 . ועדת בטיחות;6 

 . ועדת ערר לענייני ארנונה.7 
 

 :חברי מועצה ועדות רשות שהוקמו בהחלטת מועצה בהן חברים    .2.10.3

 ;ות נכיםועדת נגיש .1 

 . ועדת תרבות;2  

 ועדת רווחה; .3    

 ת ספורט;ועד .4  

 ;תאוםהוועדה לקשרי חוץ וערי  .5  

 . ועדה לשימור אתרים )כוועדת משנה של ועדת משנה לתכנון ובניה(;6  

 ה לעניין שורדי שואה;. ועד7           

 ועדה לקידום לקויי למידה; .8

לקידום הגיוס והשירות בצה"ל.ועדה  .9
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 מועצת העירייה     .3

 :2014שנת עד סוף  21/11/13-החל בלהלן שיעור ההשתתפות בישיבות מועצת העירייה אשר התקיימו  

 נציג סיעה חבר מועצה 
 מס' ישיבות 

 להן הוזמן
 מס' ישיבות 

 בהן נכח
אחוז 

 השתתפות

1.  
 ד"ר אמיר גבע

 
 100% 20 20 מעוף

2.  
 יהודה יוגד

 
 100% 20 20 מרצ

3.  
 אורן כהן

 
 100% 20 20 ליכוד

4.  
 עמירם מילר

 
 100% 20 20 עבודה

5.  
 רביטל עמר שלום

 
 100% 20 20 מעוף

6.  
 עו"ד איתן צנעני

 
 100% 20 20 תנופה

7.  
 צביקה צרפתי

 
 100% 20 20 מעוף

8.  
 אמיר קולמן

 
 100% 20 20 תנופה

9.  
 פליאה קטנר

 
 100% 20 20 מרצ

10.  
 ענת קלומל

 
 100% 20 20 תפו"ח

11.  
 ד"ר דבורה שני

 
 100% 20 20 מעוף

12.  
 יהודה בן חמו

 
 95% 19 20 מעוף

13.  
 הנדין-עילאי הרסגור

 
 95% 19 20 מרצ

14.  
 אליהו כהן

 95% 19 20 תפו"ח 

15.  
 רויטל לן כהן

 
 95% 19 20 מרצ

16.  
 מתי פז

 
 95% 19 20 מעוף

17.  
 אהוד יובל לוי

 
 90% 18 20 תפו"ח

18.  
 שמעון פרץ

 
 90% 18 20 ש"ס

19.  
אברהם )ממה( 

 שיינפיין
 80% 16 20 כ"ס שלנו
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 בישיבות מועצת העירייהחברי המועצה אחוז נוכחות 

 מועצת העירייה של ישיבות  20-בחברי המועצה אחוז נוכחות     
 .2013שנת ישיבות ב 11-ב 89.57%לעומת  ,96.57%עומד על     
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ארגון מועצה ודרך  -בפקודת העיריות )נוסח חדש( נקבע בפרק שביעי  

 , כלהלן:123סימן א': חברי המועצה, בסעיף  -פעולתה 

)א( חבר מועצה שנעדר מישיבות המועצה שלושה חדשים רצופים, או שנעדר . 123 "

  –אם היו בשלושה חדשים פחות משלוש ישיבות  –משלוש ישיבות רצופות 

הגנה -יחדל להיות חבר המועצה, מלבד אם נעדר בגלל מחלה או בגלל שירות בצבא

ממונה שלח לו לישראל או ברשות המועצה שניתנה מראש, ובתנאי שראש העיריה או ה

 הודעה לפי סעיף קטן )ב(.

)ב( בתום החודש השני להעדרו של חבר המועצה מישיבות המועצה או מיד   

אחרי הישיבה השניה שממנה נעדר, הכל לפי המאוחר, ישלח לו ראש העיריה הודעה 

בכתב שתציין את ישיבות המועצה שמהן נעדר ואת נוסחו המלא של סעיף זה; ההודעה 

המועצה במכתב רשום לפי מענו הידוע לאחרונה והעתק ממנה יישלח  תישלח לחבר

 ".במכתב רשום לממונה. ...

 החל מעיון שערכה הביקורת בפרוטוקולי ישיבות מועצת העיר שנערכו 

חברי  3נמצא כי  2014סוף שנת עד לו, )תחילת כהונת המועצה( 21/11/2013-מ

מועצה )שמעון פרץ מסיעת ש"ס; אהוד יובל לוי מסיעת תפו"ח; אברהם 

ר נערכו באותו שאישיבות רצופות,  2-מ ונעדרשיינפיין מסיעת כ"ס שלנו( 

   יום. 

 לביקורת אין הערות. .ממצאי הביקורת תקינים

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

העדר מישיבות 
 המועצה

 (24)תיקון מס' 
 1978-תשל"ט

 

 (24)תיקון מס' 
 1978-תשל"ט

 

 



26 

 

 

 ועדות חובה       .4 

 , לעיל.2.1בכל עירייה חובה להקים את ועדות החובה כמפורט בתת פרק 

מניין חוקי )קוורום( בישיבות הוועדות, בהן חברים חברי מועצה, הן רוב חברי 

הוועדה. משנפתחה ישיבה כדין, יהא המשכה כדין כל עוד משתתפים בה שליש 

ת השנייה מחברי הוועדה כפי שנקבע לעניין ישיבות מועצת העירייה בתוספ

, תקנון בדבר 21-23פרק שישי )מניין המשתתפים( בסעיפים  -( 136)סעיף 

 ישיבות מועצה והנוהל בהן.

ועדות החובה, בהן חברים חברי מועצה, חייבות להתכנס אחת לשלושה 

 )אא( בפקודת העיריות.166חודשים לפחות, על פי הקבוע בסעיף 

לפקודת  166שנקבע בסעיף ראש העיר הוא האחראי לקיום חובה זו, כפי 

 העיריות, בו נכתב לגבי הנוהל בעבודת הוועדות, כלהלן:

 )ב( ...". 

 )ב( קובע: 166יש לציין כי סעיף 

ובמידה שלא נקבעה לב להחלטות המועצה, -כל ועדה של המועצה רשאית, בשים)ב( "

הוראה אחרת בענין זה
2

 .", להסדיר בעצמה את עבודתה ואת דיוניה

חלטה של ועדה על סדרי עבודתה ואופן דיוניה, חייבת להיות לפיכך, כל ה

 מתאימה להוראות החוק.

 

 -להלן פירוט פעילות ועדות החובה בהן חברים חברי מועצה

הביקורת מבקשת לציין, כי מעיון בפרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר ושל ועדות 

. בהתאם לקבוע בחוקראש העירייה הינחה שהרכבי הוועדות יהיו העירייה עולה כי 

את יושבי ראש הוועדות, הן ועדות החובה והן ועדות  ראש העיר הינחהעוד עולה, כי 

מועדים, לכל הפחות, לדיונים  4הרשות, כי עם הקמת הועדות ייקבעו על ידם מראש, 

 .2014במשך שנת 

 90, התקיימו 2014ועד לסוף שנת  21/11/13-החל מההביקורת מציינת לטובה כי 

 , כשאחוז הנוכחות 2013ישיבות שהתקיימו בשנת  47ות של ועדות חובה לעומת ישיב

                                           
2

 הדגשת הביקורת 
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 78.29%עומד על  2014הממוצע של חברי המועצה בישיבות ועדות החובה בשנת 

 .2013בשנת  61.67%לעומת 

 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה )מליאה(     4.1

לכל מרחב תכנון מקומי תהיה ועדה מקומית לתכנון ולבניה. את 

, על "1965"ה  חוק התכנון והבניה, תשכ" -סמכויותיה שואבת הוועדה מ

תיקוניו. חוק זה קובע את מעמדה ותפקידה של הוועדה המקומית 

לתכנון ובניה, במערך התכנון ההירארכי בארץ כולה ואת העקרונות 

)א(  18בפרק ב' סימן ג': ועדה מקומית סעיף והנהלים של עבודתה. 

במרחב תכנון מקומי הכולל תחום רשות מקומית אחת בלבד, תהיה "  נקבע:

  הועדה המקומית." -מועצת הרשות המקומית 

 

בנוסף, כקבוע בחוק התכנון והבניה יוזמנו דרך קבע, לדיוני הוועדה 

ים, השר נציגי המשרדים והגופים הבאים: נציגי שר הפנ המקומית

להגנת הסביבה, שר הבינוי והשיכון, שר הבריאות, השר לביטחון פנים, 

 שר התחבורה; נציג מנהל מקרקעי ישראל שתהא להם דעה מייעצת.

 42הוראות כלליות, סעיף  -בחוק התכנון והבניה נקבע בפרק ב' סימן ו' 

כי מניין חוקי לקיום הישיבות במוסדות התכנון הוא נוכחות רוב חברי 

וועדה. אם אין מניין חוקי בפתיחת הישיבה תידחה פתיחתה, על ידי ה

דקות. לאחר זמן זה, הישיבה תהיה חוקית גם אם  15 -יו"ר הוועדה, ב

השתתפו בה שליש מהחברים ובכללם יו"ר הוועדה ובלבד שמספרם לא 

יפחת משניים, בנוסף ליו"ר. לאחר שנפתחה הישיבה, המשכה יהיה 

בה שני חברים ובנוסף להם היו"ר. בעת הצבעה חוקי, כל עוד, נכחו 

בישיבות הוועדה, במקרה של דעות שקולות יהיה ליו"ר הוועדה קול 

 נוסף, באותו עניין.

 

 הביקורת מצאה כי הרכב הוועדה תואם את האמור בחוק. בוועדה חברים 

 במספר, בהם יו"ר הוועדה.  19אם כן, כל חברי מועצת העירייה, 

 31.12.14-ועד הכהונת המועצה, תחילת  21/11/13-הבתקופה הנבדקת, מ

 3ו התקיימ 2014בשנת  .של הוועדה המקומית )מליאה( ותישיב 4 ונערכ

פעמים לפחות, כמתחייב מהקבוע בפקודת העיריות  4במקום ישיבות בלבד, 
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  )אא(.166בסעיף 

קפיד על כינוסה כמתחייב תהמקומית )מליאה(, הביקורת ממליצה כי הוועדה 

   בחוק. 

של חברי המועצה, החברים כולם הממוצע הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות 

 עומד עלה ובוועדה המקומית לתכנון ובניה )מליאה(, בתקופה שנבדקה, 

 .2013בשנת  68%לעומת  87%על 

 

 ועדת משנה לתכנון ולבניה     4.2

 (:)ה 18ג' בסעיף  בחוק התכנון והבניה נקבע בפרק ב' סימן

 רכבה:ה וזה (,ועדת המשנה - "ועדה מקומית תקים ועדת משנה לתכנון ולבניה )בסעיף זה 

 ראש הרשות המקומית או אחד מסגניו שהמועצה מינתה לכך;  (1)

לא יותר מששה  -במועצת רשות מקומית שמספר חבריה פחות מעשרים ואחד  ( 2)

 חברי מועצה,... 

אות שתחומה כולל את תחום הועדה המקומית, בעל הכשרה נציג רשות הכב (  3)

מקצועית בעניני מניעת שריפות, יוזמן, דרך קבע, לדיוני ועדת המשנה ותהיה לו דעה 

 ." מייעצת בענינים הנוגעים לשריפות

 

בנוסף, כקבוע בחוק התכנון והבניה יוזמנו דרך קבע, לדיוני הוועדה המקומית 

 המשרדים והגופים הבאים, שתהא להם דעה מייעצת:ולדיוני ועדת המשנה, נציגי 

 שר הפנים, השר להגנת הסביבה, שר הבינוי והשיכון, שר הבריאות,  ינציג

בנוסף, מצאה . השר לביטחון פנים, שר התחבורה; נציג מנהל מקרקעי ישראל

הביקורת כי מונו על ידי מספר שרים, נציגים נוספים לוועדה כגון, נציגי היחידה 

ממונה  - אחראית מחוז משרד הפנים, נציג שר הפניםת לאיכות הסביבה, האזורי

פיקוד העורף, רשות מטעם העמותה לקידום התכנון והבנייה והסביבה בישראל, 

   המוזמנים לישיבות הוועדה דרך קבע. העתיקות

  נציג רשות כיבוי , כי עיון בפרוטוקולים מצביע כי הביקורת מוצאת לנכון לציין

 ( בו, כמפורט לעיל,3בהרכב הוועדה כמפורט בחוק בסעיף ) , החבראש

 .   57%, השתתפות של 14ישיבות מתוך  8-השתתף בוהמוזמן דרך קבע, 

המוזמנים כולם דרך קבע,  ,הנציגים שהוזכרו לעיליתר יתר על כן, מבין 

 . (154מתוך  12)השתתפות  7.79%ביותר ועומדת על  היא זניחהם תתפותהש
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 ; םמיפע 8 השתתפה ,נציגה ממשרד הפנים -ם גיינצ השתתפו רק שניבפועל, 

 פעמים. 4 השתתף ,נציג היחידה האזורית לאיכות הסביבה

, כי מניין חוקי לקיום 42בחוק התכנון והבניה נקבע בפרק ב' סימן ו' בסעיף 

הישיבה הוא נוכחות רוב חברי הוועדה. אם אין מניין חוקי בפתיחת הישיבה 

דקות. לאחר עבור זמן זה, הישיבה  15 -תה על ידי יו"ר הוועדה ב תידחה פתיח

תהיה חוקית גם אם השתתפו בה שליש מהחברים ובכללם יו"ר הוועדה ובלבד 

שמספרם לא יפחת משניים, בנוסף ליו"ר. לאחר שנפתחה הישיבה, המשכה 

, יהיה חוקי, כל עוד, נכחו בה שני חברים ובנוסף להם היו"ר. בישיבות הוועדה

במקרה של דעות שקולות בעת הצבעה, יהיה ליו"ר הוועדה קול נוסף באותו 

 עניין.

 הביקורת מצאה כי כל הישיבות בתקופה שנבדקה החלו במניין חוקי.

לחוק התכנון והבניה נקבע בישיבת ועדה מקומית )מליאה(  18בהתאם לסעיף 

 הרכב ועדת המשנה, כלהלן:  21/11/2013שנערכה בתאריך 

 ;, בניהם ראש העיר כיו"ר הוועדהחברים 3 - סיעת מעוףמטעם   

 חבר אחד; - מרצ מטעם סיעת  

 חבר אחד; - תפו"חמטעם סיעת   

 חבר אחד; - כפר סבא בתנופהמטעם סיעת   

 חבר אחד. - העבודהמטעם סיעת   

חברי מועצה, בהם יו"ר  7לפיכך, בוועדת המשנה לתכנון ולבניה חברים 

 הוועדה.

נערכו  31/12/14-ועד הכהונת המועצה תחילת  21/11/13-מ תנבדקהבתקופה 

ישיבות של ועדת המשנה לתכנון ולבניה, כאשר הישיבה האחרונה  14

 .02/12/14נערכה בתאריך  תקופה שנבדקהב

הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חברי המועצה, החברים בוועדת 

 .2013שנת ב 62%לעומת  87%-עומד עלהמשנה לתכנון ולבניה בתקופה שנבדקה, 

 

 )תת ועדה של ועדה לתכנון ובניה( ועדת משנה לשימור אתרים  4.2.1

-חברי מועצה שהם: יהודה בן חמו 5 ועדת משנה לשימור אתרים חבריםבו

עמר; יהודה יוגד; אברהם )ממה( שיינפיין; אהוד יובל -רביטל שלום יו"ר, 
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חברי הוועדה נבחרו  בוועדה זו חברים גם עובדי עירייה ונציגי ציבור. .לוי

 .15/01/14-ואושרו במועצת העיר ב

 מנהלת המוזיאון הארכיאולוגי היא רכזת הוועדה.  

כהונת תחילת  21/11/13-מ תנבדקהבתקופה הביקורת מצאה כי 

, לשימור אתרים עדהווהישיבות של  2נערכו  31.12.14-ועד ההמועצה 

 .11.12.14נערכה בתאריך  תקופה שנבדקההאחרונה ב כאשר הישיבה 

הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חברי המועצה, החברים 

 .80%-בתקופה שנבדקה, עומד עלשימור אתרים בוועדת המשנה ל

 ממצאי הביקורת תקינים. לביקורת אין הערות.       

 

 ועדת כספים    4.3

  11בפקודת העיריות. בוועדה חברים  149ועדת כספים מוקמת מכוח סעיף 

 .21/11/2013-חברים, כולל היו"ר. הרכב חברי הוועדה נקבע במועצת העירייה ב

 בתפקיד יו"ר הוועדה מכהן ראש העירייה.  

 מנהלת לשכת גזבר העירייה משמשת כמזכירת הוועדה.  

, 31/12/14-ועד הכהונת המועצה תחילת , 21/11/13-הבתקופה הנבדקת, מ

תקופה ישיבות של ועדת הכספים, כאשר הישיבה האחרונה ב 14נערכו 

 . 10/12/14 -נערכה ב שנבדקה

הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חברי המועצה, החברים 

 נוכחות  73%לעומת  81%-עומד עלעלה ובתקופה שנבדקה, כספים בוועדת ה

 .2013בשנת 

 תקופה שנבדקהישיבות ועדת הכספים ב כלמציינת לחיוב, כי ב הביקורת

מחברי  64%-לא פחות מנכחו כולן בכך שחברי ועדה  7-פחות מ לא נכחו 

 .הוועדה

 ממצאי הביקורת תקינים. לביקורת אין הערות.
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 מכרזים ועדת  4.4

בפקודת העיריות ופועלת על פי תקנות  148ועדת המכרזים מוקמת מכוח סעיף 

 , בהן נקבע כי מועצת העירייה תבחר את חברי1987 -העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 

כי ראש העיר אינו יכול  ,ועדת המכרזים ואת היו"ר שלה מבין חבריה. כן נקבע

 להיות חבר בוועדה זו.

להיות נוכחים חבר הוועדה שקבעה לכך הוועדה  בפתיחת תיבת המכרזים חייבים

 ושני האנשים המחזיקים במפתחות תיבת המכרזים. 

בישיבת יתנה , נ21/11/13-שהחלה בבקדנציה  ,תחילת דיוני ועדת המכרזיםב

סקירה משפטית של תפקידי , 15/12/2013 -שהתקיימה בהראשונה הוועדה 

  ונקבעו נהלי עבודה: לוועדה היועצת המשפטיתוסמכויות ועדת מכרזים על ידי 

 ה:ועדעל פיהם תעבוד הקביעת נהלי עבודה "

 ...יום קבוע לדיוני הועדה:. 1 

ממלא  ואמכרזים יתבצעו ע"י יו"ר הועדה המעטפות של הצעות הפתיחת : קוורום לפתיחה. 2  

 . או ממלאת מקומה ועדההומזכירת מקומו 

... 

חברים.  3דקות יספיקו  15חברים. לאחר המתנה של  4ינו הקוורום ה: קוורום לדיון. 4   

חברים לקוורום כאשר אחד מהם  3חברים יגיעו לישיבה, יספיקו  3במידה וידוע מראש כי רק 

 הינו יו"ר הועדה או ממלא מקומו.

לאור העובדה שיתכן וחברי הוועדה יחשפו לסודות של המשתתפים, : הצהרת סודיות. 5    

כגון: סודות מסחריים וכו', חתמו כל חברי הוועדה על "טופס הצהרת סודיות" שישאר במח' רכש 

 ."ומכרזים." 

 סיעות.  8חברים, כולם חברי מועצה, כאשר במועצת העיר  7בוועדה חברים 

ת המכרזים. בתפקיד יו"ר הועדה מכהן העיר, כקבוע בחוק, אינו חבר בוועד ראש

 מטעם סיעת העבודה. ,עמירם מילר, חבר מועצהמר 

 ,31/12/14-ועד ה 2013המועצה נת כהותחילת , 21/11/13-הבתקופה הנבדקת, מ

 קופהישיבות דיון של ועדת המכרזים, כאשר ישיבת הדיון האחרונה בת 13נערכו 

 .30/12/14-נערכה ב שנבדקה

הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חברי המועצה, החברים בוועדת 

 73% -עומד על עלה ו, הנבדקש', בתקופה בישיבות 'דיון במכרזים -המכרזים 

 .2013שנת ב 50% לעומת
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 ממצאי הביקורת תקינים. לביקורת אין הערות.  

 20-ב פתיחה, אשרישיבות  22סף, וקיימו בנהתבתקופה זו הביקורת מציינת כי 

לאי יע - ףנכח חבר ועדה נוס, הןמ 8-ב .יו"ר הוועדה מר עמירם מילרנכח  ,ןמתוכ

וזאת ככל  ובישיבה אחת נוספת נכח חבר המועצה עו"ד איתן צנעני הנדין-הרסגור

כאמור לעיל, בישיבה הראשונה בה נקבעו נהלי העבודה של ועדת הנראה, כיוון ש

שיבות פתיחת מכרז הוא נוכחות יו"ר הוועדה מכרזים, נקבע כי הקוורום לי

 ומזכירת הוועדה או ממלאי מקומם. 

ממליצה שבה ופרוטוקולי ועדת המכרזים אינם ממוספרים בסדר רץ. הביקורת 

 על מספור הפרוטוקולים של ועדת המכרזים בסדר רץ להקלת ההתמצאות בהם.

 

 ועדת הנחות     4.5

בפקודת העיריות. ועדה זו עוסקת במתן ד, 149ועדת הנחות מוקמת מכוח סעיף 

()א(; )ב( ובמחיקת 1הנחות בארנונה לתושבים, בשיעורים, כמפורט בסעיפים )א()

 (.2כמפורט בסעיף ) 339סכומים המגיעים לעירייה לפי סעיף 

 חברי מועצה במספר התניות.  3הרכב הוועדה נקבע בסעיף )ב( ומונה 

, סגן ומ"מ ראש העיר יו"ר צביקה צרפתי -חברי מועצה  3בפועל, חברים בוועדה 

 ; אליהו כהן, נציג סיעת תפו"ח. מרצנציג סיעת מעוף; יהודה יוגד, נציג סיעת 

בנוסף, חברים בוועדה זו הגזבר או נציג מטעמו; מנהלת אגף הרווחה או עובד 

 מטעמה; מנהלת אגף הכנסות או עובד מטעמה; היועץ המשפטי או עו"ד מטעמו. 

 כאמור, סגן ומ"מ ראש העיר, צביקה שב ראש הוועדה ממלאאת תפקיד יו

 חבר מועצת העיר, נציג סיעת מעוף. צרפתי, 

 ועד  2013המועצה נת כהותחילת , 21/11/13-הבתקופה הנבדקת, מ

ישיבה האחרונה ה, כאשר נחותישיבות של ועדת ה 4נערכו  ,31/12/14-ה

 .11/11/14-נערכה ב שנבדקה קופהבת

 

כי אחוז הנוכחות הממוצע של חברי המועצה, החברים בוועדת הביקורת מצאה 

 .2013כמו בשנת  83% -, עומד על הנבדקש, בתקופה נחותה

                                          

 מניין חוקי בישיבות ועדת הנחות הוא נוכחות יו"ר הועדה או ממלא מקומו; 

 .או נציג מטעמם יועץ משפטי; גזבר
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משמע, השתתפו בה תמיד, היה מניין חוקי,  2014הוועדה בשנת  בכל ישיבות

כמו כן, השתתפו בכל הישיבות היועץ ו יו"ר הועדה -מבין חברי המועצה 

 . או סגנית הגזבר המשפטי וגזבר העירייה

 ממצאי הביקורת תקינים. לביקורת אין הערות.  

 

 ועדת בטיחות בדרכים     4.6

 ו לפקודת העיריות.149מכוח סעיף  הוועדה לבטיחות בדרכים מוקמת

תפקידה של ועדה זו היא ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לבטיחות בדרכים. 

עוד נקבע כי הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותפקח על ביצוע התכניות 

ו בו נקבע כי מספר חברי הוועדה 149המאושרות. הרכב הוועדה קבוע בסעיף 

מעבר , 22עומד על  וועדהה מספר חברי בפועל,. 12כים יעמוד על לבטיחות בדר

 (.2)ג()-ו)ב( ו 149קבוע בסעיפים מתחייב מהל

חברי  5ועדת בטיחות בדרכים בו חברים את הרכב  12/03/14-מועצת העיר אישרה ב

 מועצה.

( נקבע כי יו"ר הוועדה יהיה ראש העירייה או 1ו. )ב()149הביקורת מציינת כי בסעיף 

את תפקיד יו"ר הוועדה ממלא חבר מועצה   בפועל,סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע. 

 של ראש העיר, כמתחייב.הקבוע  מלא מקומושאינו סגנו ומ

יהיה תואם  הביקורת ממליצה כי הרכב חברי הוועדה לבטיחות בדרכיםבנוסף, 

 לקבוע בחוק.

 התקיימו   31/12/14 עד כהונת המועצה תחילת , 21/11/13-המ ,בתקופה הנבדקת

מתחייב ל בניגוד , (28/12/14-וב 31/7/14בתאריכים: ) 4במקום בלבד  תוישיב 2

  .)אא(166וע בפקודת העיריות בסעיף מהקב

פעמים לכל  4, השנמדי תתכנס ה לבטיחות בדרכים עדווההביקורת ממליצה כי 

   .כמתחייבהפחות, 

הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חברי המועצה, החברים בוועדה 

 . 2013בשנת  25%לעומת  70%-עומד עלעלה ו, הנבדקשלבטיחות בדרכים, בתקופה 

 

 

 



34 

 

 

 ועדת תנועה     4.7

 תמרור,, ועדת  התנועה אחראית להסדרת התנועה בתחום העיר כגון, נתיבי נסיעה

  מקומות חניה, אזורים אסורים לחניה ועוד.

הוועדה היא מסגרת להתייעצות מקצועית בענייני הסדרי תנועה ובסיס להחלטות 

המתקבלות על ידי רשות התמרור המקומית, או על ידי המפקח על התעבורה, 

 בהתייעצות עם קצין משטרה. 

עדה. בנוסף אליו, חברים בוועדת התנועה מכהן חבר מועצה אחד, המשמש כיו"ר הוו

 בוועדת התנועה: 

o של העירייהה רוחבמנהלת מחלקת ת -תנועה  תמהנדס 

o נציג מחלקת תנועה בתחנת המשטרה המקומית 

o מנהלת רשות החנייה 

o מנהל מחלקת עבודות ציבוריות באגף ההנדסה 

o נציג המועצה הלאומית למניעת תאונות 

o נציג מורי הנהיגה בכפר סבא 

o  ציבוריותהתחבורה הנציגי חברות 

o  לבטיחות בדרכים של העירייהמנהלת המטה 

 ההחלטות אשר מתקבלות בישיבות ועדת התנועה מאושרות בחתימת ידם של 

ראש העיר כראש רשות התמרור המקומית; נציג המשטרה המקומית ויו"ר 

 ועדת התנועה.

חבר המועצה, עמירם מילר, מסיעת כאמור, את תפקיד יו"ר הוועדה ממלא 

 . מחזיק תיק התחבורה במועצת העירהעבודה, 

 , 31/12/14-, תחילת כהונת המועצה ועד ה21/11/13-הבתקופה הנבדקת מ

, הנבדקשתקופה ישיבות של ועדת התנועה כשהישיבה האחרונה ב 7 נערכו

 . 16/12/2014נערכה בתאריך 

  

 המועצה, יו"ר ועדת  יחברזקן חות של הנוכאחוז כי ציינת לטובה הביקורת מ

 . 2013כמו בשנת  100%-, עומד על הנבדקשבתקופה  ,התנועה

 ממצאי הביקורת תקינים. לביקורת אין הערות.    
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 ועדת ביטחון    4.8

ב לפקודת 149ועדה ביטחון מוקמת בעירייה שבה נתכונן משמר אזרחי, מכוח סעיף 

 העיריות. תפקידה של הוועדה לייעץ ולסייע למשטרה בעניין המשמר האזרחי. 

 בפקודת העיריות נקבע הרכב הוועדה, כלהלן: 

o .נציגי העירייה שתמנה המועצה 

o  כולם, אם   -נציגי שר הביטחון; שר החינוך והתרבות; השר לביטחון פנים 

 ציג.ראו לשלוח נ

o  .חברים אחרים כפי שתחליט הוועדה 

ואת מינוי ראש העיר ליו"ר הוועדה את  15/01/14-מועצת העיר אישרה פה אחד ב

  .ת העירחברי מועצ את כלהרכב ועדת הביטחון המונה 

מגמה הנמשכת מזה מספר כי בניגוד ל טובההביקורת מציינת לכפי שיפורט להלן, 

ישנו  2014בשנת של תדירות כינוס נמוכה מהמתחייב של ועדת הביטחון,  שנים

בפקודת )אא(  166סעיף פעמים בהתאם לקבוע ב 4 התכנסה טחוןיועדת הבשיפור ו

  .העיריות

כולם ים של חברי המועצה, החברהממוצע הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות 

 .2013בשנת  47%לעומת  66% -עומד על עלה ו, הנבדקשבוועדת הביטחון, בתקופה 

 ישיבות הוועדה. 4חברי מועצה השתתפו בכל  7הביקורת מציינת כי 

 ממצאי הביקורת תקינים. לביקורת אין הערות.   

 

 ועדה לענייני ביקורת  4.9

ג. לפקודת העיריות, בו נקבע כי 149הוועדה לענייני ביקורת מוקמת מכוח סעיף 

המועצה תבחר מבין חבריה, ועדה לענייני ביקורת. בסעיף זה נקבע כי ראש העיר 

וסגניו לא יהיו חברים בוועדה לענייני ביקורת ובוועדה לא יהיו יותר משבעה חברים, 

יכהן כדירקטור בהנהלת גוף עירוני  כאשר יו"ר הוועדה יהיה מהאופוזיציה ולא

 מבוקר. 

 כמו כן, נקבע כי הרכב הוועדה יהיה תואם ככל הניתן להרכב הסיעתי של המועצה.

הביקורת מציינת כאמור, כי הוועדה לענייני ביקורת היא ועדה מיוחדת ולפיכך נקבע 

ל שבעה; ")ב( מספר חברי הועדה לא יעלה ע  :ג. )ב( כלהלן149לה הרכב מיוחד בסעיף 
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 הרכב הועדה יהיה תואם, ככל שניתן, את ההרכב הסיעתי של המועצה;..." 

 

 חברים. 7נה ומ 2014הביקורת מצאה כי הרכב הוועדה לענייני ביקורת בשנת 

ו התקיימ, 31/12/14-, תחילת כהונת המועצה ועד ה21/11/13-הבתקופה הנבדקת מ

, נערכה הנבדקש תקופהכשהישיבה האחרונה ב נייני ביקורתעל ועדההוישיבות של  7

 . 19/11/2014בתאריך 

כי אחוז הנוכחות הממוצע של חברי המועצה, החברים לטובה  יינתהביקורת מצ

לעומת אי התכנסות של  78%-, עומד על הנבדקש, בתקופה ענייני ביקורתבוועדה ל

 .2013הוועדה בשנת 

 

 ועדה לקידום מעמד הילד   4.10

ז )תיקון: תש"ס( בו 149לקידום מעמד הילד מוקמת מכוח סעיף הוועדה 

")א( המועצה תבחר ועדה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות לקידום מעמד   נקבע:

הילד ובני הנוער, להגן עליהם ולהבטיח את זכויותיהם לרבות מימוש עקרונות של 

ילדים ובני  טובת הילד, אי אפליה, הזכות להתפתחות, בתנאים נאותים וזכותם של

נוער להשמיע את דעתם ולהשתתף בצורה נאותה בקבלת החלטות הנוגעות 

 לעניניהם.

  -)ב( חברי הועדה יהיו 

 

 ( שלושה עד חמישה חברי מועצה;1)        

 ( מנהל אגף החינוך;2)        

 ( מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים ציבוריים;3)   

 תי הספר בעיר;( אחד ממנהלי ב4)        

 יסודיים;-( נציג ארגון המורים העל5)        

 בעיר שבה פועל מוסד חינוך  -( נציג ארגון מורי אגודת ישראל 6)        

 מוסד חינוך חובה  -" מוסד חינוך”שמוריו חברים בארגון; בפסקה זו,     

 ;1949-כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התשי"ט    

 רות המורים;( נציג הסתד7)        
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 ( יושב ראש מועצת התלמידים העירונית;8)        

 ( יושב ראש ועד ההורים העירוני;9)        

 ( מפקד תחנת המשטרה שבתחום סמכותו נמצאת העיר;10)        

 ( נציג תנועות הנוער בעיר;11)        

 ( נציג ארגון התנדבותי שענינו קידום עניני ילדים ונוער;12)        

 ( חברים נוספים, כפי שתקבע המועצה."13)        

 

הרכב הוועדה לקידום מעמד הילד אושר בישיבת מועצת העיר אשר 

כיו"ר  ,ובה חברים מטעם מועצת העיר ראש העיר 15/01/2014 -התקיימה ב

   חברי מועצה נוספים. 4עוד הוועדה ו

מעיון ברשימת חברי הוועדה שהעבירה לביקורת מנהלת הביקורת מציינת כי 

הרכב עולה כי  -מחלקת נוער, צעירים וקהילה, בתפקידה כמזכירת הוועדה

 .בחוק קבועהוועדה אינו תואם את ה

, המורים הסתדרותחבר אחד ממנהלי בתי הספר בעיר ואין נציג של  לאבוועדה 

בוועדה . חברות בוועדהתרבות אלא מנהל אגף תרבות ומנהלות נוספות מאגף 

 .העירונית תלמידיםהולא יו"ר מועצת העירונית חבר יו"ר מועצת הנוער 

נציגי מחלקות קשורות  ,הביקורת מציינת שבוועדה מכהנים חברים נוספים

 בעירייה ונציגי עמותות שונות.

הביקורת ממליצה להסדיר את מינוי חברי הוועדה החסרים, כך שהרכבה יהיה 

 בחוק.בהתאם לקבוע 

, נערכו 31/12/14-, תחילת כהונת המועצה ועד ה21/11/13-הבתקופה הנבדקת מ

תקופה כשהישיבה האחרונה בלקידום מעמד הילד  ועדההוישיבות של  4

 . 17/11/2014, נערכה בתאריך הנבדקש

  

הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חברי המועצה החברים בוועדה 

 62.5%לעומת  65%-עומד על עלה ו הנבדקשבתקופה לקידום מעמד הילד, 

 .2013בשנת 
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 ועדת חינוך  4.11 

 (.2005-תשס"ה 97ט )תיקון מס' 149ועדת החינוך מוקמת מכוח סעיף 

 הוראות החוק בהתייחס להרכב הוועדה, קובעות כי חברי הוועדה יהיו: 

  אשר ישמש כיו"ר הוועדה; -ראש העיר או ממלא מקומו הקבוע 

 3 ובלבד שסה"כ מספר החברים בוועדה יהיה בלתי  חברי מועצה 6 עד

 ;3זוגי

  שני נציגי בתי ספר בתחום שיפוט העירייה, שהם מנהלים או סגני

מנהלים בבתי הספר כאמור, האחד מבית ספר יסודי לפי בחירת 

הסתדרות המורים והשני בית ספר על יסודי, לפי בחירת ארגון המורים 

 העל יסודיים;

  ;נציג ועד ההורים העירוני 

 יו"ר מועצת התלמידים העירונית. 

  .חברים 12על הביקורת מצאה כי מספר חברי הוועדה זוגי ועומד 

 הביקורת ממליצה להתאים את מספר חברי ועדת החינוך והרכבה לקבוע בחוק

 .ובפרט, שמספר חבריה יהיה אי זוגי כמתחייב

נערכו  31/12/14-ונת המועצה ועד ה, תחילת כה21/11/13-הבתקופה הנבדקת, מ

-כאשר הישיבה האחרונה בתקופה שנבדקה נערכה ב ,ישיבות של ועדת חינוך 3

ת ת של ועדה אחישיבלא אף ה נערכ בה לא 2013וזאת לעומת שנת  7/12/14

 החינוך.

ת הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חברי המועצה החברים בוועד

לעומת אי כינוס של וועדה בשנת  80%-עומד על  הנבדקש, בתקופה חינוך

2013. 

אחד חבר ועדה לא נרשם כמשתתף  יםפרוטוקולאחד הירה כי באהביקורת מ

  .תייחס לנושא שנדון בישיבהכמומנגד הוא נרשם בפרוטוקול 

וכן על  פרוטוקוליםברישום תקין על עדכון והביקורת ממליצה להקפיד 

  יב בחוק.התכנסות מלאה של הוועדה, כמתחי

 

 

                                           
3

 ט)ג( קובע כי כלל חברי הוועדה יהיה במספר בלתי זוגי. 149סעיף  
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 ועדה לאיכות הסביבה    4.12 

 

תשס"ה(.  -98י )תיקון מס' 149הועדה לאיכות הסביבה מוקמת מכוח סעיף 

הוראות החוק בהתייחס להרכב הוועדה קובעות כי בנוסף לשבעת חברי 

הוועדה שהרכבם יפורט להלן, יוזמנו דרך קבע נציג ארגון ארצי שענינו 

 בשמירת איכות הסביבה ונציג השר להגנת הסביבה. 

 ב( נקבע הרכב חברי הוועדה כלהלן:י. )149בסעיף 

 ( ארבעה חברי מועצה;1")   

 עובד בכיר שהוא האחראי לתחום איכות הסביבה בעיריה; (2)

שני נציגי ציבור שהם תושבי העיר; את האחד תבחר המועצה בהתייעצות  (3)

עם ארגונים מקומיים שענינם בשמירת איכות הסביבה ואת האחר יבחרו 

ארגונים מקומיים כאמור, ובאין ארגון מקומי, תבחר המועצה את האחד 

 י ואת השני יבחר ארגון ארצי;"בהתייעצות עם ארגון ארצ

הוועדה יו"ר שקיבלה הביקורת מהרכב הוועדה לאיכות הסביבה רשימת 

פים קבועים )אחת מטעם סיעת הליכוד והשני מטעם משקי 2-ו חברים 9מונה 

נציג מנהל אגף איכות הסביבה, חברי מועצה,  4, ביניהם מועצת הנוער(

 .ארגון חיים וסביבהנציגי  2קק"ל, ארגון ארצי מנציג ציבור, 

תפקידה של הוועדה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על 

איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה, להגיש 

לאישור מועצת העירייה את תכניותיה ולעקוב אחר ביצוע התוכניות 

 המאושרות.

ה, אושר בישיבת מועצת חברי מועצ 4הרכב הוועדה לאיכות הסביבה, הכולל 

 . 15/01/2014 -העיר אשר התקיימה ב

-לאי הרסגורעיחבר המועצה סגן ראש העיר, את תפקיד יו"ר הוועדה ממלא 

 .מרצ, נציג סיעת הנדין

 

 31/12/14-, תחילת כהונת המועצה ועד ה21/11/13-הבתקופה הנבדקת, מ

אחרונה בתקופה כאשר הישיבה ה ,לאיכות הסביבה הועדהוישיבות של  4נערכו 

ת של ה אחישיבה נערכבה  2013וזאת לעומת שנת  16/12/14-שנבדקה נערכה ב

 .לאיכות הסביבה ועדההו
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הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חברי המועצה, החברים 

 60%לעומת  69%ומד על לה ועע הנבדקש בוועדה לאיכות הסביבה, בתקופה

 .2013בשנת 

 הביקורת תקינים. לביקורת אין הערות.ממצאי             

 

 ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים   4.13

)תיקון מס' יא 149המסוכנים מוקמת מכוח סעיף הוועדה למאבק בנגע הסמים 

 תשס"ה(. -99

 הוראות החוק בהתייחס להרכב הוועדה, קובעות כלהלן: 

  -חברי הוועדה יהיו    " )ב(

בכפוף להוראות סעף קטן )ג(, שאחד מהם  שלושה חברי מועצה לכל היותר, (1)

 יהיה היושב ראש, כפי שתבחר המועצה;

 מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתיים; (2)

 מנהל מחלקת חינוך; (3)

 שני נציגי ציבור, שיבחר ראש העירייה באישור המועצה;  (4)

 יסודי, שימנה-מנהל בית ספר בתחום שיפוטה של העיריה, שניתן בו חינוך על (5)

 מנהל מחלקת חינוך; 

 ;נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים שימנה המנהל הכללי של הרשות (6)

)ג(  מספר חברי המועצה שיכהנו בוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים מכוח סעיף 

 , כך שכלל מספר החברים בוועדה יהיה בלתי ( ייקבע על ידי המועצה1קטן )ב()

זוגי
4
 ". 

גע הסמים, ליזום ולתכנן פעילות לקידום תפקידה של הוועדה למאבק בנ

טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים, לגבי מניעה, שיקום וטיפול, 

לרבות טיפול בהשלכות הנובעות מהתמכרות לסמים וכן חינוך והסברה, בין 

השאר, לעניין הדין בשימוש בסמים. עוד נקבע כי הוועדה תגיש לאישור 

תעקוב אחר ביצוע התוכניות המאושרות.מועצת העירייה את תכניותיה ו

                                           
4

 לכל היותר כך שכלל מספר החברים בוועדה יהיה בלתי זוגי. 3המועצה בוועדה יהיה  יא )ג( קובע כי מספר חברי149סעיף  
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הרכב הוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים אושר בישיבת מועצת העיר 

, ובה חברים מטעם מועצת העיר ראש העיר 15/01/2014 -אשר התקיימה ב

 ש"סמסיעת אחד ו מרצמסיעת אחד  כיו"ר הוועדה ושני חברי מועצה נוספים

 .בנוסף, נקבע לו מחליף מסיעת כפר סבא שלנו אשר,

 :ת הביקורתוהער

 ושהועבר ת חברי הוועדהוהרכב הוועדה קבוע בחוק, ברשימש ,על אף 

לא רשומים סמים ואלכוהול להעירונית הרשות מנהלת לביקורת מ

שניתן בו תיכון )בית ספר אגף חינוך; מנהל מנהל  - כחברים בוועדה

   בניגוד למתחייב. ונציג ציבור נוסף, (חינוך על יסודי

  לביקורת הועברו על ידי מנהלת הרשות העירונית למאבק בסמים

שונות של  ותרשימואלכוהול המשמשת כמזכירת הוועדה, מספר 

 .חברי הוועדה

  בחוק נקבע כי כלל מספר חברי הוועדה יהיה בלתי זוגי ולאור

 .לביקורת, כאמור, אין הקפדה על כך ות חברי הוועדה שהועברורשימ

  : יש לפעול לרשימה אחידה שתואמת למתחייב בחוק.המלצת הביקורת

 31/12/14-, תחילת כהונת המועצה ועד ה21/11/13-הבתקופה הנבדקת, מ

 כמתחייב בחוק. 4-, בניגוד ל2013, כמו בשנת ישיבות 2נערכו 

תתכנס  למאבק בנגע הסמים המסוכנים ועדהממליצה כי הוהביקורת 

  החשיבות הציבורית והחינוכית בעבודתה. לאורזאת ו כמתחייב

הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חברי המועצה, החברים 

עומד על עלה ו הנבדקש , בתקופהמאבק בנגע הסמים המסוכניםבוועדה ל

 .2013בשנת  33%לעומת  50%

 

 זכרם של נרצחי טרורועדה להנצחת    4.14

ח לפקודת 149ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור מוקמת מכוח סעיף 

תפקידה של ועדה זו ליזום ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה  העיריות.

 העיר שנרצחו בעקבות פעילות טרור.לתושבי 
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הרכב הוועדה נקבע בסעיף )ב( כך שמספר חברי הוועדה לא יפחת משלושה ולא 

תשעה; שליש מהם יהיו חברי מועצה, שליש נציגי ציבור ושליש בני  יעלה על

משפחות של נרצחי פעילות טרור שהיו תושבי העיר, שהמועצה קבעה את דרך 

 בחירתם.

 מועצת העיר אישרה את הרכב הוועדה בישיבת המועצה אשר התקיימה 

 .15/01/2014 -ב

חבר מועצה  תי פזמחברים:  3בוועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור חברים 

מטעם סיעת מעוף, המשמש יו"ר הוועדה, נציג ציבור ובן משפחה של נרצח 

 פעילות טרור, שהיה תושב העיר. 

 31/12/14-, תחילת כהונת המועצה ועד ה21/11/13-הבתקופה הנבדקת, מ

וזאת כמו  23/02/14-נערכה ישיבה אחת בלבד של הוועדה, אשר נערכה ב

כמתחייב מהקבוע בפקודת העיריות בסעיף פעמים  4א לו 2013בשנת 

 )אא(. 166

כאמור, תתכנס ה להנצחת זכרם של נרצחי טרור ועדהוהביקורת ממליצה כי 

 .כמתחייבפעמים לכל הפחות,  4, השנמדי 

 :11/02/15-לביקורת ביו"ר הוועדה התייחסות 

אחד מידי שנה: "הוועדה להנצחת נפגעי פעולות איבה וטרור עוסקת נכון להיום רק באירוע   

 . טקס יום הזיכרון , ולכן לא מתקיימות ישיבות נוספות במהלך השנה

 יום הוקרה לפצועי צהל ופעולות האיבה . 6.7.2014 ממשלת ישראל קבעה ביום  

 כעת מתגבשת בעירית כפר סבא ועדה משותפת למספר אגפים לטיפול ביום ההוקרה .

 "..  , אזיי גם יופקו פרוטוקולים בהתאם .כאשר תגובש הועדה ויוחלט מי יעמוד בראשה 

הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חבר המועצה, החבר בוועדה 

כמו בשנת  100%להנצחת זכרם של נרצחי טרור, בתקופה שנבדקה עומד על 

2013. 

 

 ועדת מל"ח   4.15

א לפקודת העיריות. תפקידה של ועדה זו 149ועדת מל"ח מוקמת מכוח סעיף 

 הוא הכנת המשק לשעת חירום והפעלתו בשעת חירום.  

אין חובה לחברות חברי מועצה בוועדה זו ואין כל הוראה לגבי הרכב הוועדה 

 ומספר חבריה. 

"ח את מינוי ראש העיר כיו"ר ועדת מל 15/01/2014 -מועצת העיר אישרה ב
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ואת מינוי חברי הוועדה מבין הגורמים המקצועיים בעירייה. בוועדה זו חברים  

, , סגן מנהל מחלקת בטחוןמנכ"ל העירייה, מנהל מחלקת ביטחוןס -בין היתר 

 .לקת ביטחוןחממנהלת אגף הרווחה, קב"ט מ

 . 17/02/2014כתבי מינוי לחברי הוועדה נשלחו בתאריך 

מל"ח וסגנו וממלא מקומו, צביקה צרפתי, מונה ראש העיר מכהן כיו"ר ועדת  

 למנהל מכלול אוכלוסייה בחירום.

 מרכז מל"ח משמש כמזכיר ועדת מל"ח.

 31/12/14-, תחילת כהונת המועצה ועד ה21/11/13-הבתקופה הנבדקת, מ

 .2013שנת ישיבות ב 3לעומת  ישיבות של הוועדה 4נערכו 

הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חברי המועצה, החברים 

 .2013בשנת  50%לעומת  75%עומד על עלה ובוועדת מל"ח, בתקופה שנבדקה 

 

 ועדה למיגור אלימות 4.16

, קובע כי בכל עירייה תוקם "ועדה 17.2.11לפקודת העיריות, מיום  122תיקון  

נוכח מגמת העלייה במספר אירועי יב( וזאת 149למיגור אלימות" )סעיף 

. בוועדה זו אמורים לשתף פעולה אישי הפשיעה בכלל ובמעשי אלימות בפרט

ציבור, אנשי מקצוע, פקידות עירונית, נציגי משטרה ונציגי ארגונים במטרה 

 להתמודד עם האלימות הקשה שפשטה בחברה שלנו. 

 יב לפקודת העיריות:149תפקידי הוועדה והרכב חבריה נקבע כאמור, בסעיף   

יב. )א(  המועצה תבחר ועדה שתפקידה לאסוף ולנתח נתונים הנוגעים למעשי 149"

האלימות, העבריינות והפשיעה בתחום העירייה, לבחון את התוכניות הקיימות 

להתמודדות עם מעשים אלה ולגבש תכניות חדשות; הוועדה תגיש לאישור המועצה את 

 וע התכניות המאושרות.תכניותיה ותעקוב אחר ביצ

 -)ב( חברי הוועדה יהיו    

 (  ראש העירייה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע, והוא יהיה היושב 1)

 ראש;       

 (  המנהל הכללי של העירייה;2)

 (  מנהל אגף החינוך בעירייה;3)

 (  מנהל אגף הפיקוח בעירייה;4)

 (  מנהל הביטחון בעירייה; 5)
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 רווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתיים בעירייה;(  מנהל אגף ה6)

 (  היועץ לענייני אזרחים ותיקים בעירייה;7)

 (  נציג אחד או יותר של משטרת ישראל, כפי שיקבע מפקד המרחב 8)

 שבתחום סמכותו נמצאת העירייה;       

 (  שני חברי מועצה לכל היותר;9)

 (  חברים נוספים ובין השאר נציגי ארגונים העוסקים בזכויות נפגעי 10)

 עבירה.         

 )ג(  באישור הוועדה, ניתן למנות ממלא מקום זמני במקומו של חבר הוועדה, אם    

 הדבר מוצדק בנסיבות העניין."      

, לאשר את מינויו של 15/01/2014מועצת העירייה החליטה בישיבתה מיום 

מסיעת מעוף, כיו"ר הוועדה למיגור סגן ומ"מ ראש העיר, ביקה צרפתי צ

 ואהוד יובל לוי, מסיעת תפו"ח מרצמסיעת  פליאה קטנר,אלימות ואת 

 וועדה.ב יםכחבר

על פי רשימת חברי הוועדה שהועברה לביקורת מלשכת יו"ר הוועדה, סגן 

 ומ"מ ראש העיר, צביקה צרפתי, הרכב הוועדה תקין.

 ,31/12/14-ועד ההמועצה נת כהותחילת , 21/11/13-ההנבדקת, מבתקופה 

קבוע כמתחייב מה 4במקום  למיגור אלימות ועדההוישיבות של  2נערכו 

 )אא( בפקודת העיריות.  166בסעיף 

פעמים לכל  4, מדי שנההביקורת ממליצה כי הוועדה למיגור אלימות תתכנס 

   חשיבות עבודתה. זאת אף לאורו הפחות

 ההביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חברי המועצה, החברים בוועד

 .2013בשנת  50%לעומת  67%-עומד עלעלה ו, הנבדקש, בתקופה למיגור אלימות

  

 ועדה חקלאית   4.17

 לפקודת העיריות.  151-161ועדה חקלאית מוקמת מכוח סעיפים   

 כלהלן:  158תפקידיה וסמכויותיה  של ועדה זו מוגדרים בסעיף   

 ואלה תפקידיה וסמכויותיה של הועדה: .158" 

 ( לייעץ למועצה בכל ענין חקלאי, הן ביזמת עצמה והן לפי בקשת המועצה;1)

 ( להציע למועצה הצעות להחלטה בכל ענין חקלאי;2)            

 ( להוציא לפועל החלטות המועצה בענין חקלאי, אם נדרשה לכך על ידי 3)            

 המועצה או על ידי ראש העיריה, או על ידי השר אם היה הענין בערר על פי              

 . "160סעיף              
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 )ב( בו נקבע:-)א( 153מספר חברי הוועדה והרכבה נקבע בסעיף   
 

 )א( מספר חברי הועדה יהיה מספר הניתן לחלק לשלושה, אך לא יעלה   . 153" 

 עשר, הכל כפי שתחליט המועצה או, באין החלטת המועצה, כפי שיקבע -על שנים   

 השר, בהתאם להוראות שבתוספת השלישית.   

 )ב( הרכב הועדה יהיה: שני שלישים שייבחרו לפי ההוראות שבתוספת      

 נציגי החקלאים( ושליש אחד שייבחר על ידי המועצה ושאחד מהם,  -השניה )להלן    

 לפחות, יהיה חבר המועצה; כל חברי הועדה יהיו חקלאים, פרט לאחד שיכול להיות    

 ידיה לועדה."-חקלאי אם הוא חבר המועצה שנבחר על-לא   

 

 לפיכך, בהרכב הוועדה החקלאית חייב להיות לפחות חבר מועצה אחד.

קה יבצסגן ומ"מ ראש העיר, את מינוי  15/01/2014 -יר אישרה במועצת הע

 כנציג המועצה בוועדה החקלאית. , מסיעת מעוף,צרפתי

 31/12/14-, תחילת כהונת המועצה ועד ה21/11/13-הבתקופה הנבדקת, מ

לא השנים האחרונות בהן  10-ישיבות של הוועדה וזאת בניגוד ל 2נערכו 

 . הוועדה החקלאיתישיבות של כלל קיימו הת

 ההביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חבר המועצה, החבר בוועד

לעומת אי כינוס של הוועדה  100%, בתקופה שנבדקה עומד על קלאיתחה

 .2013בשנת 
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בישיבות ועדות החובה חברי המועצה, ממוצע של להלן אחוז נוכחות  3.18

 :ללא מתן משקל למספר הישיבות של כל ועדה

 

 16.62%עלייה של  2013שנת ב 61.67% , לעומת78.29%עומד על  הנוכחות הממוצעאחוז 

 

 

 

 

 

מספר חברי  שם הוועדה 
 מועצה

ממוצע  מספר ישיבות 
 נוכחות

 100% 2 1 ועדה חקלאית   .1

להנצחת זכרם  ועדה .2
  של נרצחי טרור

1 1 100% 

 100% 7 1 ועדת תנועה .3
ועדה מקומית לתכנון  .4

 )מליאה(  ובניה
19 4 87% 

 ועדת משנה  .5
 לתכנון ובניה

7 14 87% 

 83% 4 3 ועדת הנחות .6
 81% 14 11 ועדת כספים .7
 80% 3 5  ועדת חינוך .8
 80% 2 5 ועדת שימור אתרים .9

 78% 7 7 ועדה לענייני ביקורת .10
 75% 4 1 ועדת מל"ח .11
 73% 13 7 דיון-ועדת מכרזים .12
 70% 2 5 ועדת בטיחות בדרכים .13
 69% 4 4 ועדה לאיכות הסביבה .14
 67% 2 3 ועדה למיגור אלימות .15
 66% 4 19 ועדת ביטחון .16
 הוועדה לקידום  .17

 מעמד הילד
5 4 65% 

 למאבק בנגעועדה  .18
 הסמים המסוכנים

3 2 50% 
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 5החובה ועדותישיבות בחברי מועצה אחוז נוכחות 
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 ניתן לראות בטבלאות מרכזות בתחילת הדוחנתונים מפורטים  
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 מספר ישיבות  

 ממוצע נוכחות

  78.29%בישיבות ועדות החובה עומד על של חברי המועצה  הממוצעאחוז הנוכחות 
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 ועדות רשות   .5

 ועדות רשות הן ועדות שהמחוקק לא קבע את החובה להקמתן. 

בפקודת העיריות )נוסח חדש(, קובע כי בנוסף לוועדות החובה,  150סעיף 

ועדות ארעיות שתפקידן לייעץ רשאית המועצה לבחור ועדות קבועות או 

למועצה בעניינים ובמקרים מסויימים. ועדות הרשות מאפשרות לנווט את 

פוליטי המתמקד בתחום -נושאי עיסוקיהן באמצעות גוף מקצועי דמוקרטי

מסויים. על כן, בחלק מוועדות אלה, משתתפים אנשי מקצוע המתמחים 

 (.ות לנכים, נגישרווחה, תרבות, ספורטכגון ועדות: בתחום )

 

 -להלן פירוט פעילות ועדות הרשות, בהן חברים חברי מועצה

 ביקורת מציינת לטובה את העלייה במספר הישיבות של ועדות הרשות לעומת ה

 .2013שנת 

 ועדת תרבות    5.1

 חברי מועצה. 2בוועדה זו מכהנים 

יו"ר ועדת תרבות יהיה ד"ר אמיר כי  15/01/2014-מועצת העיר אישרה ב

ולוועדה זו ניתן לשלוח גם נציגי ציבור כמספר חברי  ,מסיעת מעוף ,גבע

 .במועצת העיר סיעתיהמפתח ההמועצה על פי 

רשימת חברי ועדת התרבות שהועברה לביקורת ממשרדו של מנהל אגף 

חברי ועדה  19תרבות, נוער וספורט, המשמש כמזכיר הוועדה, כוללת 

המכהן  עוף, נציג סיעת מעד"ר אמיר גבחברי מועצה והם:  2ובהם 

 .כפר סבא שלנו, נציג סיעת ברהם שיינפיין; אהועדהויו"ר אמור, ככ

 , תחילת כהונת המועצה ועד 21/11/13-הבתקופה הנבדקת, מ

ישיבות של הוועדה, כאשר הישיבה האחרונה  4נערכו  ,31/12/14-ה

בה  2013וזאת בניגוד לשנת  30/12/14בתקופה שנבדקה נערכה בתאריך: 

 רבות. ת תשל ועד ה אחתישיבה אף לא קיימלא הת

הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חברי המועצה, החברים 

לעומת אי כינוס של  75%, בתקופה שנבדקה עומד על תרבותבוועדת 

 .2013הוועדה בשנת 
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 ועדת רווחה     5.2

 חברי מועצה. 3מכהנים הרווחה  תבוועד

יו"ר הוועדה יהיה מתי פז, נציג כי  15/01/2014 -בהחליטה מועצת העיר 

לפי ההתפלגות הסיעתית של  19מספר חברי הוועדה יהיה סיעת מעוף ו

 המועצה.

על פי רשימת חברי הוועדה שהועברה לביקורת על ידי מנהלת אגף 

חברים על  19ת כמזכירת הוועדה, בוועדה זו מכהנים שמשהמ ,הרווחה

 ,חברי מועצה 3כשבין החברים  ועצת העירפי ההתפלגות הסיעתית של מ

מאחר והחליפה נציג ציבור  ,שאחת מהם הוזמנה רק לישיבה אחת

לפי רשימת בנוסף,  .ישיבות אליהן הוזמן 3-מסיעתה שלא הגיע כלל ל

בוועדה שהועברה לביקורת על ידי מזכירת הוועדה, חברי הוועדה 

 .ערנציגי נו 2חברים 

 , תחילת כהונת המועצה ועד 21/11/13-הבתקופה הנבדקת, מ

ישיבות של הוועדה, כאשר הישיבה האחרונה  4, נערכו 31/12/14-ה

 2013וזאת בניגוד לשנת  23/12/14בתקופה שנבדקה נערכה בתאריך: 

 רווחה.  תשל ועד ה אחתישיבה אף לא קיימלא התבה 

ה, של חברי המועצהמשוקלל הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע 

לעומת אי  67%, בתקופה שנבדקה עומד על וחהרוהחברים בוועדת 

 .2013כינוס של הוועדה בשנת 

 

 ועדת ספורט    5.3

יהיה סגן  ת הספורט,יו"ר ועדכי  15/01/2014 -בהחליטה מועצת העיר 

מספר חברי הוועדה ומ"מ ראש העיר, צביקה צרפתי, נציג סיעת מעוף ו

 של המועצה. לפי ההתפלגות הסיעתית 19יהיה 

חבר מועצה ובהם חברי ועדה  16רשימת חברי ועדת הספורט, כוללת 

 המכהן ,עוףסיעת מצביקה צרפתי, סגן ומ"מ ראש העיר מ -אחד 

 ניםנוער מוזמונציגת נציג יש לציין כי בנוסף,  .הועדהויו"ר כ כאמור,

  לישיבות ועדת ספורט.

מה בין חברי מצביע כי אין הלי ספורטהת עיון ברשימת חברי ועד

 הוועדה להרכב הסיעתי של מועצת העיר.
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 , תחילת כהונת המועצה ועד 21/11/13-הבתקופה הנבדקת, מ

ישיבות של הוועדה, כאשר הישיבה האחרונה  3, נערכו 31/12/14-ה

 2013וזאת בניגוד לשנת  27/11/14בתקופה שנבדקה נערכה בתאריך: 

 . בנושאי ספורט ו שני כנסיםהתקיימבה 

ועדת יו"ר הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חבר המועצה, 

לעומת אי כינוס של הוועדה  100%, בתקופה שנבדקה עומד על ספורט

 .2013בשנת 

 

  ערי תאוםקשרי חוץ וועדת   5.4

יו"ר הוועדה תהיה פליאה כי  15/01/2014 -בהחליטה מועצת העיר 

לפי ההתפלגות  19הוועדה יהיה מספר חברי ו מרצקטנר, נציגת סיעת 

 הסיעתית של המועצה.

ובהם חברי ועדה  16, כוללת ערי תאוםוועדת קשרי חוץ רשימת חברי 

יו"ר ככאמור,  נתהמכה ,מרצסיעת פליאה קטנר, מ -אחת מועצה  תחבר

  .הועדהו

כל הסיעות החברות במועצת העיר מינו נציגי ציבור יש לציין כי 

 מטעמן לוועדה זו, פרט לסיעת תפו"ח.

ערי תאום ומעת לעת מתקיימים חילופי משלחות  5לעיריית כפר סבא 

תושבים בין ערי התאום. פעילות ועדת ערי תאום מתרכזת בחילופי 

 משלחות התושבים בין הערים ובבניית מרקם יחסי הידידות עם תושבי

   ערי התאום.

 , תחילת כהונת המועצה ועד 21/11/13-הבתקופה הנבדקת, מ

ת של הוועדה, אשר נערכה בתאריך: ה אחישיב ה, נערכ31/12/14-ה

 . כלל תוישיב ונערכלא בה  2013וזאת בניגוד לשנת  10/08/14

יו"ר המועצה,  תהביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חבר

לעומת אי  100%, בתקופה שנבדקה עומד על תאוםקשרי חוץ וערי ועדת 

 .2013כינוס של הוועדה בשנת 
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      נגישות נכיםועדת    5.5 

 יו"ר הוועדה תהיה פליאה קטנר,  כי  15/01/2014 -בהחליטה מועצת העיר  

 המועצה.מבין חברי חברי ועדה  5ועוד  מרצנציגת סיעת   

  17רשימת חברי הוועדה שהועברה לביקורת על ידי סגן מהנדס העיר כוללת    

 חברי מועצה; סגן מהנדס העיר; מנהלת אגף רווחה; מנהלת     6שהם:  חברים   

 נציגי ציבור  6מחלקת רישוי עסקים; מנהלת רשות החנייה והפיקוח העירוני;    

 . ורכזת נגישות מאגף הנדסה   

 , 31/12/14-, תחילת כהונת המועצה ועד ה21/11/13-הבתקופה הנבדקת, מ  

 כשהישיבה האחרונה בתקופה שנבדקה נערכה ת של הוועדה, וישיב 4ו נערכ   

 ישיבות.  2בה נערכו  2013וזאת בניגוד לשנת  24/12/14בתאריך:    

החברים המועצה,  יהביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של חבר

של  100%לעומת  67%בתקופה שנבדקה עומד על , נגישות נכיםועדת וב

 .2013ישיבות בשנת  2-חבר ועדה אחד שהשתתף ב

 

 ה לקידום לקויי למידהועד   5.6 

 הודיע ראש העיר לחברי  15/01/2014ישיבת המועצה אשר התקיימה בתאריך ב        

 מועצת העיר כי הוקמו מספר צוותי היגוי ותת ועדות במספר תחומים חברתיים.   

 ראש העיר הודיע לחברי המועצה כי האציל מסמכותו ומינה את צוותי ההיגוי   

  ואת יושבי הראש שלהם.  

 חברת המועצה על ידי ראש העיר, ראש הוועדה לקידום לקויי למידה מונתה ל  

 ובוועדה חברים עובדים מקצועיים כגון, עובדים  ,מעוףמסיעת ד"ר דבורה שני,   

 ; ייעוץ בית  ייישובמאגף החינוך; מהשירות הפסיכולוגי חינוכי; מרכז תמיכה   

 ספרי; ועד הורים מרכזי; יועצת בכירה ממשרד החינוך.  

 ד"ר דבורה שני, המועצה  תחבר ת כאמור,את תפקיד יו"ר הוועדה ממלא  

 סיעת מעוף.מ  

 , 31/12/14-, תחילת כהונת המועצה ועד ה21/11/13-הבתקופה הנבדקת, מ         

 ישיבות של הוועדה, כשהישיבה האחרונה בתקופה שנבדקה נערכה  4נערכו          

 . 14/07/14בתאריך:          

לקידום לקויי יו"ר הוועדה הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של 

 .100%בתקופה שנבדקה עומד על ד"ר דבורה שני, המועצה,  תחברלמידה, 

 .(לא היתה ועדה לקידום לקויי למידה 2013בשנת )
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 והשירות בצה"לקידום הגיוס ה לועד  5.7 

 הודיע ראש העיר לחברי  15/01/2014ישיבת המועצה אשר התקיימה בתאריך ב 

 מועצת העיר כי הוקמו מספר צוותי היגוי ותת ועדות במספר תחומים חברתיים.   

 ראש העיר הודיע לחברי המועצה כי האציל מסמכותו ומינה את צוותי ההיגוי   

 ואת יושבי הראש שלהם.   

 חברת ונתה על ידי ראש העיר מהגיוס והשירות בצה"ל ראש הוועדה לקידום ל  

 מסיעת מעוף ובוועדה חברים עובדים מקצועיים כגון,  המועצה ד"ר דבורה שני,  

 מחלקת נוער, צעירים וקהילה; יו"ר מועצת הנוער עובדים מאגף החינוך;   

 ועד הורים עירוני.יו"ר העירונית;   

 משרד הבטחון; נציגות משרד  ; נציגצה"לבנוסף, בין חברי הוועדה נמנים: נציג   

 החינוך; נציג ציבור.    

 ד"ר דבורה שני, המועצה  תחבר ת כאמור,קיד יו"ר הוועדה ממלאאת תפ  

 סיעת מעוף.        מ  

 , 31/12/14-, תחילת כהונת המועצה ועד ה21/11/13-הבתקופה הנבדקת, מ         

 ישיבות של הוועדה, כשהישיבה האחרונה בתקופה שנבדקה נערכה  3נערכו          

 . 05/10/14בתאריך:          

 לקידום הגיוס יו"ר הוועדה הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של 

 בתקופה שנבדקה ד"ר דבורה שני, המועצה,  תחברוהשירות בצה"ל, 

 .(לא היתה ועדה לקידום לקויי למידה 2013בשנת . )100%עומד על 

 

 ה לעניין שורדי שואהועד  5.8 

 הודיע ראש העיר לחברי  15/01/2014ישיבת המועצה אשר התקיימה בתאריך ב 

 מועצת העיר כי הוקמו מספר צוותי היגוי ותת ועדות במספר תחומים חברתיים.   

 ראש העיר הודיע לחברי המועצה כי האציל מסמכותו ומינה את צוותי ההיגוי   

 ואת יושבי הראש שלהם.   

 חברת המועצה ד"ר על ידי ראש העיר י שואה מונתה לראש הוועדה לעניין שורד  

 . מעוף, מסיעת מתי פזחבר המועצה  ,שני, מסיעת מעוף ובוועדה חבר דבורה  

 בנוסף, בוועדה חברים עובדים מקצועיים כגון, עובדים מאגף הרווחה;   

 נציגה אגף החינוך; יועץ ראש העיר לענייני גמלאים; נציגי עמותות שונות;    

 מהמוסד לביטוח לאומי.  

 ד"ר דבורה שני, המועצה  תחבר ת כאמור,את תפקיד יו"ר הוועדה ממלא   

  סיעת מעוף.מ   
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 , 31/12/14-, תחילת כהונת המועצה ועד ה21/11/13-הבתקופה הנבדקת, מ  

 ישיבות של הוועדה, כשהישיבה האחרונה בתקופה שנבדקה נערכה  5נערכו          

 . 30/09/14: בתאריך         

 חברי המועצה, החברים הביקורת מצאה כי אחוז הנוכחות הממוצע של   

 . 100%בתקופה שנבדקה עומד על  בוועדה לעניין שורדי שואה,  

 .(לא היתה ועדה לעניין שורדי שואה 2013 בשנת) 

 

 רשותבישיבות ועדות החברי המועצה להלן ממוצע של אחוז נוכחות  5.9

 :ללא מתן משקל למספר הישיבות של כל ועדה

 

של מועצת  רשותבישיבות ועדות השל חברי המועצה  הממוצע אחוז הנוכחות

 .88.62%העיר עומד על 

, 21/11/13-המבתקופה הנבדקת, ציינת את פעילות ועדות הרשות. הביקורת מ

ישיבות של כל ועדות הרשות וזאת  28, נערכו 31/12/14-תחילת כהונת המועצה ועד ה

 . 2012ישיבות בשנת  13-ו 2013בשנת בלבד ישיבות  4לעומת 

 

 

 

 

מספר חברי  שם הוועדה 
 מועצה

ממוצע  מספר ישיבות 
 נוכחות

 לעניין ועדה   .1
 שורדי שואה

2 5 100% 

לקידום הגיוס ועדה  .2
 והשירות בצה"ל

1 3 100% 

 לקידום ועדה  .3
 לקויי למידה

1 4 100% 

 100% 3 1 ועדת ספורט .4
 ועדה לקשרי חוץ  .5

 וערי תאום
1 1 100% 

 75% 4 2 ועדת תרבות .6
 67% 4 6 ועדת נגישות נכים .7
 67% 4 3 ועדת רווחה .8
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 מסקנות והמלצות  .6
 

ועדות חלק מו עיון בפרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר ושלמכי  נתהביקורת מציי

נחה שהרכבי הוועדות יהיה בהתאם לקבוע בחוק. יהעירייה ה ראשהעירייה עולה כי 

 4מראש, לשריין החובה והרשות,  ראש העיר הינחה את יושבי ראש ועדותכמו כן, 

 .2014מועדים, לכל הפחות, לדיונים במשך שנת 

ישיבות של  20, התקיימו 2014ועד לסוף שנת  21/11/13-החל מההביקורת מציינת כי 

, כשאחוז הנוכחות 2013ישיבות שהתקיימו בשנת  11ומת לע מועצת העירייה

 89.57%לעומת  96.57%הממוצע של חברי המועצה בישיבות מועצת העיר עומד על 

 .2013בשנת 

ישיבות של  90, התקיימו 2014ועד לסוף שנת  21/11/13-החל מההביקורת מציינת כי 

הנוכחות הממוצע של  כשאחוז ,2013ישיבות שהתקיימו בשנת  47ועדות חובה לעומת 

 61.67%לעומת  78.29%עומד על  2014חברי המועצה בישיבות ועדות החובה בשנת 

 .2013בשנת 

ישיבות של  28, התקיימו 2014ועד לסוף שנת  21/11/13-החל מההביקורת מציינת כי 

ועדות  5בוועדה אחת מתוך  2013ישיבות שהתקיימו בשנת  2ועדות רשות לעומת  8

רשות, כשאחוז הנוכחות הממוצע של חברי המועצה בישיבות ועדות הרשות בשנת 

השתתפות של חבר ועדת רשות אחד שהשתתף  100%לעומת  81%עומד על  2014

 .2013ישיבות בשנת  2-כאמור, ב

על שיפור באחוז ההשתתפות של חברי מועצה בישיבות אם כן, דוח זה מצביע 

צה ובישיבות ועדות החובה והרשות. בנוסף, הממצאים מצביעים על עלייה המוע

 בכמות כל סוגי הישיבות וכן על עלייה בתדירות כינוס ישיבות הוועדות.

 

 :להלן ריכוז ממצאים שיש לפעול לתיקונם

 רישום פרוטוקולי הוועדות לוקה בחסר ואינו אחיד.    6.1

 משתתפים, חסרים,  -ברי הוועדה אין הקפדה מלאה על רישום נוכחות ח    

 נוכחים )סגל מקצועי, מוזמנים(;     

  אין מספור פרוטוקול; אין רישום שעת פתיחת הישיבה.    

  .שנכח בפתיחת הישיבההמניין מה לפיכך, לא ניתן לדעת   
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 רישום פרוטוקולי ועדות  ניהול ול תצורה אחידהע וקבלהביקורת ממליצה   

 העירייה, שתכלול:   

 )ותאריך הישיבה ציון מספר פרוטוקול הישיבה )מספר רץ; 

  ים וחסריםכחונבציון פתיחת ישיבת הוועדה  שעתציון; 

 .)ציון שם רושם הפרוטוקול )מזכיר הוועדה 

   לשקול תיוק ממוחשב של כל הפרוטוקולים בשרת המחשב הביקורת ממליצה   

 . בדגש על תוכנה למניעת שינויים ועדותהמרכזי בתיקיות ממויינות לפי   

 

 פעמים בשנה לכל הפחות, כפי  4אין הקפדה על כינוס כל ועדות החובה   6.2   

 .בפקודת העיריות )אא(166שמתחייב מהאמור בסעיף           

 החובה שלא התכנסו כמתחייב:להלן פירוט של ועדות           

  ישיבות(; 3) (מליאה)ועדה מקומית לתכנון ובניה 

 ( תוישיב 2ועדת בטיחות בדרכים); 

 (ה אחתועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור )ישיב; 

 ת(וישיב 2)יגור אלימות ועדה למ; 

 ( 2ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים ;)ישיבות 

  (תוישיב 2) חקלאיתועדה; 

 ( 2ועדה לקידום מעמד הילד .)ישיבות  

 

   ועדת בטיחות בדרכים; ועדה  -חלק מוועדות החובה כגוןהחברים בהרכב   6.3  

 אינו  קידום מעמד הילד; ועדת חינוך; ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכניםל         

 בדוח. כמפורטהן מבחינת הרכב החברים והן מבחינת מספרם, תקין,           
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פרסום, מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע להגשתו  מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה.
ג' )ו(  170למועצת העירייה, ללא נטילת רשות מטעם מבקר העירייה או ראש העיר, אסור על פי סעיף 

 א' לפקודת העיריות334לפקודת העיריות והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

 היכל התרבות שיפוץפרויקט 
 

 

 כללי
 

נבנה כמפעל הנצחה לבני כפר סבא שנפלו במערכות ישראל  -יד לבנים-היכל התרבות העירוני 

מרכז רב תכליתי והוא הראשון  הינוושוכן בלב קריית ספיר. היכל התרבות  "(ההיכל)להלן: "

שנבנה בישראל במתכונת זו. הקמת המקום הנה פרי יוזמה של פרנסי העיר בהנהגתו של ראש 

סבא. ראש העיר יצחק ולד, -העיר דאז, זאב גלר ז"ל, ותמיכת פנחס ספיר ז"ל, אשר היה תושב כפר

ך לדגם ומודל לחיקוי ממשיכו של זאב גלר ז"ל הוסיף לתמוך ולבסס את המפעל התרבותי אשר הפ

  לערים אחרות בכל הארץ.
 

ובמשך השנים עבר שינויים פנימיים רבים וחלקים  70-מבנה היכל התרבות נבנה במהלך שנות ה

. משום כך החליטה העיריה על שדרוג וחידוש תשתיות המבנה תיישנו ולא נשתמרוהרבים בו 

נות את העיצוב הבסיסי. הסיבה קורי ולא לשכאשר נקודת המוצא הינה לשמור על הבניין המ

הינה להתאים את תקני הבטיחות לרבות בתחום כיבוי אש לתקנים המרכזית לשיפוץ ההיכל 

 המודרניים.
 

שנתקבלה בישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח  7/7/11מיום  03/2011בהחלטה מספר 

רויקט על החברה ( הוחלט להטיל את ניהול הפ"החברה הכלכלית"כפר סבא בע"מ )להלן: 

 הוגדל התקציב  2013ובדצמבר ₪, מיליון  52 הינוהכלכלית. התקציב הראשוני שנקבע לפרויקט 

  )א((.2פרק ב פירוט₪ )מיליון  53 -ל

 

 מטרות הביקורת

 הגורמים שהובילו לתחילת הפרויקט והשינוי במהותו;  

 בקרה תקציבית; 

 ;התקשרות עם יועצים 

 חברה הכלכליתהתקשרות עם ה; 

 עירייה מפרויקט שיפוץ קריית ספיר;הפקת לקחי ה 

, הסבירות קטפרוישל הגופים בהתנהלות אופן המההיבט של התבצעה יודגש כי הביקורת 

, הנכס לבין ייעוד הבנייההתאמה בין דיקה של דוח זה בשאין בוהחוקיות של הפעולות שבוצעו, כ

 התייחסות לנושא ההנדסאי. או 
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פרסום, מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע להגשתו  מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה.
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 א' לפקודת העיריות334לפקודת העיריות והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

 מתודולוגיה

וראש חברה הכלכלית מנכ"ל הס, מנהל הפרויקטבמהלך הביקורת התקיימו פגישות עבודה עם 

 סבא.-אגף תרבות בעיריית כפר

  הגורמים המעורבים בניהול ובפיקוח.מכל רבים  מסמכיםלה לידיה הביקורת קיב
 

 ציר זמניםעיקרי 

 ;קט על החברה הכלכליתהטלת הפרוי – 7/7/11 בחירת אדריכל – 8/5/11

 ;סיור קבלנים – 11/6/12

 ;חוו"ד משפטית בנוגע להצעות שהוגשו במכרז – 29/7/12

 ;על הזכייה במכרז לקבלן המבצעהודעה  – 1/8/12

  ;צו תחילת עבודה – 9/8/12

  ;תחילת עבודה – 26/8/12

 ;המפקחת עם החברהחוזה  – 10/12

 ;קבלת היתר בניה – 7/2/13

 ;אישור יועץ בטיחות – 14/8/14

 ;)חכ"ל( המבקר הפנימי על ידיקט היכל התרבות הגשת דוח ביקורת בנושא פרוי – 24/8/14

 ;אש כיבויאישור גמר  – 1/9/14

 ;אישור נגישות – 2/9/14

 ;4אישור טופס  – 4/9/14

 

 :מעורביםעיקריים ההגופים ה

 מנהל הפרויקט מטעם מהנדס העיר דאזמהנדס העיר דאז ו -אגף ההנדסה. 

 (מנהל אגף התרבות)להלן: " מנהל האגף, מזמין העבודה -אגף התרבות". 

 אשר  "(.תהחברה המפקח"ניצן ענבר ניהול פרויקטים בע"מ" )להלן: " -החברה המפקחת

 .מונתה לפקח על הפרויקט

  (.הקבלן" )להלן: "חברה לבניין ופיתוח בע"מ '"א.עמית ושות -מבצעהקבלן"  

 (האדריכל)להלן: " – מאדריכלות בע" אמנון רכטר -אדריכל" 
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פרסום, מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע להגשתו  מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה.
ג' )ו(  170למועצת העירייה, ללא נטילת רשות מטעם מבקר העירייה או ראש העיר, אסור על פי סעיף 

 א' לפקודת העיריות334לפקודת העיריות והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

 :ממצאי הדו"ח

 

 מהותוהשינוי בתחילת הפרויקט ולגורמים שהובילו ה .1

 

קט זה עבר ומאז ועד לפרוי 70 -במהלך שנות המבנה היכל התרבות העירוני נבנה 

 נתיישנו ולא נשתמרו בחלוף הזמן.שינויים פנימיים רבים וחלקים רבים בו 

 35המבנים נבנו לפני מנהל אגף התרבות, כי יין מצ – 23/10/06 -בפרוטוקול ישיבה מ

יש ו שנה, לא בוצעו בפרויקט שיפורים ושדרוגים, לפרויקט אין רישיון עסק להפעלתו

כי עיריית כפר סבא נקנסה  עוד מציין מנהל האגף .2007אישור זמני עד לסוף שנת 

 רישיון עסק.  היעדרבשל 

על ידי בית המשפט ריית כפר סבא עינקנסה  10/9/06 -מ 546/05 דין-לפסקבהתאם 

 :1968, בניגוד לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח רישיון עסק היעדר בגין

"זועק מחדלה של העירייה לשמיים...העירייה הפעילה ומפעילה את היכל התרבות שבתחומיה 

ושברשותה משיקולים כלכליים, כאשר אין בידה רישיון עסק, וכאשר אין היא עומדת בדרישות 

 ".  כיבוי אששל 

נערך פתרון זמני בנושא כיבוי האש, על מנת לקבל רישיון עסק  פסק הדיןבעקבות 

 זמני ובידיעה שעתידים לבצע שיפוץ מקיף למבנים. 

 הועבר מרכז הכובד למרות שהדגש הראשוני של הפרויקט היה שיפוץ יד לבנים, 

ורק לאחר מכן  מיד לבנים כבר בתחילת התהליך להתחלת השיפוץ בבית ספיר

 לשיפוץ יד לבנים והיכל התרבות. 

לרבות בתחום  ,להתאים את תקני הבטיחותבכדי  עיקר השיפוץ בהיכל התרבות היה

לתקנים המודרניים. עוד הוחלט במסגרת השיפוץ על הרחבת האודיטוריום  ,כיבוי אש

אולם לצורך הקמת יציע חדש, התקנת מערכות אקוסטיות ההקיים, העמקה של 

ת, הרחבה של הספרייה דמות לשיפור חוויות המופעים, הקמת גלריות חדשומתק

 הקיימת ועוד.

החליט מנכ"ל העירייה להעביר את ניהול הפרויקט  ,לאחר מספר דיונים והתייעצויות

ין זה יבשל עומס רב על אגף ההנדסה. הודעה בענ ,מאגף ההנדסה לחברה הכלכלית

יקט הוחלט כלקח מפרו ,לית. כמו כןולמנהל החברה הכלכ עירה הנדסמנמסרה ל

ידי צוות היגוי שיהיו חברים בו מהנדס העיר, -יקט ילווה עלשהפרו"קרית ספיר" 

"ל החברה הכלכלית ומנכ"ל מנכ סגנית אדריכל העיר, גזבר העירייהאדריכל העיר, 

 .העירייה
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 בקרה תקציבית .2

 

 השוואת תב"ר מול תקציב .א

 שנמשכים פעמיים חד פרויקטים למימון המיועד שנתי רב עירייה תקציב הינו ר"תבה

 רישומי .ועוד ציוד רכישות, תשתיות פיתוח: כגון אחת תקציב לשנת עברמ לעיתים

 פירוט, אומדנים, היתר בין לכלול אמורים ר"התב מכספי הממומנים הפרויקטים

 לכל .רגיל תקציב שאינן למטרות דין פי על שיועדו וכספים, ותשלומים תקבולים

 ממקורות גם ולעיתים העירייה מכספי ייעודיים מימון מקורות מראש מוגדרים ר"תב

 כל וגביית בפרויקט התשלומים סיום עם העירייה ידי על נסגר ר"התב. חיצוניים

 .למימונו שנועדו הסכומים

 

 :ממצאים

 זה, בהתאם לנתוני גזברות העירייה תקציב התב"ר הכולל אשר אושר לפרויקט

 לפי הפירוט הבא:₪ מיליון  53נו י, הולתוכניות העבודה שהוצגו לביקורת
 

סכום     
בשנת 

התוכנית 
 ₪   - אלפיב

מצטבר רב 
 אלפיב שנתי

-   ₪ 

מס' 
 פרוטוקול

תאריך 
 פרוטוקול

 הערות

בתכנית  1
2012   

20,000     
        

50,000 61/16-
11/11     

בתכנית הרב שנתית  25/12/2011
  25נכלל גם 

  2013-ב₪ ליון ימ
במהלך  2

2012 
    70/16-

11/12   
05/09/2012 

     
שינוי מקורות 

לקרן ₪  לףא 6,800)
 מימוש מקרקעין(

בתכנית  3
2013 

25,000 52,000 76/16-
11/12     

בתכנית הרב שנתית  24/12/2012
₪  יליוןמ 7 נכלל

הקדמת  (2014לשנת 
 היהספריביצוע 

במהלך  4
2013 

10,000-
            

  86/16-
11/13 

18/08/2013 
     

דחייה בהתאם 
 לקצב העבודות

בתכנית  5
2014 

18,000 53,000 03/17-
12/13 

29/12/2013   

       53,000 53,000 סה"כ  
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 :הינותקציב התב"ר, כפי שהתקבל מהחברה הכלכלית 
 

 פרויקט עלות  

 ₪   –ב 

עלות פרויקט  ₪   – ב מע"מ

 ₪   -ב כולל מע"מ 

סה"כ כלליות 

 +תכנון + ביצוע

38,340,878 6,901,358 45,242,236 

 6,786,335 1,035,204 5,751,132 15%בנ"מ 

 52,028,571 7,936,562 44,092,010 סה"כ כולל בנ"מ

תקורה כלכלית 

2.50% 

1,102,300 198,414 1,300,714 

 53,329,286 8,134,976 45,194,310 סה"כ

 

 :ממצאים

בין התקציב אשר אושר ₪  329,286ם המפורטים לעיל עולה כי קיים פער בסך ימהנתונ

תקציב אשר שימש את החברה הכלכלית, עם זאת הגדלה זו אושרה עירייה ובין הב

 ב לדוח זה.2במסגרת הגדלת עבודות הקבלן, ראה סעיף 

 

 :תגובת גזברות העירייה

ביום  14/17-12/14שאושרה בישיבת מועצת העיר מס'  6בהעברה מסע' לסע' מס'   1.1

לצורך החזרת הספרייה ממשכנה הזמני למיקומה ₪ א'  350נכללה העברה בסך  3/9/14

 .המשודרג

 ."שיפוץ מרכזי נוער ותרבות" 81001התקציב נכלל בתב"ר   1.2

 .ובאחריותה הוטלה המשימה על החכ"ל הואיל וההיכל היה עדיין בטפול החכ"ל  1.3

 מטבע הדברים כלל סמנכ"ל החכ"ל את הסכום בתקציב הפרויקט.  1.4
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  השוואת כתב כמויות קבלן מול חשבון אחרון .ב

 

בהתאם לכתב  הינםלקבלן ששולמו התשלומים האם קשה לבחון יהביקורת ב

בין המקורי ל כתב הכמויותהכמויות המקורי. לשם כך ערכה הביקורת השוואה בין 

  :גובה החשבון המאושר של הקבלן

 

 
 

מעבר לכתב הכמויות המקורי. ₪ מנתוני הטבלה עולה כי בפועל שולם לקבלן כמיליון 

 ( לתקנות העיריות )מכרזים(:7)3בהתאם לסעיף  תקיןנו ית נתון זה העם זא

חוזה הבא להגדיל את הוצאות העיריה בפרט מפרטי חוזה קיים,    )א(  (7)"

מההוצאות לגבי אותו פרט  50%ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות לא יעלה על 

 על פי החוזה הקיים.

חוזה הבא להגדיל את הוצאות העיריה על ידי הוספת פרטים לחוזה קיים;    )ב(

מכלל  25%ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות בשל הוספה זו לא יעלה על 

אם המועצה קבעה שעריכת  50%הוצאות העיריה על פי החוזה הקיים, או על 

 "המכרז לא תביא תועלת;

 

אשר עניינה  29/3/14יום מ בפני הביקורת הוצגה החלטת ועדת המכרזים ,בנוסף

, וכן חוזה בין החברה הכלכלית והקבלן המבצע הגדלת עבודות לשיפוץ היכל התרבות

   (.25%עמית אשר מפרט את גובה ההגדלה מן החוזה המקורי ) א.

 הערות בנושא זה. לביקורת אין

 

 כתב הכמויותשינויים ב .ג

 

 רקע

כתב הכמויות מכיל את פירוט העבודות, החומרים והכמויות בהם יש צורך על מנת 

 להשלים את פרויקט הבניה. 

כתב כמויות הוא טבלה המציגה את כל כמויות החומרים הנחוצות לבניית מבנה, 

אור, יבין היתר, מספר סעיף, ת טבלה זו כוללת. לעבודות תשתית, או לעבודות פיתוח
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כמות, מחיר חוזה ועוד. נתונים אלו מוזנים במערכת ייעודית הן אצל הקבלן והן אצל 

 המפקח על הפרויקט.

מערכות המידע הייעודיות מאפשרות הפקת דוח המציג את כל השינויים בגין כל 

 סעיף החל משלב הקמתו במכרז.

הקבלן מגיש דוח הכולל את כתב הכמויות כפי שביצע בפועל כל חודש ונתונים אלו 

נקלטים אל המערכת של המפקח לשם בדיקה האם נרשמו אך ורק סעיפים שקיימים 

בכתב הכמויות המקורי וכן האם הכמות שווה לכמות המקורית וכך מאשר או לא 

 .הקבלן המבצע על ידיאת החשבונית שהוגשה המפקח מאשר 

וגים סעיפים חדשים שהקבלן מונחה לבצע ולא קיימים בכתב הכמויות המקורי מסו

 .99 -כסעיפים חריגים וממוספרים כ
 

 :ממצאים

קט. לשם כך הביקורת שנעשו בפרוילראות מדגם הוצאות חריגות הביקורת ביקשה 

ובדקה האם החריגות בוצעו כנגד סעיפים אחרים  חריגים ארבעהדגמה באופן אקראי 

 האם ניתן אישור בגין כל חריגה על ידי המפקח. ,וכן
 

 להלן החריגים שנבדקו:
 

  שינויים לאספקה והרכבת ריהוט בספרייה .א

 

 

 
 

 

פקודת שינויים זו מבטלת סעיפים בכתב הכמויות הביקורת מצאה כי . 1א.

וכן,  כולל 01.0110עד  01.0010סעיפים: , 06פרק  02מבנה  כדלקמן:

שעלותם מסתכמת בכתב הכמויות בסך  כולל 06.01.0150עד  01.0130

 לאחר ההנחה החוזית.₪  780,560

עלות שינוי זה נמוכה מהעלות המקורית בגין אותם סעיפים בכתב הכמויות . 2א.

 מנהל הפרויקט. על ידיועל כן אושרה 

 לביקורת אין הערות בנושא זה.

 

 .אספקת גופי תאורה בספריה ובמראות איפור השחקנים .ב

 

 

 

 02.08.10חריג זה מחליף את כל גופי התאורה המופיעים בפרק נמצא כי . 1ב.

 ₪. 260,800בסך 

 אישור מנהל הפרויקט לחריג זה. בלה לידיה אתי. הביקורת ק2ב.

 יצוין כי שינויים אלו בוצעו בהתאם לבקשת האגף.

 לביקורת אין הערות בנושא זה.

 אישור ₪  -סכום ב תיאור סעיף

 קיים 560,500 יהישינויים בריהוט הספר 02.99.06.010

 אישור ₪  -בסכום  אורית סעיף

 קיים 406,142 גופי תאורה 02.99.08.010
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 עבודות אלומיניום .ג

 

 

 

 

אלומיניום אושר כפרטים וטרם הוסכם לדברי מנהל הפרויקט, חריג עבודות . 1ג.

 סופית לגבי התמורה.

נושא זה לא נבחן על ידי הביקורת היות והנושא עדין מצוי בבירור בין המפקח 

 לבין הקבלן. עם סיום הבירור יועברו נתונים לביקורת.

 

 שינויים עקב דרישת שירותי כבאות .ד

 

 

 

 

. הביקורת מצאה כי סעיפים אלה אינם מחליפים סעיפים שנמצאו בכתב 1ד.

ת בטיחות שלא תוכננו ובתוספות לתוכניהכמויות המקורי כיוון שמדובר 

 .מראש

 . הביקורת קיבלה לידה את אישור מנהל הפרויקט לתוספות אלו.2ד.

 הערות בנושא זה.לביקורת אין 

 

 התקשרות עם יועצים .3

 

. חלק התקשרויות בשורה ארוכה של תחומיםאין ספור  ותרשויות מקומיות מבצע

עקב מקצועיות מיוחדת של נותן השירותים  נן פטורות ממכרז וזאתימההתקשרויות ה

הנדרשת לשם מתן השירותים או יחסי אמון מיוחדים הנוצרים במסגרת ההתקשרות בין 

 מזמין השירות לנותן השירותים.

 הקובע כי: 1987–( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח8)3מקורו בסעיף  פטור ממכרז

 הוא מסוגי חוזים אלה:החוזה  להתקשר בחוזה ללא מכרז אם. העיריה רשאית 3 "

ן מיוחדים, כגון: מיוחדים, או יחסי אמוודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות ( חוזה לביצוע עב8) 

 "פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה.עבודות תכנון, 

 

 בהתאם לסעיף התקשרויות שאינן נופלות בגדר סעיף זה מחייבות את העירייה במכרז

 :לפקודת העיריות הקובע, כי 197

  ."  פומבי מכרז פי על אלא עבודה לביצוע או טובין או מקרקעין להעברת בחוזה עירייה תתקשר לא"

 
 
 
 
 

 אישור ₪  -סכום ב אורית סעיף

ת נמצא עדין בבדיק 273,024 םועבודות אלומיני 02.99.12.010

 המפקח

 אישור ₪  -סכום ב אורית סעיף

 קיים 254,898 קירוי חדר עיון בפלטות חסיני אש 02.99.24.020
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 ניצן ענבר -חוזה ההתקשרות עם החברה המפקחת  .א

הצעות של מנהלי פרויקטים. השירותים  3מנהל פרויקט נאספו לשם בחירת  .1

היתר את ניהול הפרויקט )יעוץ וניהול הנדסי( שהוצעו במסגרת ההצעה כללו בין 

תה "ניצן יוניהול הביצוע )הפיקוח באתר(. החברה שנבחרה מתוך ההצעות הי

ענבר ניהול פרויקטים בע"מ". השיקולים העיקריים לבחירה היו ניסיון רב שנים 

של החברה בניהול פרויקטים מהגדולים בארץ ובמיוחד בהקמת מבני ציבור 

 אולמות ומרכזי תרבות שונים. ,מורכבים כגון

( לתקנות העיריות )מכרזים( ועל כן 8)3עבודות תכנון ופיקוח נופלים בגדר סעיף 

 .תקינה –העובדה כי לא נערך מכרז בבחירת מנהל הפרויקט 

בוועדת שכר טרחה סבא נכתב כי -במסמך מטעם אגף ההנדסה בעיריית כפר .2

המקצועיים הוחלט עקרונית על בהשתתפות הגורמים  3/3/11שנערכה בתאריך 

קט על הפרוי במועד הטלת. קטים בע"מ"ניצן ענבר ניהול פרויבחירת החברה "

( מציין מנכ"ל 7/7/11 החברה הכלכלית )פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מתאריך

אגף הנדסה הוא עידו ענבר ממשרד  על ידיהעירייה כי מנהל הפרויקט שנבחר 

נערך סיור קבלנים בהדרכת עידו ענבר. זאת ועוד, גם  11/6/12-ניצן ענבר. ב

שעניינו עבודות שיפוץ היכל התרבות נכח  2/2012במועד פתיחת המעטפות למכרז 

אוקטובר  הינומר עידו ענבר. עם זאת מועד חתימת החוזה עם חברת ניצן ענבר 

 . כלומר, 2012

 :ממצא

מהשלבים הראשונים של ת כבר תה מעורביחרף העובדה שהחברה המפקחת הי

קט החוזה עמה נחתם במועד מאוחר יותר ואף כחודשיים לאחר צו תחילת הפרוי

 דה. והעב

 :המלצה

 יש לוודא קיום חוזה חתום טרם תחילת עבודת הספק כנדרש על פי חוק.

 חוזה ההתקשרות עם יועץ הבטיחות .ב

 עיריית כפר סבא נקנסה על ידי  10/9/06 -מ 546/05"ד סבהתאם לפכאמור, 

 :1968, בניגוד לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח רישיון עסק היעדרבית המשפט על 

"זועק מחדלה של העירייה לשמיים...העירייה הפעילה ומפעילה את היכל התרבות שבתחומיה 

ושברשותה משיקולים כלכליים, כאשר אין בידה רישיון עסק, וכאשר אין היא עומדת 

 של כיבוי אש".  בדרישות

ה"ד נערך פתרון זמני בנושא כיבוי האש, על מנת לקבל רישיון עסק זמני סבעקבות פ

 ובידיעה שעתידים לבצע שיפוץ מקיף למבנים. 

 

 :ממצא

דרישות הבטיחות והנגישות  נסב בשלחרף העובדה כי הזרז לשיפוץ היכל התרבות 

נחתם חוזה עם יועץ בטיחות טרם  2014מבר , נכון לדצכיבוי אשוהתאמתו לדרישות 

  בפרויקט, על אף כי במהלך הפרויקט עבד יועץ בטיחות.
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 :המלצה

תוודא קיום חוזה התקשרות טרם תחילת  הכלכלית הביקורת ממליצה כי החברה

 העבודה כמתבקש על פי חוק.
 

 

 א.עמית -חוזה ההתקשרות עם הקבלן המבצע  .ג

לשם  הביקורת ביקשה לבדוק מהו תאריך חתימת החוזה עם הקבלן המבצע א.עמית

 .בחינה האם נחתם עמו חוזה טרם תחילת העבודה בפרויקט

 :ממצא

 מסמכי החוזה לא מצוין תאריך מועד החתימה.ב

 :המלצה

 חוק.חייב בחוזה כמתכי במסמכי החוזה ייכתב תאריך החתימה על הוודא יש ל

 

 הציבור לונותת .4

 מספר ובל לידייקמבקר העירייה הממלא גם את תפקיד הממונה על תלונות הציבור 

 החדש. להלן עיקרי התלונות:סבא בנוגע להיכל התרבות -מתושבי העיר כפר תלונות

ישנו פתח יציאה אחד מן האולם הממוקם במעלה המדרגות. דבר זה גורם לעיכוב  .1

 רב ביציאה מן השורות הראשונות של ההיכל.

 ישנו חשש כי עיכוב זה המונע מהקהל לצאת מן ההיכל במהירות אינו בטיחותי.  .2

 

 ומצאה כי:הביקורת בדקה את התלונות הנ"ל 

ידי יועץ בטיחות אשר מצא כי המבנה עונה -נערכה ביקורת על 14/8/14ביום  .1

לדרישות חוק התכנון והבניה ותקנותיו כפי שהם מפורטים בתכניות הבטיחות 

ים להיתר של בטיחות( שאושרו על ידי שירותי הכבאות ולמסמך התנא)נספח 

 שירותי כבאות השרון ועל כן ניתן ביום זה אישור בטיחות למבנה.

ידי נציג שירותי כבאות והצלה -נערכה ביקורת בהיכל התרבות על 1/9/14ביום  .2

השרון אשר אישר את ההיכל לאכלוס ועל כן ניתן אישור גמר מטעם כיבוי אש 

 בנה.למ

שערכה הביקורת עם מנהל אגף התרבות, הנוער והספורט בעירייה בעניין זה משיחה  .3

דלת מילוט נוספת הממוקמת בתחתית בשלב זה בשעת חירום תיפתח  נמסר כי

בשל מצב חירום תיפתח רק במשמשת ליציאה מהאולם  שרהאולם. דלת זו א

 כי היציאה  דרכה עוברת בחדרי השחקנים.העובדה 

, בשאלת אחראי על הנדסה ואיכות הסביבההביקורת לסמנכ"ל העירייה המפניית  .4

"טרם החלו עבודות וטרם התקבלה החלטה סופית בנושא.    כי אשר ענהפתרון לנושא זה 

החלופות השונות נמצאות בתכנון לאחר גיבוש אומדן יוצג לראש העיר ועם החלטה נצא 

 ".  ען יהא הדבר בעת פגרהלביצוע. בשל מורכבות העבודות אם יוחלט על ביצו
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ממצאי הביקורת מצביעים כי בנושא הבטיחות קיימים האישורים הנדרשים מכלל 

הביקורת מצאה כי העירייה ערה  ,הרלוונטיים על פי חוק. יחד עם זאתהגורמים 

 .מהאולם בחירום לתת פתרון למשך זמן היציאהבכוונתה לפניות הציבור ו

 

 החברה הכלכלית התקשרות עם .5

לאחר מספר דיונים והתייעצויות החליט מנכ"ל העירייה להעביר את ניהול כאמור, 

 .הפרויקט מאגף ההנדסה לחברה הכלכלית בשל עומס רב על אגף ההנדסה

סבא והחברה הכלכלית הממנה את -נחתם חוזה בין עירית כפר 2012לחודש יוני  12ביום 

קט שיפוץ היכל תכנון וביצוע פרוי להחברה הכלכלית לנהל, לארגן ולפקח עבור העירייה, ע

 התרבות. 

 :ממצאים

ל ומצאה כי בחוזה לא מצוין מהו התקציב זכר לעיהביקורת בחנה את החוזה הנ .1

 הכולל של הפרויקט. 

 ברה הכלכלית לעמודעל החהביקורת מצאה כי בחוזה אין פירוט לוחות הזמנים ש .2

ואף לא מהו המועד  . כלל לא מוזכר מהם המועדים לסיום כל שלב בפרויקטהםב

 .לסיום הפרויקט כולו

 :המלצות

הביקורת סבורה כי כאשר מופקד פרויקט כלשהו מטעם העיריה ברשות אחרת,  .1

מהווה רשות זו כזרוע ביצועית של העירייה. תקציב הפרויקט על כל פרטיו הופקד 

התקציב הראשוני יוזכר  ,מן הראוי היה שלכל הפחות ,בידי החברה הכלכלית ועל כן

 ויפורט בחוזה.

הביקורת סבורה כי יש לכלול לוח זמנים בחוזה העבודה שכן העירייה העבירה את  .2

האחריות על הפרויקט לחברה הכלכלית ועל האחרונה לעמוד בלוחות הזמנים אשר 

 קבעה העירייה לסיום הפרויקט.

 

 עירייה מפרויקט שיפוץ קריית ספירהפקת לקחי ה .6
 

 התנהלות אגף ההנדסה   6.1

הותיר את מנהל הפרויקט מטעמו "לבד במערכה", ללא  מהנדס העיר דאז,"  – קריית ספיר פרויקט

מנהל אגף  על ידיהחברה המפקחת ו על ידיפיקוח ומעורבות נוספים מטעמו. בהתאם לנמסר לביקורת 

לא היה נוכח בפרויקט, לא היה מעורב בו, וביקר פעמים ספורות ביותר דאז מהנדס העיר  -התרבות

  "בפרויקט.פיזית 

כבר מתחילת הפרויקט הוטל הפרויקט על החברה הכלכלית עקב  - פרויקט היכל התרבות

עומס עבודה באגף ההנדסה. החברה הכלכלית היתה מעורבת בכל שלבי הפרויקט וניהלה 

 פגישות שבועיות עם מנהל הפרויקט ועם הקבלן על מנת להתעדכן בנעשה בשטח.

 לביקורת אין הערות בנושא זה.
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 יציאה למכרז    6.2

 ראויים ותכנון הכנההמפתח לבסיס יציב בפרויקט בנייה, כפי שצוין בפרק הקודם, הינו 

על בסיס התכנון הראשוני מתבצעת הכנה של כתב כמויות מפורט טרם תחילת העבודה. 

 יציאה למכרז ובחירת קבלן.  - ובשלב הבא

בחיפזון עוד בטרם נסתיים שלב בפרויקט זה היציאה למכרז התבצעה " - פרויקט קריית ספיר

שונה וצומצם ביחס לכתב הכמויות שערכה  -כתב הכמויות עליו התבסס המכרז התכנון וההכנה אליו.

 "החברה המפקחת.

, התבקש אגף ההנדסה 2011במסגרת בניית תוכנית עבודה לשנת  - פרויקט היכל התרבות

 הנהלת העיר לבצע בדיקה ראשונית ליישום פרויקט שיפוץ היכל התרבות. על ידי

 15/2/2011   .התקיים סיור אדריכלים בהיכל התרבות יחד עם נציגי עיריית כפר סבא 

 3/3/2011 .)נבחר מנהל פרויקט )יעוץ וניהול הנדסי( וכן מנהל ביצוע )פיקוח באתר 

 11/6/12 קבלן ראשי.עים לעבודות ינערך סיור קבלנים מצ 

 לביקורת אין הערות בנושא זה.

 

 

 תקציביאומדן   6.3

שעיקרו יועד לשדרוג בטיחותי ₪ מיליון  15.7תחילתו של התקציב " - ת ספירייקט קריפרו

נבע משינוי הגדרת מטרות ₪ מיליון  33.9 -ל₪ מיליון  15.7למבנים. אמנם המעבר מתקציב של 

₪ מיליון  15.7כי היה ברור כבר מלכתחילה כי התקציב של  נראה ,עם זאת, אך והיקפי הפרויקט

כתב הכמויות עליו נתבסס המכרז  אינו ריאלי וכי הוצג רק על מנת "להקל" את האישור של המועצה.

מנהל הפרויקט, על מנת להציג  על ידישונה וצומצם ביחס לכתב הכמויות שערכה החברה המפקחת, 

מיליון  33.9 -יב מקבלי ההחלטות. לאחר מכן, עלה התקצעלות מצומצמת לפרויקט ולהטעות את מ

הגדלה זו נבעה עקב שינויים בלתי צפויים שנערכו תוך כדי ביצוע, אך  אמנם, ₪.מיליון  48-ל₪ 

וריאלי היה להעריך כי עלות  ההערכות הכספיות היו מלכתחילה מוטות כלפי מטה, נראה כי

 "₪.מיליון  33.9 -יקט תהיה גבוהה יותר מהפרו

זהה לכתב הכמויות  הינוכתב הכמויות עליו התבסס המכרז  - פרויקט היכל התרבות

בהתאם לנתוני החברה הכלכלית,  שערכה החברה המפקחת ועליו גם התבסס הפרויקט.

 )א((. 2)ראה סעיף ₪ מיליון  53.3תקציב הפרויקט עמד על 

 לביקורת אין הערות בנושא זה.

 

 שינוי סדר שלבי הבנייה  6.4

 בפרויקט בנייה סדר השלבים המקובל הינו כדלקמן:

 קבלת החלטות -

 הכנת תקציבים -

 הכנת פרוגרמה -

 הפרוגרמה  מתורגמת לתוכניות משורטטות –תכנון  -
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 הכנת כתב כמויות -

 עריכת מכרז -

 קבלת היתר  -

 חתימה על הסכמים עם הקבלן/מתכננים -

 קבלת צו תחילת עבודה -

 תחילת ביצוע -
 

עוד בטרם ניתן צו תחילת העבודה, החל כבר הקבלן לעבוד בשטח, ואילו  " – פרויקט קריית ספיר

 "תחילת העבודה בפועל. רק כחצי שנה לאחרההיתר ניתן 

התחילה  26/8/12 -, כאשר ב9/8/12ביום  צו תחילת עבודה ניתן -פרויקט היכל התרבות

הקבלן  באתר. כלומר, בהתאם למקובל צו תחילת עבודה ניתן עוד בטרם התחיל עבודהה

 לעבוד.

 לביקורת אין הערות בנושא זה.

 

 ליווי כספי צמוד  6.5

ועדה המורכבת מבעלי תפקידים שונים אשר להם חלק בפרויקט. ועדת  ועדת היגוי הנה

ההיגוי מתכנסת מעת לעת ותפקידה קביעת מדיניות, סדרי עדיפויות, בקרת ההתקדמות 

בפרויקט, קבלת החלטות ועוד. קיומה של ועדה זו מביא לניהול ובקרה טובים יותר על 

 הפרויקט בו היא עוסקת. 

 

 ".לא היה ניהול כספי. וועדת היגוי הוקמה רק לקראת סוף הפרויקט"   - פרויקט קריית ספיר

כלקח מפרויקט קריית ספיר הוחלט עוד טרם תחילת הפרויקט  - פרויקט היכל התרבות

שהפרויקט ילווה על ידי צוות היגוי שיהיו חברים בו מהנדס העיר, אדריכל העיר, סגנית 

 ית ומנכ"ל העירייה. אדריכל העיר, גזבר העירייה, מנכ"ל החברה הכלכל

 לביקורת אין הערות בנושא זה.

 

 לסיכום

מהממצאים עולה כי העיריה הפנימה את הליקויים כפי שהועלו בדוח מבקר העיריה 

 שעסק בשיפוץ קריית ספיר והביאה אותו לכלל יישום בשיפוץ היכל התרבות.



69 

 

פרסום, מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע להגשתו למועצת  מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה.
ג' )ו( לפקודת העיריות  170העירייה, ללא נטילת רשות מטעם מבקר העירייה או ראש העיר, אסור על פי סעיף 

 א' לפקודת העיריות334והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

 ביטוחי העירייה

 
 ,לפרמיה שנתית ( בתמורההאחד )המבטח( משלם לאחר )המבוטח הביטוח הוא הסכם בין שני גופים, לפיו

למבוטח או לצד ג'. בקרות אירוע מסוים אשר קיימת לגביו אי וודאות ואשר בגינו צפוי נזק כספי ברכוש וגוף 

נמוכה  ןאו לחילופין סיכונים שסבירות לדעת העירייה גבוהה ןמנגנון הביטוח בא לכסות סיכונים שסבירות

 אולם הנזק הצפוי גבוה במיוחד.

מבטחת באמצעות חברות ביטוח את נכסיה ואת חבותה האפשרית  ("העירייה" עיריית כפר סבא )להלן:

 ם בפעילותה השוטפת ומתוקף אחריותה. כתוצאה מסיכונים שונים, הכרוכי

, שבו לא קיים היצע הולם של שוק לא תחרותימסקירת שוק ביטוח ברשויות מקומיות אחרות, מדובר ב

. לפיכך, מקומיות חברות ביטוח אשר מתמודדות על הביקוש למתן כיסויים ביטוחיים ושירותים לרשויות

, במובן זה שחברות הביטוח מעלות פרמיות והשתתפויות עצמיות, ללא קשר כשל שוק מובהקבתחום זה קיים 

על מנת שלא להישאר ללא כיסוי ביטוחי.  –ישיר לניסיון התביעות של העיריות, והעיריות נדרשות לשלם 

לחילופין, יכולה העירייה לצאת למכרז בנושא ביטוח בכל שנה מחדש, אך ניסיון העירייה מראה כי תנאי 

 והכיסויים הביטוחיים של העירייה רק הורעו לאחר היציאה למכרז.התשלום 

 

  :נתונים כספיים

בגובה תשלומי ₪(  811,539)שהם  18%-חלה עלייה של כ 2012-2013מהגרף המצורף עולה כי בין השנים 

)לא כולל ביטוח  בגין תשלומי פרמיות ובין תשלומי השתתפות עצמית העירייהההוצאה הכספית הכולל של 

 .2012בשנת  ₪ 3,872,036לעומת  ₪ 4,683,575, שעמדו על  2013בשנת  רכבים(

)בה ההחזר  2013( בין שנת ₪ 240,131)שהם  17%-כב 2013לצד נתון זה נמצא כי ההחזר לתושבים ירד בשנת 

 (.נספח א')ראה  1(₪ 1,453,919)בה ההחזר עמד  2012( לבין שנת ₪ 1,213,788עמד על 

 

 
                                                 

1
. בנוסף, במהלך שנים אלו מבחינה ביטוחית טרם "הבשילו" 2012-2013להסיק מסקנות מנתונים אלה, שכן  שנים קשה יצויין כי  

במידה ומדובר  2004, ואפילו אירועים משנת 2011או  2009בגין אירועים מתקופות שונות, קרי גם אירועים משנת  בוצעו תשלומים
  .18בקטין לגביו ההתיישנות מתחילה להיספר החל מהגיעו לגיל 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

2012 2013 

 פרמיות והשתתפות עצמית

 החזרים לתושבים



70 

 

פרסום, מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע להגשתו למועצת  מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה.
ג' )ו( לפקודת העיריות  170העירייה, ללא נטילת רשות מטעם מבקר העירייה או ראש העיר, אסור על פי סעיף 

 א' לפקודת העיריות334והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

על מנת לטפל בנושא הביטוחי נעזרת העירייה בשתי מערכות מידע, בהן משתמשים גזבר העירייה, מנהלת 

 רכזת תחום ביטוחים, סגנית גזבר ומנהלת חשבונות ראשית וסגנית ומ"מ היועץ המשפטי, ביטוחי העירייה

 :לעירייה

 הכיסויים הביטוחיים, המכרז ועוד.מערכת סריקה ותיוק. במערכת זו מנוהלות התביעות,  -אופיס לייט .1

מכילה מספר רב של מודולים: ניהול חוזים, ניהול כיסויים מערכת הנהלת חשבונות ה -אוטומציה .2

 .מודול גבייה ביטוחיים, מודול ספקים, הנהלת חשבונות,

 

 :מטרות הביקורת

 רכזת תחום ביטוחים, , בחינת המבנה הארגוני של העוסקים בתחום הביטוח: מנהלת ביטוחי העירייה

בכל סוכנות הביטוח )הסוכנות המנהלת את המו"מ עבור העירייה הביטוח, משרד עו"ד חיצוני,  יועץ

 .והנהלת החשבונותתביעות הביטוח( 

 שהוספו חריגים הפוליסות הקיימות, התקשרות במכרז,  :של העירייה יםהביטוחי יםסקירת הכיסוי

, (אחריות מקצועיתאש ו ד שלישי,צאחריות כלפי ) ביטוח תחומישלושה או בוטלו, תוך התעמקות ב

 תשלומי הפרמיות ותשלומי ההשתתפות העצמית. החשיפה לסיכון, מעמיקה של  לשם הערכה

  ספקים העובדים בשירות העירייה.ביטוחיים לכיסויים הבקרות אחר קיום סקירת 

 אופן ומתן השירות לתושבים:ברה המבטחת, בחינת הטיפול בתביעות התושבים כנגד העירייה והח 

 תשלומי חברת הביטוח.גובה תשלומי העירייה וגובה ניהול התביעות,  וזמן

 

 :מתודולוגיה

 הגורמים הבאים: תקיימו פגישות עבודה עםהבמהלך הביקורת 

 מנהלת ביטוחי העירייה 

 רכזת תחום הביטוחים 

 הנהלת חשבונות 

 מזכירות העירייה  

 

היתר: מסמכי המכרז, דוחות כספיים, מאזני בוחן, כרטיסי הנהלת חשבונות, בין  ,הביקורת קיבלה לידיה

מזכירות מסמכים ממחלקת משאבי אנוש, מסמכים מ פרוטוקולים של ועדות מכרזים, דגימות תביעות צד ג',

   טוחים ומסמכים רלוונטיים נוספים.של בי םדגימות תוקף כיסויי ,העירייה

ורמים המבוקרים לתקן את הפעולה עם הביקורת ואת נכונות הגהביקורת מציינת בחיוב את שיתוף 

 הליקויים.

 

 גבנספח  , לממצאי הדוח, מצורפיםהעירייהות גזברת יוהתייחסו' 
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 ממצאי הביקורת:פירוט להלן 

 :ארגוני של המחלקההמבנה ה .1

 :רקע

מנהלת , כאשר עובדות שתימחלקת הביטוחים מוגדרת כיחידה מיוחדת בכפיפות ישירה לגזבר העירייה, ומונה 

 ("הרכזת")להלן:  רכזת תחום הביטוחיםמועסקת במשרה מלאה ו ("המנהלת")להלן:  ביטוחי העירייה

 הרכזת כפופה למנהלת, והמנהלת כפופה לגזבר העירייה.  מועסקת בחצי משרה.

 :עיקריים בשלושה תחומים המחלקה מטפלת

 .)תביעות צד ג'(דרישות ותביעות של תושבים  .א

 .ם של הספקים העובדים עם העירייהכיסויים הביטוחייה בחינת .ב

פוליסות המבטחות את נכסיה ואת חבותה האפשרית של אחר ה "א"חברת הביטוח מול מעקב  .ג

  .ם שונים הכרוכים בפעילותה השוטפתהעירייה כתוצאה מסיכוני

 

 מספר גורמים:המחלקה באופן שוטף בשירותיהם של  נעזרת לצורך עבודתה

שהדרישה בהם הינה מתחת לרף  על פי הפניית המנהלת בתביעות תושבים טיפול)משרד עו"ד  .א

 .ההשתתפות העצמית בה מחוייבת העירייה בקרות מקרה ביטוח(

בתביעות תושבים שהדרישה בהם הינה מעל לרף ההשתתפות העצמית בה  טיפול) "א"חברת הביטוח  .ב

 .מחוייבת העירייה בקרות מקרה ביטוח(

 .והעירייה בנוגע לפוליסות וטיפול בתביעות "א"חברת הביטוח מקשרת בין  סוכנות ביטוח .ג

 .)מתן מענה בנוגע לכיסויים ביטוחיים ומתן חוות דעת לגבי גובה תשלומי הפוליסות( יועץ ביטוח .ד

 

, אך 2012מועד פרישתו לגמלאות היה נובמבר מנהל ביטוח העירייה הקודם על ביטוחי הרשות ) עזיבתו שלבין 

מחדש על ידי מנהלת ביטוחי העירייה  לבין איוש התפקיד( , בשל מחלתו2012שהה בעבודה עוד ממאי לא 

 . נהשנוצר פער זמנים של כ ,(23.4.2013)

 

( עד מועד פטירתו )אוקטובר 2012לדברי גזבר העירייה, בין עזיבתו של מנהל ביטוח העירייה הקודם )אפריל 

ח מחליף, וזאת בעקבות הליכים משפטיים שהתנהלו בין מנהל הביטוח (, לא ניתן היה למנות מנהל ביטו2012

 לבין העירייה.

(, טיפלו בתחום הביטוח סגנית היועץ המשפטי לעירייה וגזבר 24.3.2014עד למינוי מנהלת ביטוחי העירייה )

 העירייה, יחד עם רכזת הביטוחים.

 במהלך התקופה הנ"ל נמצאו הממצאים הבאים:

נמצאו רק הפניות אל היועץ  2012-ו 2011בשנים : ואישורים מטעם יועץ הביטוחאי מתן תשובות  .1.1

הביטוחי לבדיקת הכיסויים הביטוחיים של הספקים העובדים עם העירייה, אך לא נמצאו תשובותיו 

"קייטנה בגן ", .י.כביטוח להפעלת צהרונים בבתי"ס שונים עבור : "להלן מספר דוגמאות ואישורו.

 "בחינת תוקף כיסויים ביטוחיים לחוזים". -3בפרק מספר  ראה הרחבה "..א

וכיום צורת תיוק המסמכים הייתה חלקית, לא ניתן להסיק שלא היו תשובות של יועץ הביטוח, שכן בזמנו לדברי גזבר העירייה, 

. בנוסף, העירייה אינה מחוייבת להתייעץ עם יועץ הביטוח לגבי כיסויים של יועץ הביטוח קיים תיעוד מלא לתשובותיו ואישוריו



72 

 

פרסום, מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע להגשתו למועצת  מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה.
ג' )ו( לפקודת העיריות  170העירייה, ללא נטילת רשות מטעם מבקר העירייה או ראש העיר, אסור על פי סעיף 

 א' לפקודת העיריות334והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

כמו כן, למקרים שפורטו לעיל הביטוח מחודש מידי שנה באופן שוטף, כך ביטוחיים ורשאית לקבל החלטות באופן עצמאי. 

 שהעירייה לא חייבת כל שנה לוודא קיום כיסוי ביטוחי.

אישור/קיום כיסוי ביטוחי כנדרש, וכן כי תבוצע בדיקה פעם הביקורת ממליצה, כי תבוצע בדיקה של 

 לבחינת פוליסות רוטיניות על מנת לייעל את העבודה. םבמספר שני

ש. עוד הוסיף, כי להתקשרויות שונות קיימים בוצעת בשנתיים האחרונות ומתועדת כנדרמלדברי גזבר העירייה בדיקת האישורים 

השנתיים האחרונות הנוסחים עוברים רביזיה מעת לעת בהתאם יסוי ביטוחי שונים לפי המהות. אבי טיפוס של נוסחי אישורי קיום כ

 לצורך מזוהה.

או שליחת פקס או דואר למחלקת  נמצא כי דרך ההתקשרות עם המחלקה היא באמצעות קשר טלפוני .1.2

 או לשלוח דואר אלקטרוני. הודעה קוליתכספים, ללא אפשרות להשאיר  -הגזברות 

גזבר העירייה, קיימת מצוקת כוח אדם ממשית במחלקה זו. בהיעדר תוספת כוח אדם אין מקום להגדיל את דרכי ההתקשרות לדברי 

עוד הוסיף כי  עם המחלקה, שלא יוכלו להיענות על ידי כוח האדם הקיים, שמונה מנהלת במשרה מלאה ורכזת במשרה חלקית.

 באתר מופיע מייל מזכירות גזברות.

לטיפול בדרישות כספיות לפיצוי וכן בתביעות  60/09 פנימי בעירייה שמספרו נוהל הוצגלביקורת  .1.3

הלים נ. 26.6.11בנוסף הוצג נוהל נוסף מתאריך . 2009משפטיות בתחום הנזיקין, אשר הוצא בינואר 

. את דרך התנהלות המחלקה כיוםאינם תואמים ורק בנושא טיפול בדרישות/תביעות  יםעוסקאלה 

בחינת כיסויים ביטוחיים אלה אינם עוסקים בנושא הכיסויים הביטוחיים של העירייה ו בנוסף, נהלים

 .לחוזים

 

  :המלצות

 .1.3יש לבחון דרכי התקשרות נוספים עם המחלקה, בנוסף לאמור בסעיף  .1.4

עוד בהחלט מקבלים לדברי גזבר העירייה, סוכני מתקשרים חוזיים, דורשים/תובעים/פונים הפונים טלפונית ורוצים להעביר פניה/תי

טלפון, פקס, מייל והרבה "ביקורים"  –כתובת המייל של מנהלת המחלקה/רכזת ומתכתבים באמצעי זה. כל אמצעי התקשורת 

 עומדים לרשות הפונים. –מתואמים או ספונטניים 

עבודה אשר ידון בכלל הנושאים בהם המחלקה עוסקת, ובין היתר, ממליצה לנסח נוהל  הביקורת .1.5

, אופן הטיפול בכיסויים הביטוחיים של העירייה, בדרישות כספיות ותביעות משפטיותהטיפול העדכני 

 בחינת כיסויים ביטוחיים לחוזים, ולהפיצו לנוגעים בדבר. 

 לות נכונה במחלקה. אפשר לכתוב נהלים על כל פעולה.לדברי גזבר העירייה, לא מוצאים חסרונו של נוהל שיבהיר התנה

אינה מכסה את כל מצבת כוח האדם במחלקה עולה כי נוכח הממצאים כפי שמפורטים בדו"ח,  .1.6

פעילותה של המחלקה. הביקורת ממליצה לבצע סקר ניתוח עיסוקים לפעילות המחלקה וכן לבחון את 

 משימות לטיפול גורמי חוץ. הצורך בתוספת כוח אדם למחלקה או כתחליף הפניית 

לדברי גזבר העירייה, לעניין תת התקינה: מהשוואה לפונקציות מקבילות ברשויות אחרות עולה כי תחומי האחריות המוטלים על 

המחלקה בעירייה רבים ונרחבים מהמקבילות. בוצע סקר ניתוח עיסוקים ותוצאותיו אישרו חד משמעית את החסר בתקינה. בנוסף, 

היקף סילוק  –שוק הביטוח ועלייה עקבית של גובה ההשתתפויות העצמיות בפוליסות העירייה על ידי מבטחת העירייה לאר כשל 

 הדרישות/תביעות המוטל על המחלקה הולך ועולה וכך גם מורכבותם.
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" במכרז ובחינת "א"חברת ביטוח בחינת התקשרות העירייה עם " .2

 :של העירייה הכיסויים הביטוחיים

נכסי  כל מעשה הדרוש לשם שמירה על( לפקודת העיריות, תעשה העירייה 29)249-ו 233מכוח סעיפים 

, ומכאן, שעל עירייה לבטח את עצמה, באמצעות חברות ביטוח, את נכסיה בטחונובריאות הציבור והעירייה, 

 ואת חבותה האפשרית כתוצאה מסיכונים שונים הכרוכים בפעילותה השוטפת. 

אש, צד ג', אחריות מקצועית, ציוד  " בפוליסות"א"חברת ביטוח באמצעות "כיום העירייה מבוטחת 

 ועוד.  אלקטרוני, תאונות אישיות, חבות מעבידים, כספים

חת את העירייה , וכיום מבט36-09מכוח מכרז  2010החל משנת  ביטחה את העירייה ""א"חברת ביטוח "

 .2015עד סוף ינואר  2014וחל בין החודשים פברואר  2013יצא בשנת של העירייה ש 25/2013מכוח מכרז 

 

בגין תשלומי פרמיות ובגין תשלומי הכוללת של עיריית כפר סבא  הסתכמה ההוצאה הכספית 2012בשנת 

 .2(נספח א')לא כולל ביטוח רכבים( )ראה  ₪ 4,683,575בסך   2013בשנת  ₪ 3,872,036השתתפות עצמית בסך 

 :ממצאים

 ,(""שחברת )בו התחרו חברת "א" ו (36-09) יצאה העיריה למכרז לבחירת חברת ביטוח 2009בשנת  .2.1

אופציה לטובת העירייה  כאשר קיימת  פה של שנה,לתקו הינהההתקשרות נקבע, בין היתר, כי  ובו 

 .להאריך את הביטוחים לשנתיים נוספות, שנה בכל פעם

 המכרזים:להלן מועדי התקשרות העירייה על פי 

מועד תחילת הכיסוי  שנת יציאה למכרז מספר המכרז

 הביטוחי לפי המכרז

תקופת ההארכה 

 האפשרית על פי המכרז

 1.2.2011-31.1.2012 2010פברואר  2009 36-09

1.2.2012-31.1.2013 

 1.2.2015-31.1.2016 2014פברואר  2013 25/2013

1.2.2016-31.1.2017 

 

חברת הביטוח עם את התקשרותה העירייה  המשיכה 2014 ינוארעד  2013 פברוארבמהלך התקופה  .2.2

חברת לשילמה העירייה (. 1992-)תשנ"ב המכרזים חובת לחוק 2ללא מכרז, וזאת בניגוד לסעיף  "א"

"בחינת  -2ראה הרחבה בפרק מספר  מבלי שהיה מכרז בתוקף.₪  2,246,107סך של  הביטוח "א"

 "א".חברת הביטוח התקשרות העירייה עם 

כי המכרז  גזברנודע ל ,2012לקראת סוף שנת לאור נסיבות מחלתו ופטירתו של מנהל ביטוחי העירייה ז"ל, לדברי גזבר העירייה, 

עומד להסתיים, ועמדו בפניו שתי אפשרויות: האחת, לצאת למכרז, דבר שייארך מספר חודשים ויחשוף את העירייה שתהיה ללא 

לחילופין, להמשיך את הביטוח הקיים ללא קיום מכרז בתוקף. בנסיבות העניין, החליט הגזבר להמשיך את הביטוח ביטוח בזמן זה, ו

להמתין עד לגיוס ממונה חדשה וקבועה  הנאלצהעירייה באותו מועד לא היה ממונה מטעם העירייה על הביטוחים ו הקיים בחברת א.

 יד, היא הונחתה להכין מכרז לביטוחי העירייה.. עם כניסתה לתפק04/2013שהתקבלה לעבודה בחודש 

                                                 
2

. בנוסף, במהלך שנים אלו מבחינה ביטוחית טרם "הבשילו" 2012-2013אלה, שכן  שנים להסיק מסקנות מנתונים כאמור, קשה  
במידה ומדובר  2004, ואפילו אירועים משנת 2011או  2009בגין אירועים מתקופות שונות, קרי גם אירועים משנת  בוצעו תשלומים

  .18בקטין לגביו ההתיישנות מתחילה להיספר החל מהגיעו לגיל 
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ליידע את ראש העיר ומנכ"ל העירייה, לחתום חוזה להארכה  ממליצה שבמקרים דומים ישהביקורת 

לתקופה נוספת או עד לחתימת במידת האפשר ולאחר קבלת האישורים הדרושים עם חברת הביטוח 

לשם  למשרד חיצוני/משכ"לאת הכנת המכרז להוציא לבחון את האפשרות  ,וכמו כןחוזה חדש, 

 . הפחתת הסיכון בהיבט הביטוחי

לדברי גזבר העירייה, ההמלצה לבחון את האפשרות להוציא את הכנת המכרז למשרד חיצוני/משכ"ל לשם הפחתת הסיכון בהיבט 

שרות לצאת למכרז כל כך מורכב הביטוחי בוצעה: יועץ ביטוחי של העירייה ערך את מסמכי המכרז וליווה את התהליך אך אין אפ

  מכרזים וכו'.בשוק בעייתי ללא איש קשר מלווה בעירייה לקבלת החלטות, סכומי כיסוי נרכשים, תיאום מול מח' 

, שהיה בתפקידו אז מנהל ביטוחי העירייהנערך על ידי  (36-09האומדן של המכרז הקודם )נמצא כי  .2.3

לא נבחן על ידי היועץ הביטוחי המועסק על ידי . האומדן 2009בהתבסס על המחירים שהיו בשנת 

, י שהוסמך לכך בידי ועדת המכרזיםעל ידי גורם מקצוע נערך ולא נבחןלא העירייה, ומשכך נמצא כי 

 , הקובע כי:(1993-לתקנות חובת המכרזים )תשנ"ג )א(א17בניגוד לסעיף וזאת 

שווי ההתקשרות ייערך בידי גורם מקצועי שהוסמך לכך בידי  אמדן  )א(  א17"

 "ועדת המכרזים, וייחתם בידיו ובידי יושב ראש ועדת המכרזים

ראתה העירייה במנהל ביטוחי  2009ובשנת לדברי גזבר העירייה, המדובר במכרז ייחודי, לגביו לא ניתן לקבוע אומדן מהימן, 

תגובת יועץ הביטוח לגבי העירייה אדם מקצועי שיודע להעריך את האומדן. ולראיה לגבי הבעייתיות והקושי לקבוע אומדן מהימן, 

 כמו כן, מאחר שרק למבטחת יש חשיפה למלוא נתוני דוחות ניסיון .2013בלת אומדן למכרז שנעשה בשנת בקשת העירייה לק

התביעות ולחישובים האקטואריים המורכבים העולים מהן ומאחר ששוק הביטוח בתחום ביטוחי חבויות של רשויות מקומיות בעייתי 

  מאוד הרי אומדן בהיקף סכומים ומורכבות זו הוא בעיקר ספקולציה.

ה $ )רא124,663לפחות רמיה וההשתתפויות העצמיות בהועלו מחירי הפ 2010-2013נמצא כי בשנים  .2.4

, ללא תגובה או ניסיון מיקוח ביטוח אחריות מקצועית, אש וצד ג'()הביקורת התמקדה ב (נספח ב'

לגבי הפרמיות וההשתתפויות  "א"חברת הביטוח המכרז אינו מגביל את . יצויין כי מטעם העירייה

העצמיות מעבר לאותה שנת ביטוח לגביה מוגש המכרז, והעירייה רשאית לקבל את התנאים החדשים 

לבירור  "א"חברת הביטוח לא נמצאו סימוכין בהן פנתה העירייה לאו לצאת למכרז חדש. עם זאת, 

חברת הביטוח גזברות שילמה ל, בעוד שהמדוע לא יצאו למכרז חדשסימוכין או  ,הסיבה להעלאות דנן

התנהלות כזו,  .ת כל התשלומים שנדרשו ממנה, מבלי לערוך כל בירור עם הגורמים המקצועייםא "א"

, ללא ברורים על נתונים ללא התבססותמעלה פרמיות והשתתפויות העצמיות,  "א"חברת הביטוח בה 

 תגובה מצד העירייה, אינה תקינה.

לדברי גזבר העירייה, נוכח העלאות מחירי הפרמיות וההשתתפויות העצמיות, נערכה פגישה בינו לבין נציגי חברת "א" לשם הקטנת 

סכומי הפרמיות והשתתפויות העצמיות. לדבריו, העלאות המחיר מבוססות על דו"ח ניסיון תביעות של העירייה, אשר אינו נחשף 

מלוא נתוני דו"ח ניסיון התביעות של העירייה בפני העירייה, נעשו ניסיונות רבים לדרוש  כמו כן, בהקשר לאי חשיפת לעיניו.

 מהמבטחת להעבירו בשקיפות מלאה אולם זו סרבה והציגה זאת כהתנהלות שאינה מקובלת בשוק הביטוח. אגב, במכרז האחרון 

ים, אולם המבטחת אינה נעבירה את מלוא המידע אף עוגנה חובת מסירת דוחות מפורטים בצורה שאינה משתמעת לשתי פנ 2013-ב

 אשר עומד לרשותה על אף, הגדרה ברורה במסמכי המכרז, גם בגלל שהיא מבטחת יחידה בשוק. 

 :המלצות

ולפעול להארכת תוקפו של מכרז קיים או  (1992-)תשנ"ב המכרזים חובת חוקיש לפעול על פי  .2.5

, וכן להטמיע בעירייה מערכת ממוחשבת היערכות למכרז חדש, ולבצע תשלומים מכוח מכרז בתוקף

 .לבחינת פגי תוקף של כלל המכרזים בהם מתקשרת העירייה

 לדברי גזבר העירייה, העירייה פועלת על פי חוק חובת מכרזים.
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, ולפעול לכתיבת ובחינת אומדן על ידי גורם (1993-כרזים )תשנ"גתקנות חובת המיש לפעול על פי  .2.6

 מקצועי שהוסמך לכך בידי ועדת המכרזים.

ההמלצה לכתיבת אומדן על ידי מי שהוסמך בוצעה, אך, היועץ הביטוחי הסתייג וטען שאומדן  2013לדברי גזבר העירייה, במכרז 

 הוא הערכה לא מבוססת בלבד במכרז ובשוק כה מורכבים. 

ר: תהביקורת ממליצה לעגן בנוהל כתוב את אופן קבלת ההחלטות בעירייה בתחום הביטוח, ובין הי .2.7

תביעות המוגשות כנגד העירייה אל מול בחינת כמות המדרג הסמכויות לאישור תשלום לתובעים, 

הפרמיות וההשתתפות העצמית בהן העירייה מחוייבת, סבירות העליות בתשלומי הפרמיה 

וההשתתפויות העצמיות בחיתוך שנתי, נתונים כספיים, הערכות סיכון, רציפות הכיסוי הביטוחי 

 ועוד. ו לכיסוי הביטוחיוסייגים שהוכנס

לדברי גזבר העירייה, המלצות הביקורת מיושמות בפועל, מזה שנתיים, דהיינו: קיים מדרג סמכויות ברור לאישור תשלום לתובעים, 

הביטוחים אך כפי  תלמנכ"לית לגבי כמות תביעות המוגשות כנגד העירייה נדרש בקביעות ומוגש על ידי מנהלת מחלקדוח רבעוני 

לעיל, המבטחת חשופה לנתונים רחבים יותר לרבות הערכת סכומי "התלויות" של כל תביעה ותביעה ונתונים אקטואריים  שהובהר

נוספים ואינה מוכנה לשקיפות מלאה באשר לנתונים אלו. בחינת סבירות עלויות וניסיון להקטין הפרמיות/השתתפויות עצמיות הוא 

 ברור מאליו ומתבצע ממילא. לא נדרש נוהל.

 הביקורת שבה וממליצה כי ייכתב נוהל בעניין זה.

 

 לחוזים תוקף כיסויים ביטוחיים בחינת .3

לצורך פעילותה, העירייה דורשת מהספקים  ספקים שונים בתחומים שוניםמתקשרת עם  היות והעירייה

  .כיסוי ביטוחי, כך שבמקרה של התרשלות או נזק, תוכל העירייה לקבל פיצוי מהחברה

 :רקע

מזכירות העירייה קולטת כל ספק המתקשר עם העירייה נדרש לחתום על חוזה ולהציג כיסוי ביטוחי לעבודתו. 

)לפי תבנית מסמך קבועה המוחזקת  המחלקה הרלוונטית בעירייה דורשת מהספק כיסוי ביטוחי, החוזהאת 

המחלקה מזינה  רכזתוחי. הכיסוי הביטמעבירה למחלקת ביטוחים את החוזה עם העירייה , ומזכירות אצלה(

של  דואר אלקטרוניושולחת תאריך פג תוקפו, את את נתוני הכיסוי הביטוחי, ובין היתר האוטומציה למערכת 

היועץ הביטוחי מאשר או . עירייהלבחינתו של היועץ הביטוחי עם העתק לממונה על ביטוחי ה הכיסוי הביטוחי

 לייט.-מתוייקות למערכת האופיס מוכיסוי הביטוחי, וכל ההתכתבויות עאת הדוחה 

של מחלקת  מערכת האוטומציההמופק מדו"ח  המנהלת עורכת בקרה אחר הכיסויים הביטוחיים באמצעות

שתוקף הכיסוי  ספקיםללא כיסוי ביטוחי בתוקף וכן  ספקיםבתדירות חודשית, אשר מציג  הביטוחים

לרשימת נשלח אוטומטית החריגים דו"ח . (החריגים"ח ""דו)להלן:  יום הקרובים 60-יפוג ב הביטוחי שלהם

 עמה היא עובדת. ת הכיסויים הביטוחיים של הספקים כל מחלקה אחראית על עדכון ודרישתפוצה בעירייה, ו

האם לכל החוזים קיים כיסוי ביטוחי בתוקף, שפרטיו , נו למערכת, מבין החוזים שהוזהביקורת ביקשה לבחון

 .)הערה: הביקורת לא בדקה מכרזים וחוזים שלא הוזנו למערכת( עץ הביטוחינבדקו ואושרו על ידי היו

קשה לבחון את חוזה ההתקשרות עם היועץ הביטוחי אך מצאה כי יהביקורת ב :העסקת יועץ הביטוח .3.1

מע"מ ₪ +  2,000, המקנה לו תשלום של אין בנמצא חוזה שכזה, אלא רק הצעה שהוגשה מטעמו

 . לחודש

: הכיסויים הביטוחיים של העירייה על ידי יועץ הביטוח המועסק על ידי העירייההיקף בדיקת  .3.2

, למרות שהוכנסו חריגים לכיסויים בפוליסת חברת איילון והועלו 2010-2013נמצא כי בין השנים 
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תשלומי הפרמיה והשתתפויות העצמיות, לא נערך דיון או בדיקה יסודית של היועץ הביטוחי, ולא 

 דעת מנומקת ושקולה, למעט שלושת ההתכתבויות המפורטות להלן: ניתנה כל חוות

"מבדיקה ראשונית  18.4.2010מתאריך  מיועץ הביטוח לרכזת המחלקה דואר אלקטרוני .3.2.1

 תקינות, כפופות למכרז ולמפרטינו".  2010-הפוליסות ל

אל היועץ הביטוחי לבדיקת הכיסויים  ביוזמת העירייה נמצאו רק הפניות 2012-ו 2011בשנים  .3.2.2

ביטוח להפעלת צהרונים בבתי"ס שונים פירוט: " הביטוחיים, אך לא נמצאו תשובותיו ואישורו.

 א.א." -חודש אוגוסט -'"קייטנה בגן א, .י."כ"עבור 

הביקורת מצאה כי היועץ הביטוחי לא עורך בחינה מעמיקה של הכיסויים הביטוחיים של  .3.2.3

והתשלומים הנדרשים עבורם. לדוגמא: פנייה של רכזת המחלקה ליועץ הביטוחי בבקשה העירייה 

 1.2.2013-15.2.2013, 1.1.2013-31.1.2013לאשר תשלום של הארכות של הביטוח לתקופה של 

ללא פירוט או הנמקה  -. תשובתו של יועץ הביטוח: "חיובי!"הגדלת סכומי ביטוח בפוליסת האשו

 כלשהי.

לא ניתן להסיק שלא היו תשובות ואישורים של יועץ הביטוח, שכן בזמנו צורת תיוק המסמכים הייתה העירייה, לדברי גזבר 

חלקית,  וכיום קיים תיעוד מלא לתשובותיו ואישוריו. בנוסף, העירייה אינה מחוייבת להתייעץ עם יועץ הביטוח לגבי כיסויים 

 ביטוחיים ורשאית לקבל החלטות באופן עצמאי. 

 

 :המלצות

, להחתים את היועץ הביטוחי על חוזה עבודה, בהתאם לתנאים המקובלים בשוק הביקורת ממליצה .3.3

 .בו יוגדר כמות הפניות ליועץ, משך הזמן למתן תגובתו ואופן ההתחשבנות עמו

כל שינוי, הן בתעריף והן במדיניות תשלום עבור הוספה או הורדה של כיסוי ביטוחי, יש להקפיד לתעד  .3.4

 מטעם יועץ הביטוח המונה את הנימוקים לשינוי, לצד חשבונית התשלום. במסמך

 

 :היקף עריכת הבקרה על תוקף הכיסויים הביטוחיים של הספקים העובדים בשירות העירייה .3.5

נמצא כי לא קיימת מדיניות ברורה מהו גובה הכיסוי הביטוחי הנדרש מספקים שונים בתחומים  .3.5.1

פרמטרים הכיסוי מאושר או נדחה על ידי היועץ הביטוחי. נמצא שונים, ולא ברור על בסיס אילו 

בכיסוי הביטוחי, אך מעבר  3כי היועץ הביטוחי מקפיד על כך שלא יערכו שינויים בסעיף השיבוב

  לכך, לא ברורות הערותיו ומחיקותיו על גבי הכיסויים הביטוחיים המועברים מן הספקים.

לתיקון האישור הביטוחי אינה יכולה להבהיר לו  הדבר גורם לכך שהמחלקה אשר פונה לספק

 מהם התיקונים הנדרשים, דבר שמסרבל ומעכב את קבלת האישור הביטוחי מהספק.

לערוך כיסוי ביטוחי אשר יתאים לכל המקרים, אך קיימת תיקייה של דוגמאות של כיסויים  לא ניתןלדברי גזבר העירייה, 

 ם.המקרי מרביתביטוחיים שאמורה לכסות את 

ספקים בהם כלל לא נשלחה בקשה ליועץ הביטוחי לבחינת הכיסוי הביטוחי, משכך כלל  3נמצאו  .3.5.2

"קייטנה , .י."כ"ביטוח להפעלת צהרונים בבתי"ס שונים עבור פירוט: "לא נבחן הכיסוי הביטוחי. 

 א.א." -חודש אוגוסט -'בגן א

                                                 
= זכות משפטית של חברת הביטוח המאפשרת לה להיכנס לנעליו של מבוטח ולתבוע צד שלישי בגין הפיצוי אותו היא שיבוב  3

שילמה למבוטח שלה. כלומר לאחר שחברת הביטוח שילמה למבוטחיה את סכום הפיצוי המגיע להם כתוצאה מנזק המכוסה על פי 
 ילמה מגורם הנזק.תנאי הפוליסה, רשאית חברת הביטוח לתבוע את הסכום שש
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הביטוח, שכן בזמנו צורת תיוק המסמכים הייתה חלקית, לא ניתן להסיק שלא היו תשובות של יועץ לדברי גזבר העירייה, 

וכיום קיים תיעוד מלא לתשובותיו ואישוריו של יועץ הביטוח. בנוסף, העירייה אינה מחוייבת להתייעץ עם יועץ הביטוח לגבי 

נה באופן כיסויים ביטוחיים ורשאית לקבל החלטות באופן עצמאי. כמו כן, למקרים שפורטו לעיל הביטוח מחודש מידי ש

 שוטף, כך שהעירייה לא חייבת כל שנה לוודא קיום כיסוי ביטוחי.

עשויים לשמש את למערכת האוטומציה נתונים רבים אשר היו  הוזנו לאמדו"ח החריגים עולה כי  .3.5.3

המחלקות השונות בטיפול בכיסויים הביטוחיים של הספקים )לדוגמא: מחלקה דורשת, שם איש 

ספקים פעילים ללא כיסוי  451לדוגמא, אותרו  ה, שם ספק(.קשר, תאריך תוקף, מספר חוז

ספקים ללא תיאור  207, ימים הקרובים( 60-חי שלהם יפוג ב)או שהכיסוי הביטו ביטוחי בתוקף

 ", כלומר אין כלל זיהוי של מספר הספק.999ספקים שמספר הספק שלהם הוא " 4, שם הספק

יטוייב עוד בהמשך אף ו הדו"ח טוייב והוכנסו בו שדות חובה, עם כניסת מנהלת הביטוחים לתפקידה, לדברי גזבר העירייה,

 בעקבות הערת הביקורת.

כך שלא ניתן שיוך מחלקתי, נם בעלי ספקים שאי 386הביקורת מצאה כי בדו"ח החריגים קיימים  .3.5.4

ק אינו עובד יותר פלזהות את הגורם האחראי לעדכן את הכיסוי הביטוחי שלהם או לעדכן שהס

)מועד  2013. מהמחלקה נמסר כי מדובר בחוזים ישנים והחל מחודש אפריל בשירות העירייה

 כניסתה של המנהלת לתפקידה( הוכנס שדה חובה המאלץ לעדכן את שם המחלקה. 

ה מטפלת", והדו"ח והוכנס בו שדה חובה של "מחלק לדברי גזבר העירייה, הדו"ח טוייב עם כניסת מנהלת הביטוחים לתפקידה

 יטוייב עוד בהמשך בעקבות הערת הביקורת.

  :המלצות

יש להקפיד לתעד הביקורת ממליצה כאמור, כי כל שינוי בהיקף הכיסוי הביטוחי של ספק,  .3.5.5

 במסמך מטעם יועץ הביטוח המונה את הנימוקים לשינוי.

הביטוחי לגבי כל ספק הביקורת ממליצה להקפיד לשלוח בקשה ליועץ הביטוחי לבחינת הכיסוי  .3.5.6

 . , או בהתאם  למדיניות אחרת שתקבע על ידי העירייה ותעוגן בנוהל כתובהעובד בשירות העירייה

תאריך כגון , השונות העירייה מחלקותלמילוי על ידי  שדות חובההביקורת ממליצה כי יוגדרו  .3.5.7

ספק, שם איש תחילת הכיסוי הביטוחי, תאריך סיום הכיסוי הביטוחי, מחלקה דורשת, שם ה

 קשר, מספר חוזה.

עם כל הספקים לפי  הישנים הקיימים בדו"ח החריגים לסווג את כל החוזיםהביקורת ממליצה  .3.5.8

את הכיסוי על מנת שכל חריג יטופל על ידי המחלקה המתאימה, שתוכל לעדכן  מחלקות העירייה,

גזברות ומחלקת . על או לעדכן שהספק אינו עובד יותר בשירות העירייההספק  הביטוחי של

הביטוחים לפנות לראשי המחלקות לשם הנחיה ומתן לוחות זמנים להשלמת הטיפול בדו"ח 

החריגים. כמו כן, הביקורת ממליצה לעגן את נושא הממשק בין המחלקות השונות לבין הגזברות 

 ומחלקת הביטוחים בנוהל כתוב. 

 

 :ספקים הפועלים ללא אישור כיסוי ביטוחי .3.6

כי לא קיימת בקרה מונעת לפיה ספק שאין לו כיסוי ביטוחי לא יקבל תשלום  הביקורת מצאה .3.6.1

 להלן מספר דוגמאות:מהעירייה עבור עבודתו. 
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עירוני במגרשי כדורגל דשא נוי(  אצטדיון)עבודות תחזוקה כרי דשא  xxxספק שמספרו  .א

עד  1/2012-ימים, אך קיבל תשלומים חודשיים רצופים החל מ 212)הכיסוי הביטוחי פג לפני 

12/2013.) 

 229)קבלן עבודות תקופתיות לתחזוקה( )הכיסוי הביטוחי פג לפני  AAAספק שמספרו  .ב

, אך קיבל תשלומים 1.5.2013-30.8.2014(, ובמערכת אותר כיסוי ביטוחי בין התאריכים ימים

  (.12/2013עד  1/2012-חודשיים רצופים החל מ

קיימים להם כרטיסי הנהלת לא וכלל מספר ספקים שתוקף הכיסוי הביטוחי שלהם פג,  נמצאו .3.6.2

 :כלא פעילים. להלן מספר דוגמאות ועם זאת לא סווגו 2012-2013בשנים  חשבונות

  ימים(. 212כיסוי הביטוחי פג לפני )ה (קייטנה בגן ח) BBBספק שמספרו  .א

  .ימים( 212)הכיסוי הביטוחי פג לפני  (קייטנה בגן א) CCCספק שמספרו  .ב

 לדברי גזבר העירייה, הנושא הועבר וייבדק על ידי מנהלת החשבונות הראשית של העירייה.

 

 :המלצות

לקיים במערכת התשלומים בקרה מונעת, כך שאם לספק אין כיסוי ביטוחי,  הביקורת ממליצה .3.6.3

ייחסם התשלום אליו. בקרה מונעת כזו תיצור מוטיבציה אצל הספק לספק לעירייה כיסוי ביטוחי 

ממי להיפרע  הבתוקף, והעירייה תעבוד רק עם ספקים שהכיסוי הביטוחי שלהם בתוקף ויהיה ל

 בעת קרות מקרה ביטוח.

ספקים שאינם פעילים יותר את סטטוס השנות הנהלת החשבונות להקפיד לרת ממליצה להביקו .3.6.4

 בדו"ח החריגים.לא יופיעו יותר על מנת ש לסטטוס "סגור", בשירות העירייה

 
 

  :תושבים )אחריות כלפי צד שלישי( במחלקת הביטוחים ניהול תביעות .4

את אופן ניהול התביעות, גובה התשלומים, מספר התביעות שנסגרו על ידי המחלקה קשה לבדוק יהביקורת ב

ביחס לכלל משרד עו"ד חיצוני ביחס לכלל התביעות שהוגשו למחלקה, מספר התביעות שהוצאו לטיפול 

ביחס לכלל התביעות שהוגשו  "א"חברת הביטוח התביעות שהוגשו למחלקה ומספר התביעות שהוצאו לטיפול 

 .למחלקה

בחנה את טבלאות האקסל בנוגע לדרישות ותביעות לייט וכן -תיקים במערכת האופיסהביקורת דגמה  לשם כך

 . 2103-ו 2012בשנים  בגין נזקי גוף ורכוש שהוגשו נגד העירייה

 

ובשנת ₪  1,453,919 החזרים לתושבים בסךבגין של עיריית כפר סבא  הסתכמה ההוצאה הכספית 2012בשנת 

 .(נספח א')ראה  ₪ 1,213,788בסך  2013

 

 להלן יפורט אופן הטיפול בתיקי תובעים/דרישות:

אל התיקים )דרישות ותביעות( מגיעות  כל :קליטת תיק תובע/דרישה במחלקת הביטוחים בעירייה: 1שלב 

רכזת המחלקה פותחת תיק חדש  .דואר אלקטרונירכזת המחלקה דרך המבקר/תלונות הציבור/פקס/דואר/

לפי השם במערכת האופיס לייט )מקבל מספר סידורי רץ( ופותחת את התיק עם המספר הסידורי בטבלת 
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הפרמטרים הראשוניים שהמנהלת  (. לאחר מכן התיק עובר לבחינת המנהלת.Mהתביעות באקסל )קטגוריה 

 :לבחוןנדרשת 

 בקרות מקרה ביטוחיה נדרשת לשלם גובה ההשתתפות העצמית שהעירי; 

  האם מדובר בנזק רכוש )שלרוב התובע ידרוש עבורו סכום מוגדר( לעומת נזק גוף )שלרוב התובע לא

 וש עבורו סכום מוגדר(;ידר

  .האם מדובר בדרישה של תובע או בתביעה משפטית 

 

לבירור התייחסות העירייה למפגע הנטען ע"י  :הרלוונטי /האגףיה למנהל המחלקהיהעברת פנ: 2שלב 

 התובע/הדורש.

 

 :טיפול פנימי של המחלקה או הוצאה לטיפול גורם חיצוני -: טיפול בתיק לגופו3שלב 

 להלן תרשים המתאר את אופן ניהול התיקים במחלקה:

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיד עם קבלת הדרישה, ולאחר שרכזת המחלקה מוודאת שיש בידיה את כל  :כאשר מדובר בדרישה של תובע

הנתונים הנדרשים )נקודת ציון מדוייקת, מסמכים רפואיים, קבלות ועוד(, נשלח מכתב ראשוני לדורש 

האגף הרלוונטי לאירוע )האם היו  להתייחסות מנהלפנימי  דואר אלקטרונישדרישתו מטופלת, ומועבר 

אחראית לנזק שנגרם, והנזק (. כאשר המנהלת סבורה כי העירייה וכו' קריאות מוקד, האם עבד קבלן במקום

הינו מתחת לרף ההשתתפות העצמית שהעירייה נדרשת לשלם בקרות מקרה ביטוח, המנהלת תנסה להתנהל 

 .מול התובע ולהגיע עימו לפשרה

או  חיצוניהמנהלת לא מטפלת בתביעות בעצמה אלא מעבירה אותן לעו"ד  :ה משפטיתכאשר מדובר בתביע

שתביעתו מטופלת על ידי העירייה או ראשוני לתובע מיד עם קבלת התביעה נשלח מכתב . "א"חברת הביטוח ל

 דרישה
שליחת מכתב 
 ראשוני לדורש

מעל לגובה 
ההשתתפות 

 העצמית

תביעה 
 משפטית

מתחת לגובה 
ההשתתפות 

 העצמית
פנייה למנהל 

האגף 
 הרלוונטי

פנייה למנהל 
האגף 

 הרלוונטי

מחלקת 
 ביטוחים

חברת 
 ביטוח

שליחת מכתב 
 ראשוני לדורש

מתחת לגובה 
ההשתתפות 

 העצמית

מעל לגובה 
ההשתתפות 

 העצמית

משרד עו"ד 
 חיצוני

חברת 
 ביטוח
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פנימי  דואר אלקטרוני, מועבר . במקביל"א"חברת הביטוח להועברה לטיפול משרד עו"ד חיצוני או 

 חסות מנהל האגף הרלוונטי לאירוע. להתיי

אם התובע ציין בתביעה את גובה הנזק )נכון לרוב לגבי תיקי רכוש(, והסכום נמוך מגובה ההשתתפות העצמית 

"משרד עו"ד )להלן:  "מ"ד "עושהעירייה נדרשת לשלם בקרות מקרה ביטוח, המנהלת תעביר את התיק ל

  תמורת תשלום חודשי(. טיפול בתביעותבמתכונת של )אשר עובד עם העירייה  (חיצוני"

לעומת זאת, אם הסכום גבוה מגובה ההשתתפות העצמית שהעירייה נדרשת לשלם בקרות מקרה ביטוח, או 

תעביר את התיק  המנהלתמעריכה כי יעבור את רף ההשתתפות העצמית,  המנהלתן אך ישהסכום לא צוי

תשלום עבור כל תיק, כולל שכ"ט עו"ד והוצאות, עד תקרת  )אשר תדרוש מהעירייה "א"חברת הביטוח ל

 ההשתתפות העצמית של העירייה(.

 

 :ממצאים

2010-התפלגות מספר התביעות וסכום הפיצויים אשר שולמו לתובעים על ידי העירייה בין השנים  .4.1

הביקורת ביקשה לבחון את מספר הדרישות הביטוחיות ו/או התביעות המשפטיות צד ג' : 2013

שנתקבלו בעירייה, מספר הדרישות/תביעות בגינן שולמו פיצויים, וסכום הפיצויים ששולמו, בין 

 (:2010-2013השנים 

 2013 2012 2011 2010 שנה

מספר דרישות ביטוחיות ו/או תביעות 

 משפטיות חבויות צד ג' שנתקבלו בעירייה 

173 148 156 173 

 1,221,670 1,453,919 1,070,844 1,051,197 ₪  -הסכום ששולם ב

 91 99 78 86 מספר דרישות/תביעות בגינן שולם 

הפיצויים שהעירייה שילמה לתובעים בשנה מסויימת אינו  סכוםכי מספר התביעות והביקורת מצאה     .4.1.2

 מדוייק באופן מוחלט, ממספר סיבות:

 הסתמכות על טבלת אקסל שמולאה ידנית במשך השנים; -

 תביעות ששולמו בשנה מסויימת לא בהכרח נתקבלו בעירייה/נפתחו באותה שנה קלנדרית; -

תביעה משפטית שהגיעה בגין תיק שנפתח לפני הרבעון המדווח נרשמת בטבלה של אותו רבעון ולא  -

 נמנית כתביעה חדשה;

תובע לעיתים דרישה כוללת דרישה/תביעה/תביעת שיבוב נוספת של גורם אחר שפיצה את הדורש/ה -

 עבור הנזק

לשם השוואה בין גובה התשלומים ששולמו לתושבים על ידי העירייה לבין גובה התשלומים ששולמו  .4.1.3

ספיים ששולמו על ידי חברת הביטוח לתושבים על ידי חברת הביטוח, הביקורת ביקשה לקבל נתונים כ

 לא התקבלו נתונים אלה.  11.1.2015לתאריך , אך עד 2012-2013לאורך השנים 

 

בנוהל נמצא כי  :למפגעים הנטענים בתביעות/דרישות מנהל האגף הרלוונטיעיכוב במתן התייחסות  .4.2

, נוהל שהוצג לביקורת הוגדר פרק זמן למתן תשובות של שבוע ממועד קבלת הדרישה( 60/09מנכ"ל 

, 1958-נהל )החלטות והנמקות(, תשי"טי, לעיתים בניגוד לחוק לתיקון סדרי המשאינו מקויים במלואו

, .ש.תיקים שנדגמו, בתיק כ 20)דוגמאות: מתוך  .ימים מיום קבלת הבקשה 45הקובע חובת מענה תוך 

מנהל האגף לא התייחס למפגע הנטען במשך חודשיים וחצי, ובמהלך חודשיים וחצי אלו מחלקת 



81 

 

פרסום, מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע להגשתו למועצת  מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה.
ג' )ו( לפקודת העיריות  170העירייה, ללא נטילת רשות מטעם מבקר העירייה או ראש העיר, אסור על פי סעיף 
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בין  בנוסף, נמצאו שלושה תיקים בהם היו התכתבויות פנימיות .הביטוחים לא שלחה תזכורות לפנייה

עובדי העירייה בשאלה האם היה מפגע במקום הנטען על ידי הדורש שארכו מעל מספר חודשים. 

יוצר בעייתיות, בפרט בתביעות אשר  עיכוב בתשובות מנהל האגף. (.נ., ר.נ.כ., ב7 ')דוגמאות: ועד בית ר

 יוצאות לטיפול חיצוני ולא נשארות בטיפול העירייה.

 

 :המלצות

להקפיד על מתן תשובות ממנהל האגף הרלוונטי תוך  ,60/09לרענן את נוהל מנכ"ל  הביקורת ממליצה .4.3

 שבוע ממועד קבלת הדרישה, או לחילופין לנסח נוהל עדכני אחר. 

 

 :אופן עדכון נתוני התביעות במחלקה

בגיליון אלקטרוני )טבלת אקסל(. ולתיעוד מסמכים אופיס לייט נעזרות במערכת כאמור, עובדות המחלקה 

 המשמש לזיהוי התביעה.  לכל תביעה ניתן מספר קטלוגי חד ערכי

 :האלקטרוני גיליוןדגימת התיקים בריכוז הממצאים מ .4.4

השלב בו מצויה כל תביעה מתנהל באמצעות גיליון אלקטרוני אשר אינו שולף נתונים  נמצא כי .4.4.2

על מנת תביעות.  ממערכת אופיס לייט וניתן למחיקה בקלות, ולא באמצעות תוכנה ייעודית לניהול

  להתעדכן בתיקים ובשלבי הטיפול בהם, יש להיכנס לכל תיק ולבחון מה נעשה בו.

נמצא כי אין הקפדה על רישום זהה של ראשי הנזק, אלא תיאור אקראי, דבר שמקשה להשוות בין  .4.4.3

 קטגוריות שעוסקות בנזקים שנובעים משורשי עצים: "נזק 5הנתונים לאורך השנים. לדוגמא, ישנן 

למערכת הביוב בשל שורשי פיקוס", "סתימת ביוב בשל שורשי עצים", "שורשים של עץ שסתמו את 

 הביוב", "נזקי שורשי עצים למערכת הביוב", "סתימת ביוב בשל שורשי עצים".

, תביעה נ' הועדה לתכנון ובנייה ונגד .ל.נמצאו תביעות שלא סווגו כתביעות רכוש או גוף. לדוגמא: מ .4.4.4

 נ' כפ"ס ואח'. .ב -העירייה

ליון האלקטרוני אינו מאפשר קבלת נתון מדוייק אודות כמות הדרישות/תביעות שהתנהלו יהניהול בג .4.4.5

והתיק נסגר בשנת  2009מסוימת. לדוגמא: תביעה מאירוע שקרה בשנת  קלנדרית בשנהבמחלקה 

 .2012-למרות שבפועל נסגר רק ב 2009יעודכן כתיק סגור בטבלה בשנת  2012

, תוטמע מערכת ממוחשבת לניהול תביעות, אשר עתידה להחליף את ניהול התביעות 2015במהלך שנת לדברי גזבר העירייה, 

 לייט. -באמצעות הגיליון האלקטרוני ומערכת האופיס

 

 :המלצות

 עיריות אחרותכפי שקיימת במערכת ממוחשבת לניהול תיקים,  הטמעת לבחוןהביקורת ממליצה  .4.4.6

נתונים רלוונטיים תאריכים ו)הרצליה, פתח תקווה(, שתאפשר ניהול קטגוריות, הזנה והפקה של 

והעברתן לגורמים מטפלים, תשובות מנהלי  דרישותתביעות/כל הנושאים  שבטיפול המחלקה: לבנוגע 

וכן תאפשר הפקת דוחות פלט מהמערכת ועוד,  ביטוחיים, נתונים כספיים כיסוייםאגף בעירייה, 

דבר אשר יביא להבהרת התמונה באשר לשלב שנים קלנדריות או שנות חיתום,  יפל עדוחות חריגים, ו

 הימצאותו של כל תיק במרחב ולהקטנת פערי הזמן.
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עד להטמעת מערכת ממוחשבת לניהול תיקים, הביקורת ממליצה להקפיד בטבלאות לאורך השנים על  .4.4.7

 סיווג תביעות כתביעות רכוש או גוף, יכיםי הנזק, תאראשרישום זהה של כותרות הטבלאות, ר

 .וסגירת תיקים שעניינם הסתיים

 

  :לייט-במערכת האופיס תיקים מדגימתהממצאים  ריכוז .4.5

הביקורת בקשה לבדוק את אופן ניהול התביעות, במטרה לבחון את גובה תשלומי העירייה לדורשים, 

לשם כך ועוד. התנהלות העירייה במקרה שהיה קבלן במקום, לאתר תיקים בהם לא התקיים נוהל פשרות 

 . 2103-ו 2012דרישות ותביעות שהוגשו נגד העירייה בגין נזקי גוף ורכוש בשנים  20דגמה הביקורת 

תיקים שנדגמו, נמצאו שלושה תיקים בהם כלל לא נשלחה תשובה ראשונית לפונה המציינת  20מתוך  .4.5.2

 (.(.ש.)א 9 ., ועד בית א.נ.בפניו כי הפנייה שלו נקלטה בעירייה והיכן היא מטופלת )דוגמאות: ב

קיים מפגע נשלחה פנייה למנהל האגף הרלוונטי לבירור האם היה  הביקורת מצאה כי בכל התיקים .4.5.3

תיק אחד בו מנהל האגף הרלוונטי ציין כי הביקורת מצאה  עם זאת .באחריות העירייה במקום הנטען

 (. .פ .לא היה קיים מפגע במקום האירוע הנטען, וזאת משום שהסתכל במקום לא נכון )דוגמאות: ש

וכך  מטעם העירייה, התיק בו ביקשה המנהלת חוות דעת של מומחציין לטובה הביקורת מצאה ל .4.5.4

 (..פ.)דוגמאות: ש .תשלום למומחה חיצוניחסכה 

סכום הפיצוי לתובע, כמדיניות של חיסכון פועלת להקטנת המנהלת  כי לציין לטובההביקורת מצאה  .4.5.5

תידרש לשלם  ממילא ניהול התיק לחברת הביטוח )וכך העירייהכספי ציבור, גם כאשר מעבירה את 

 (..מ., ש.י., מ.נ.כ.)דוגמאות: ב. את רף ההשתתפות העצמית(

דואר בכל התיקים שנדגמו התקיים נוהל הפשרות הפנימי שנקבע בכי  לציין לטובההביקורת מצאה  .4.5.6

 (. .ק., ע.מ., ש.י., מ.נ.כ., ב.א.כנדרש )דוגמאות: א 15.10.2013החל מתאריך  אלקטרוני

המנהלת מנסה לאחד מספר תביעות של מספר תובעים בגין אותו נזק כי לציין לטובה הביקורת מצאה  .4.5.7

לתביעה מאוחדת אחת, כך  (13.1.2012נזקי הצפה מתאריך מספר דרישות ותביעות בגין )למשל 

תשלם  "א"חברת הביטוח $( ו15,000שהעירייה תשלם השתתפות עצמית פעם אחת )בסכום של 

 .תתפות העצמיתלדורשים ולתובעים את כל הסכום שמעל רף ההש

, תוטמע מערכת ממוחשבת לניהול תביעות, אשר עתידה להחליף את ניהול התביעות 2015במהלך שנת לדברי גזבר העירייה, 

 לייט. -באמצעות הגיליון האלקטרוני ומערכת האופיס

 

 :המלצות

 עיריות אחרותהביקורת ממליצה לבחון הטמעת מערכת ממוחשבת לניהול תיקים, כפי שקיימת ב .4.5.8

)הרצליה, פתח תקווה(, שתאפשר ניהול קטגוריות, הזנה והפקה של תאריכים ונתונים רלוונטיים 

בנוגע לכל הנושאים  שבטיפול המחלקה: תביעות/דרישות והעברתן לגורמים מטפלים, תשובות מנהלי 

אגף בעירייה, כיסויים ביטוחיים, נתונים כספיים ועוד, וכן תאפשר הפקת דו"חות פלט מהמערכת 

ודו"חות חריגים, ע"פ שנים קלנדריות או שנות חיתום, דבר אשר יביא להבהרת התמונה באשר לשלב 

 הימצאותו של כל תיק במרחב ולהקטנת פערי הזמן.

לגבש נהלים עדכניים נוספים הביקורת ממליצה , 60/09ושאים הנדונים בנוהל מנכ"ל בנוסף לנ .4.5.9

בדבר בנושא התביעות, בין היתר בנושאים  להתנהלות המחלקה, אשר יופצו לידיעת כל הנוגעים

הבאים: אופן ניהול פשרות, מסמכים שנדרשים לצורך אישור פשרה/תשלום לתושב, העברת תיקים 
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 א' לפקודת העיריות334והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

, העברת תיק לבחינת הערכת סיכון ע"י גורם חיצוני, העברת "א"חברת הביטוח או ל חיצונילעו"ד 

בדרישתו/תביעתו, התנהלות בתביעות  מספר הטלפון של הדורש/התובע באישורו לגורמים המטפלים

 חריגות ועוד.

  

 :חיצונילטיפול משרד עו"ד  אופן ניהול התביעות שהועברו על ידי העירייה .4.6

 של, לפיו ייתן שירותים במתכונת 17.8.11החוזה נחתם בתאריך  :חיצוניההתקשרות עם משרד עו"ד  .4.6.2

 נזיקין וביטוח, כדלקמן:כאשר השירותים שניתנים כוללים טיפול בתיקי תשלום חודשי, 

טיפול משפטי וייצוג העירייה בתביעות משפטיות, המתבררות בערכאות השונות של בתי  .1

להשתתפות העצמית של העירייה, וכן טיפול  מתחתהמשפט, המוגשות כנגדה בסכומים ש

בתביעות בהן חברת ביטוח מסרבת ליתן ייצוג לעירייה כדוגמת אי מתן כיסוי ביטוחי, לרבות 

 ול בתביעות המתבררות בבית המשפט לתביעות קטנות.טיפ

לסכום ההשתתפות העצמית של  מעברטיפול בתביעות המוגשות כנגד העירייה בסכומים ש .2

בלשכה המשפטית יהיה סבור, על פי  על תחום הנזיקין המנהלהעירייה, וזאת בכל מקרה בו 

שיקול דעתו הבלעדי, כי ניתן לסלק את התביעה בסכומים שמתחת לסכום ההשתתפות 

 העצמית.

בדיקת סבירות הצעות הפשרה המוצעות על ידי חברות הביטוח ו/או עורכי הדין מטעמן  .3

 )ככלל, בהתאם לחוק חוזה ביטוח(, לצורך סילוק התביעות.

 ול בערעורים על החלטות בתי המשפט לתביעות קטנות.ייצוג העירייה וטיפ .4

 ביצוע כל הפעולה הקשורה למתן השירותים שפורטו לעיל, ו/או הנובעת מהם. .5

שכר הטרחה של העירייה אושרה על ידי ועדת  בתוספת מע"מ לחודש₪  9,750התמורה עבור השירותים בגובה 

 .9.5.2012תאריך ב

 

רכוש(, והסכום נמוך מגובה  תיקי רובטית את גובה הנזק )נכון  לגבי אם התובע ציין בתביעה המשפכאמור, 

 .חיצוניההשתתפות העצמית שהעירייה נדרשת לשלם בקרות מקרה ביטוח, המנהלת תעביר את התיק לעו"ד 

 מספר מקרים:נוגע לתיקים המנוהלים על ידו בב חיצוניעו"ד מתנהלת מול משרד מנהלת המחלקה 

( נ' .ש .)ב .בבתי משפט בהם נדרשים להתייצב עובדי העירייה )למשל: ה הודעה על מועדי דיונים -

 (באספר כיריית ע

 החתמת עובדי עירייה על תצהירים לפני הגשתם לבתי המשפט -

 לחוק חוזה ביטוח 68אישור פשרה לפי סעיף  -

 סעיףבנוגע לתיקים בטיפול לבקשת המנהלת בהתאם ל ("טבלת מעקב")להלן:  שליחת טבלת מעקב -

 אחת, מטעמו למי/או ו לעירייה המשפטי ליועץ דיווח"ד "למסור עוה את מחייבה. לחוזה 9.3

 שולח המשרד אך, המשפטיים השירותים של המשפטי המצב את המפרט, דרישה פי על וכן, לרבעון

 .רבעון בכל קבוע באופן ולא בקשתה לפי דיווח טבלת לממונה
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 א' לפקודת העיריות334והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

 :ממצאים

, השונות שהתקבלו בעירייה לאחר הזמנה להציע הצעות לא נמצא מסמך המשווה בין ההצעות .4.6.3

 ."מ"ד "עושבסופו נבחרו שירותיו של 

נמצא כי טבלת המעקב אינה מפרטת את סוג הנזק, סכום הפיצוי שנדרש, התייחסות מנהל האגף  .4.6.4

הרלוונטי, המסמכים שצורפו לתביעה, מועד הדיון הבא או מועד הבדיקה הבאה של התיק, דבר 

ועל וחים לגבי אופן התנהלותו של משרד עו"ד חיצוני לת המעקב של מחלקת הביטשמקשה על יכו

 הבדיקה האם התביעות מטופלות על הצד הטוב ביותר, ללא עיכובים מיותרים.

 :המלצות

 עיריות אחרותהביקורת ממליצה לבחון הטמעת מערכת ממוחשבת לניהול תיקים, כפי שקיימת ב .4.6.5

ול קטגוריות, הזנה והפקה של תאריכים ונתונים רלוונטיים )הרצליה, פתח תקווה(, שתאפשר ניה

בנוגע לכל הנושאים  שבטיפול המחלקה: תביעות/דרישות והעברתן לגורמים מטפלים, תשובות מנהלי 

אגף בעירייה, כיסויים ביטוחיים, נתונים כספיים ועוד, וכן תאפשר הפקת דוחות פלט מהמערכת 

ת או שנות חיתום, דבר אשר יביא להבהרת התמונה באשר לשלב שנים קלנדריו יפל ודוחות חריגים, ע

שהתביעות המועברות  כל תיק במרחב ולהקטנת פערי הזמן, ולוודאות גדולה יותר הימצאותו של

כמו כן,  .מטופלות על הצד הטוב ביותר, ללא עיכובים מיותרים משרד עו"ד חיצונילטיפולו של 

התנהלות מול משרד עו"ד חיצוני בנוהל כתוב ולהפיצו לידיעת הנוגעים הממליצה הביקורת לעגן את 

 בדבר.

בנוגע חודשים  3כל רבעונית טבלת מעקב משרד עו"ד חיצוני דרוש מלהביקורת ממליצה לעירייה  .4.6.6

שתפרט בין היתר את סוג . להסכם שנחתם עימו, 9.3בסעיף  יעות הפתוחות שבטיפולו, כפי שנקבעלתב

שנדרש, התייחסות מנהל האגף הרלוונטי, המסמכים שצורפו לתביעה, מועד הדיון  הנזק, סכום הפיצוי

 ועוד. , הערכת הסיכון בתיקהבא או מועד הבדיקה הבאה של התיק

 

 :"א" הביטוח אופן ניהול התביעות שהועברו על ידי העירייה לטיפול חברת .4.7

התקשרות העירייה עם בדו"ח זה )"בחינת  2: מפורטת בפרק "א"חברת הביטוח ההתקשרות עם  .4.7.1

אם התובע ציין כאמור,  " במכרז ובחינת הכיסויים הביטוחיים של העירייה("א"חברת הביטוח "

בתביעה המשפטית את גובה הנזק )נכון לרוב לגבי תיקי רכוש(, והסכום גבוה מגובה ההשתתפות 

חברת ל העצמית שהעירייה נדרשת לשלם בקרות מקרה ביטוח, המנהלת תעביר את התיק לטיפו

 , ותשלם עבור התיק את גובה ההשתתפות העצמית."א"הביטוח 

 במספר מקרים: "א"חברת הביטוח נמצאת בקשר עם המחלקה מנהלת      

 הודעה על מועדי דיונים בבתי משפט בהם נדרשים להתייצב עובדי העירייה -

 החתמת עובדי עירייה על תצהירים לפני הגשתם לבתי המשפט -

 אצל עו"ד חיצוני "א"חברת הביטוח  דייל ייפוי כוח לפני הוצאת תיק להגנה עהחתמת העירייה על  -

 לחוק חוזה ביטוח 68אישור פשרה לפי סעיף  -

 לבקשת המנהלת ,שליחת טבלת עדכון בנוגע לתיקים בטיפול -

 מחייב את( 2014ם למכרז י( לתנאים הכללי3)סעיף יד) 2010)ב( לתנאים הכלליים למכרז 14סעיף  .4.7.2

חודשים דיווח על כל התביעות שנמצאות בטיפולה. בתאריך  6למסור לעירייה כל  "א" חברת הביטוח
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 א' לפקודת העיריות334והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

ישנן תביעות שהסטטוס , בה 2013, נשלחה טבלת תביעות לשנת , לבקשת המנהלת על הביטוח11.5.14

 -xxxמספר  -"א"חברת הביטוח תביעה לפי דו"ח תביעות של  -.ע .שלהן לא מעודכן )לדוגמא: תיק כ

, ומעל "א"חברת הביטוח בנוסף, נמצא כי קיימים תיקים שהועברו ל ים במערכת בעירייה(.כלל לא קי

חברת הועבר ל -.ש.לשנה ואף שנתיים, מחלקת הביטוחים לא קיבלה עדכון לגביהם )דוגמאות: ו

בתאריך  "א"חברת הביטוח הועבר ל -.צ.עבור מ .ביטוח יחברת , 7.3.2012בתאריך  "א"הביטוח 

 "א"חברת הביטוח הועבר ל -.ס., ר25.3.2013בתאריך  "א"חברת הביטוח הועבר ל -.ק., ש21.5.2012

 (.21.5.2013בתאריך 

אינה מפרטת את סוג הנזק, סכום הפיצוי  "א"חברת הביטוח נמצא כי טבלת המעקב הנמסרת מ .4.7.3

בא או מועד שנדרש, התייחסות מנהל האגף הרלוונטי, המסמכים שצורפו לתביעה, מועד הדיון ה

דבר שמקשה על יכולת המעקב של מחלקת הביטוחים לגבי אופן התנהלות בדיקה הבאה של התיק, ה

ועל הבדיקה האם התביעות מטופלות על הצד הטוב ביותר, ללא עיכובים  "א"חברת הביטוח 

מוציאה להגנה אצל עו"ד חיצוני  "א"חברת הביטוח דבר נכון עוד יותר לגבי תיקים שה מיותרים.

)אשר יכול להמתין לקבלת חוות דעת רפואית, התגבשות נזק, החמרה בנזק, ערעור על אחוזי נכות 

 .במוסד לביטוח לאומי ועוד(

 (  מחייב את2014( לתנאים הכללים למכרז 3)סעיף יד) 2010)ב( לתנאים הכלליים למכרז 14סעיף  .4.7.4

חודשים דיווח על הערכות הסיכון של כל התביעות שנמצאות  6כל למסור לעירייה  "א"חברת הביטוח 

חברת בטיפולה. אולם, על אף ההסכמה בתנאי המכרז, ועל אף אינספור התכתבויות ודיונים בנושא, 

 לעירייה רק את סך הערכת הסיכון של כל התיקים ולא מעריכה כל תיק בנפרד. מעבירה "א"הביטוח 

לכלכל את תקציבה ם יחד ולא כל תיק בנפרד, מקשה על העירייה מתן הערכת סיכון של כל התיקי

 ואת צעדיה.

 

 :המלצות

 עיריות אחרותהביקורת ממליצה לבחון הטמעת מערכת ממוחשבת לניהול תיקים, כפי שקיימת ב .4.7.5

)הרצליה, פתח תקווה(, שתאפשר ניהול קטגוריות, הזנה והפקה של תאריכים ונתונים רלוונטיים 

בנוגע לכל הנושאים  שבטיפול המחלקה: תביעות/דרישות והעברתן לגורמים מטפלים, תשובות מנהלי 

אגף בעירייה, כיסויים ביטוחיים, נתונים כספיים ועוד, וכן תאפשר הפקת דוחות פלט מהמערכת 

שנים קלנדריות או שנות חיתום, דבר אשר יביא להבהרת התמונה באשר לשלב  יפל דוחות חריגים, עו

כל תיק במרחב ולהקטנת פערי הזמן, ולוודאות גדולה יותר שהתביעות המועברות  הימצאותו של

כמו כן, ממליצה  .מטופלות על הצד הטוב ביותר, ללא עיכובים מיותריםה של חברת הביטוח לטיפול

 בנוהל כתוב ולהפיצו לידיעת הנוגעים בדבר. חברת הביטוחהתנהלות מול ההביקורת לעגן את 

תביעות טבלת מעקב בנוגע לחודשים  6כל  "א"חברת הביטוח הביקורת ממליצה לעירייה לדרוש מ .4.7.6

ל האגף , שתפרט בין היתר את סוג הנזק, סכום הפיצוי שנדרש, התייחסות מנהההפתוחות שבטיפול

הרלוונטי, המסמכים שצורפו לתביעה, מועד הדיון הבא או מועד הבדיקה הבאה של התיק, הערכת 

 הסיכון לכל תיק בנפרד ועוד.

 חודשים דיווח על הערכות הסיכון 6כל  "א"חברת הביטוח הביקורת ממליצה לעירייה לדרוש מ .4.7.7

 לכלכל את תקציבה ואת צעדיה. , על מנת לאפשר לעירייהשל כל התביעות שנמצאות בטיפולה נפרדות
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 נספח א':
 

 2013 2012 פירוט סעיף התקציב

סך תשלומי 
העירייה לחברת 
איילון )ביטוחים 
+ השתתפויות 

 2,196,786 1,465,426 הוצאה בפועל עצמית(

 החזר לתושבים

   1,213,788 1,453,919 הוצאה בפועל

 ביטוח צד שלישי

   639,427 451,673 הוצאה בפועל

 ביטוח תלמידים 
 
  

   633,574 501,018 הוצאה בפועל

סה"כ תשלום 
עבור כלל 
 הביטוחים

 4,683,575 3,872,036 הוצאה בפועל
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 נספח ב': 
 

סוג 
 הביטוח

 $-ב  -2013 $-ב  -2012 $-ב  -2011 $-ב  -2010

גידול 
בתשלומים בין 

לשנת  2013שנת 
 $-ב 2010

 
אחריות 
מקצועית 

 -הנדסה
 פרמיה

5,000 5,000 16,250 17,535 12,535 

אחריות 
מקצועית 

 -הנדסה
השתתפות 
 עצמית

5,000 5,000 12,500 

עד 
15.2.2013- 
12,500 

938 

-החל מ
16.2.2013- 
15,000 

8,750 

אחריות 
מקצועית 

 -כללית
 פרמיה

5,000 5,000 10,000 10,394 5,394 

אחריות 
מקצועית 

  -כללית

5,000 5,000 12,500 

עד 
15.2.2013- 
12,500 

938 

השתתפות 
 עצמית

-החל מ
16.2.2013- 
15,000 

8,750 

אחריות 
כלפי צד 

 -שלישי
 פרמיה

100,000 

91,507 
 11)עבור 

 -חודשים
1.2.2011-
31.12.2011) 

110,000 131,016 31,016 

אחריות 
צד כלפי 

  -שלישי

10,000 10,000 15,000 

עד 
15.2.2013- 
15,000 

625 

השתתפות 
 עצמית

-החל מ
16.2.2013- 

15,000, 
ובגין נזק 

רכוש 
 -מתשתיות
25,000 

4,375 

אש 
 -מורחב

 פרמיה
125,300 114,658 134,001 176,643 51,343 
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 נספח ג' - התייחסויות גזברות העירייה
 

                

 ביטוחי העיריה: –דוח ביקורת פנים     

 

ראשית, אנו רוצים להביע הערכתנו על ההחלטה לערוך תהליך ביקורת על פעילויות מחלקת הביטוחים  .1

 בעיריה.

 מדובר בפעילות מחלקה חוצת ארגון שיש לה נגיעה משמעותית לכל חוזי העיריה, פעילויותיה ונכסיה.

של פוליסות רשויות נציין כי פעילות מחלקת הביטוח והתנהלותה נגזרות ומוכתבות ממצב שוק הביטוח  .2

 מקומיות:

רלוונטית משחברת הבטוח  האחרונה הצטמצם לכדי מבטחת אחת נהמדובר בשוק לא תחרותי ומצומצם שבש

הראל הודיעה כי היא לא תציע הצעות לביטוח פוליסות רשויות מקומיות ואף לא תחדש ביטוחי הרשויות 

 שבוטחו אצלה בעבר.

יות של תובע מול עיריה שנחזית כ"כיס עמוק", רף סכומי הפיצוי מגמת בתי המשפט בפסיקות תביעות החבו

שעלה בהדרגה בשנים האחרונות, האופרציה המורכבת של תחזוקת עיר על כל סיכוניה )תשתיות, פעילויות 

עירוניות, תלמידים...( גרמו לחוסר רווחיות/ הפסדים של מבטחות חבויות ברשויות ולחוסר הענות המבטחות 

 לביטוח רשויות.להציע הצעות 

במקביל, העדר תחרות בשוק והיות התחום הפסדי ברמה החיתומיתו גרמו בהדרגה להעלאת סכומי 

ההשתתפויות העצמיות בפוליסות הרשות, קושי בהכרת מבטחת בכיסוי ביטוחי בתביעות מסוימות ולדרישת 

 פרמיה גבוהה יותר עבור פוליסות אלו.

 

הביקורת שהועבר להתייחסותנו )התייחסות לממצאים/ המלצות ולא  להלן הערותינו העיקריות לממצאי דוח

 לנתונים מספריים(:
 :המבנה הארגוני של המחלקה - 1פרק 

 ים נוספים בהם מטפלת המחלקה:להלן תחומ

 .טיפול בקבלת החזר/ פיצוי בגין נזקים לרכוש עיריה מהמזיק לרכוש/ מבטחתו 

 פעילויות מסוימות/ רכוש גבי בסוגיות ביטוחיות ל ועובדיה עיריהשוטף לפניות מנהלי ה מענה

 ומציאת פתרון ביטוחי הולם ככל שניתן. מסוים וכו...

  מענה שוטף לשאלות של תושבים ואחרים באשר לתהליך הגשת תביעות בנושא חבויות,  תאונות

 אישיות תלמידים וכו'..

  צורך מניעה או צמצום ל לניהול סיכוניםעבודה רוחבית מול יחידות העיריה השונות באשר

 חשופה לסיכון כספי. עשויה להיותמפגעים בעקבותיהם העיריה נחשפה/ 

 

ממצאים לגבי התקופה שחלפה בין סיום תפקודו של מנהל הביטוחים הקודם למנהלת מחלקת הביטוחים 

 הנוכחית:

  כאמור שיקול הדעת  – הערה על אי מתן תשובות ואישורים מטעם יועץ הביטוח - 1.1סעיף

היה של מנהל הביטוחים. הוא לא היה מחוייב להתייעץ לגבי כל אישור עם היועץ הביטוחי וכן  

 תעוד תשובות היועץ בזמנו היה חלקי.

קיים תיעוד מלא לתשובותיו ואישוריו של יועץ הביטוח. אם כי יודגש כי שיקול הדעת  -  כיום

 . יועץ ביטוחי נתונה למנהלת מח' הביטוחיםבאיזו סוגיה יש לפנות לקבלת התייחסות 

  הערת הביקורת על המלצתה כי תבוצע בדיקה של אישור/קיום כיסוי ביטוחי כנדרשלגבי: 

 .מבוצעת בשנתיים האחרונות ומתועדת כנדרש ת האישוריםבדיק
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  המלצת הביקורת כי תבוצע בדיקה פעם במספר שנים לבחינת פוליסות רוטיניות על מנת לייעל

 :עבודהאת ה

להתקשרויות שונות קיימים אבי טיפוס של נוסחי אישורי קיום כיסוי ביטוחי שונים לפי 

 הנוסחים עוברים רביזיה מעת לעת בהתאם לצורך מזוהה. בשנתיים האחרונות המהות. 

  הערת העדר האפשרות לשליחת מייל -)להמלצות(      1.4וסעיף  – 1.2סעיף: 

 גזברות.באתר מופיע מייל מזכירות  * 

סוכני מתקשרים חוזיים, דורשים/ תובעים/ פונים הפונים טלפונית ורוצים להעביר  * 

פניה/ תיעוד בהחלט מקבלים כתובת המייל של מנהלת המחלקה/ רכזת ומתכתבים 

 באמצעי זה.

 –טלפון, פקס, מייל והרבה "ביקורים" מתואמים או ספונטניים   –כל אמצעי התקשורת  * 

 פונים.עומדים לרשות ה

  לעניין המלצת כתיבת נהלים  - 1.5סעיף: 

אפשר לכתוב נהלים על כל אנו לא מוצאים חסרונו של נוהל שיבהיר התנהלות נכונה במחלקה.  

תרשים הזרימה של אופן  פי דרישהמנהלת המחלקה תספק ל –אם יוגדר כנחוץ  פעולה

 ההתנהלות.

  לעניין תת התקינה – 1.6סעיף: 

מהשוואה לפונקציות מקבילות ברשויות אחרות עולה כי תחומי האחריות המוטלים על 

 .המחלקה בעכ"ס רבים ונרחבים מהמקבילות

 החסך בתקינה.את בוצע סקר ניתוח עיסוקים ותוצאותיו אישרו חד משמעית  

, לאור כשל שוק הביטוח ועליה עקבית של גובה ההשתתפויות העצמיות בפוליסות בנוסף 

היקף סילוק הדרישות/ תביעות המוטל על המחלקה הולך  -יה על ידי מבטחת העיריה העיר

 ועולה וכך גם מורכבותם.

 

 בחינת התקשרות העיריה עם חברת ביטוח "א": 2פרק 

  הנהלת העיר עודכנה.  – 2.2סעיף 

העיריה הוא למעשה פוליסות ההארכה שנרכשו כדי לוודא שהארכה עם חברת הביטוח חוזה 

 לאורך כל התקופה.ברצף ביטוחית מכוסה 

  ההמלצה לבחון את האפשרות להוציא את הכנת המכרז למשרד חיצוני/משכ"ל לשם הפחתת

את וליווה  המכרז מסמכיאת ערך  הסיכון בהיבט הביטוחי בוצעה: יועץ ביטוחי של עכ"ס

בעיריה מלווה קשר בעייתי ללא איש לצאת למכרז כל כך מורכב בשוק  אין אפשרותאך התהליך 

 וכו... , תיאום מול מח' מכרזיםלקבלת החלטות, סכומי כיסוי נרכשים

  2009הערת הביקורת לגבי העדר התייחסות יועץ הביטוח של העיריה לאמדן במכרז ב – 2.3סעיף:  

 בנוסף להערתנו בגוף הסעיף נוסיף כי מאחר שרק למבטחת יש חשיפה למלוא נתוני דוחות נסיון

התביעות ולחישובים האקטואריים המורכבים העולים מהן  ומאחר ששוק הביטוח בתחום 

ביטוחי חבויות של רשויות בעייתי מאד הרי אומדן בהיקף סכומים ומורכבות זו הוא בעיקר 

 ה.ספקולצי
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  הועלו מחירי הפרמיות וההשתתפויות  2010-2013הביקורת לפיה בשנים הערת  – 2.4סעיף

 ובה או נסיון מיקוח: העצמיות ללא תג

נוסיף כי בהקשר לאי חשיפת מלוא נתוני דו"ח  2.4בהמשך לתגובתינו שנרשמה בסוף סעיף 

מבטחת להעבירו דרוש מהניסיון התביעות של העירייה בפני העיריה, נעשו נסיונות רבים ל

בשקיפות מלאה אולם זו סרבה והציגה זאת כהתנהלות שאינה מקובלת בשוק הביטוח. אגב, 

אף עוגנה חובת מסירת דוחות מפורטים בצורה שאינה משתמעת לשתי  2013מכרז האחרון בב

על אף הגדרה ברורה  פנים אולם המבטחת אינה מעבירה את מלוא המידע אשר עומד לרשותה

 .במסמכי המכרז

   כך פועלת העיריה -המלצה לפעול על פי חוק חובת מכרזים  – 2.5סעיף. 

  אמדן על ידי מי שהוסמך:צה לכתיבת המל – 2.6סעיף 

אך היועץ הביטוחי הסתייג  וטען שאמדן הוא הערכה לא מבוססת בלבד  2013בוצע במכרז של 

 במכרז ובשוק כה מורכבים.

  המלצות הביקורת בפועל מיושמות מזה שנתיים דהיינו: קיים מדרג סמכויות ברור  – 2.7סעיף

כמות תביעות המוגשות כנגד העיריה לאישור תשלום לתובעים, דוח רבעוני למנכל/ית לגבי 

נדרש בקביעות ומוגש על ידי מנהלת מחלקת הביטוחים אך כפי שהובהר לעיל המבטחת חשופה 

לנתונים רחבים יותר לרבות הערכת סכומי "התלויות" של כל תביעה ותביעה ונתונים 

 אקטואריים נוספים ואינה מוכנה לשקיפות מלאה באשר לנתונים אלו. 

 ות עלויות ונסיון להקטין סכומי הפרמיות/ השתתפויות עצמיות הוא ברור מאליו בחינת סביר

 ומתבצע ממילא. לא נדרש נוהל.

 

 

 בחינת תוקף כיסויים ביטוחיים לחוזים: 3פרק 

  הביטוחילגבי אופן מענה היועץ הביקורת הערת  –. 3.2.3סעיף: 

אינו צריך לנמק מדוע אישור כיסוי ביטוחי תקין וקביל בעיניו אם ישנן שאלות/ השגות  היועץ

 עם היועץ.המחלקה מתקיימות  חילופי תכתובות 

   שינוי, הן בתעריף והן במדיניות תשלום עבור ההמלצה לתעד התייחסות יועץ לכל  – 3.4סעיף

 :הוספה או הורדה של כיסוי ביטוחי

המתקשר החוזי עם העיריה למבטחתו. הפרמיה המשולמת על ידי התעריף משולם על ידי 

 מתקשר חוזי למבטחתו אינה מעניינה של העיריה ולא ברור על איזו חשבונית תשלום מדובר.

  לא  קיימים אבי טיפוס לנוסחי אישורי כיסוי המתאימים להתקשרויות מסוימות.  – 3.5.1סעיף

 מקרים. ניתן לערוך כיסוי ביטוחי אשר יתאים לכל ה

אישור הכיסוי הביטוחי המגיע חתום נבחן )על מחיקותיו והשגותיו( למול הערכת  –בנוסף 

הסיכון בהתקשרות הספציפית ובהתאם לזה מאושר או מתבקש תיקונו. המחלקה מעבירה 

מול הספק כי העניין  ומבצעת מעקב לספק את התייחסות מנהלת מחלקת הביטוח כלשונה

 ונחתם חוזה המאפשר הפעלת ההתקשרות בינו לעיריה. מטופל

  לגבי הערה על טיוב נתוני הדוח – 3.5.3סעיף: 
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הדו"ח טוייב והוכנסו בו שדות חובה : בוצע עם כניסת מנהלת מחלקת הביטוחים לתפקידה

 שהזנתם משפרת את שלמות הדוח ואת נוחות המחלקות לטפל בשורות שבאחריותן.

 :שאינם בעלי שיוך מחלקתיעל ספקים בדוח הביקורת הערת ,– 3.5.4סעיף 

מדובר בחוזים שנקלטו בעבר. החל ממועד כניסתה של המנהלת לתפקידה הוכנס שדה חובה 

  והנתונים מוזנים  למערכת עם קליטת חוזה במערכת הביטוחים שב"ארגונון".

התייעצות עם קיים צורך בבמקרים בהם התהליך מתקיים בשנתיים האחרונות  – 3.5.5סעיף 

 היועץ הביטוחי.  אם כי  למנהלת מחלקת ביטוח/ לגזבר יש יכולת הפעלת שיקול דעת.

ממילא מבוצע אלא אם כן עפ"י שיקול דעת מנהלת מחלקה או גזבר האישור תקין. – 3.5.6סעיף 

  

 מבוצע בשנתיים האחרונות. – 3.5.7סעיף 

 בוצע בשנתיים האחרונות. –לגבי סיווג החוזים לפי מחלקות/ איש קשר  – 3.5.8סעיף 

דוגמאות הועברו למבקרים לפיהן מנהלת מחלקת הביטוחים העבירה לא אחת תכתובות חוצות 

 .ארגון בנושא

 

 :ספקים הפועלים ללא אישור כיסוי ביטוחי - 3.6פרק 

 :המלצת הביקורת לקיום בקרה מונעת במערכת התשלומים – 3.6.3סעיף 

של תשלום לספקים שאישור קיום כיסוי ביטוחי קיימת מספר שנים חסימה מיכונית  :לגבי חוזי הוצאות

 .לגבי התקשרות פעילה עמם לא חודש

 : ניהול תביעות תושבים )אחריות כלפי צד שלישי( במחלקת הביטוחים :4פרק 

  1שלב –  

בין הפמרטרים הראשונים הנבחנים נכללת גם בחינה האם יש צורך לבקש  לדייק:על מנת 

מהפונה תיעוד נוסף )צילומי מפגע נטען, תיעוד רפואי, אסמכתאות לתשלום( וכן הערכת סיכון 

 כספי בתיק מול גובה ההשתתפות העצמית נכון לאותו מקרה ביטוח.

  כמטי והתיאור המילולי מתארים אופן ניהול יצויין כי התרשים הס - טיפול בתיק לגופו – 3שלב

בכל תיק מופעל שיקול הדעת לגופו של עניין ובטרם החלטה על אופן תיקים כללי אך למעשה 

מנהלת המחלקה בוחנת את כלל הפרמטרים המצויים בפניה באותה עת בטרם  –ניהול התיק 

 החלטה על אופן ניהול התיק.

 לעניין הממצאים: 

 אינם רלוונטים: - 4.1.2 – 4.1.3סעיף 

נתון גובה תשלומים ששולמו לתושבים על ידי העיריה בשנה מסוימת לא ניתן להשוואה לנתון 

של גובה התשלומים ששולמו לתושבים על ידי חברת הביטוח מאחר שדוחות העיריה מבוססים 

מבוססים על שנת התשלום ולעומת זאת, דוחות  –על מועד הגשת הדרישה והסכומים ששולמו 

בטחת )הכוללים רק נתונים שהיא מוכנה להעביר( מבוססים על שנת חיתום, מועד אירוע המ

 מקרה הביטוח.

יופיע אצל המבטחת/  2015ושולם פיצוי ב 2013לגביו הוגשה תביעה ב 2010כך למשל אירוע מ

העיריה בשנים שונות בהתאם וממילא התשלום ששילמה המבטחת בגין תיק לא בהכרח חופף 

 ששילמה העיריה )אם עבר סף השתתפות עצמית(.את זה 



93 

 

פרסום, מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע להגשתו למועצת  מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה.
ג' )ו( לפקודת העיריות  170העירייה, ללא נטילת רשות מטעם מבקר העירייה או ראש העיר, אסור על פי סעיף 

 א' לפקודת העיריות334והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

ישום הנוהל הקיים ו/או העתידי לגבי אכיפת קבועי זמן למחלקות להשיב למחלקת  -  4.3סעיף 

כמו תיק שיצא על ידי  –שימה מאד קשה! כמובן במקרים בהם יש דחיפות מ -  הביטוחים

אולם "עיסוק" זה  –יותר  המבטחת להגנה וכו'... מחלקת הביטוח מפעילה מעקב תכוף ולחוץ

 .רבכמובן "זולל זמן  עבודה" 

חסך בתקינה אינו מאפשר בשלב זה קליטת והטמעת מערכת תביעות ייעודית  -4.4.5סעיף 

 למרות שהמערכת אופינה כבר על ידי מנהלת המחלקה ובוצע כבר הליך תחרותי לקביעת זוכה.

מערכת כבר הוגדרה. קיים כיום מעקב קלנדרי אחר התיקים הדורשים כאמור  – 4.4.6סעיף 

 מעקב.

: "המנהל על תחום הנזיקין בלשכה המשפטית" יש לרשום: במקום –( 2ס"ק ) – 4.6.2 סעיף

 "מנהלת מחלקת הביטוחים".

זמן של בית המשפט )מועדי  תיק בהתנהלות משפטית ממילא כפוף לקבועי – 4.6.5, 4.6.4 סעיף

לא ניתן מרחוק לעקוב באון ליין אחר סטטוס טיפול  –הגשת הגנה, סיכומים, דיונים וכו...( 

בתיק בכל רגע נתון ויש צמתים אשר מחייבים את הריטיינר לעדכן/להתייעץ / לקבל אישור  

 העיריה.

 .לא מעשי לאור גובה שכה"ט. גם מיותר בתכיפות כזו – 4.6.6סעיף 

מנהלת המחלקה נמצאת בקשר עם המבטחת בהרבה יותר סוגיות מאלו שפורטו  – 4.7.1 סעיף

 .בדוח הביקורת

 דוח נסיון תביעות )ולא: "טבלת מעקב"( כולל גם סוג נזק.לא מדויק.  – 4.7.3סעיף 

 ההערה כי דוחות המבטחת אינם כוללים "סכום פיצוי שנדרש":

 –הפיצוי. נתון לשק"ד בימ"ש וממילא גם אם מציינות הרבה תביעות גוף אינן נוקבות בסכום  

 לא תמיד קרוב לסיכון האמיתי בתיק.

 לגבי ציון מועד דיון/ מועד בדיקה אצל המבטחת:

הערה לא תואמת את אופן ההתנהלות מול מבטחת. באחריות מיישבי התביעות של המבטחת/ 

 עורכי דין אליהם הוציאה המבטחת התיק להגנה.

קיימים  –לגבי ההערה שהדבר מקשה על בדיקת אופן טיפול בתביעות/ ללא עיכובים מיותרים 

קצב ניהול התיק ע"י בימ"ש, המתנת התובע לגיבוש  –עיכובים לגיטימיים בתיקים רבים 

 למבטחת וכו...על ידי התובע נכותו, אי העברת תעוד נדרש 

ה להגנה אצל עו"ד חיצוני )אשר יכול מוציא "א"חברת הביטוח גבי תיקים שהערת הביקורת ל

להמתין לקבלת חוות דעת רפואית, התגבשות נזק, החמרה בנזק, ערעור על אחוזי נכות במוסד 

 :לביטוח לאומי ועוד(

לא ניתן  –תיק שיוצא להגנה כפוף למועדי בית המשפט )הגשת כתבי בי דין, מועדי דיונים(  

חוות דעת רפואיות  –ם שנאספו תוך ניהול התיק לזרזו ב"שלט רחוק" כאשר הנתונים המעודכני

חדשות, תיקים רפואיים שנאספו, חקירות  וכו.. נמצאות ממילא רק בידי המבטחת/ עו"ד 

 המייצג המבטחת.

 לא מעשיות.  -כפי שהוסבר למבקרים – 4.7.6, 4.7.5המלצות סעיף 

תרה המבטחת כאמור, דוח כזה התבקש פעמים רבות ולאור המציאות בו מבטחת עכ"ס נו

 .ה"סנקציה" על אי המצאת דוח כנדרש לא מעשיתהיחידה הרלוונטית לתחום 
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  פרסומי העירייה
 

החלות על עיריית כפר סבא  אחת החובות החוקיותעל פי פקודת העיריות וחוק חופש המידע, 

( היא פרסום פעולותיה והבאתן לידיעת הציבור. כך על העירייה לפרסם "העירייה")להלן: 

כמתבקש. בנוסף, על  ,מידע לציבור"ח פעילות שנתית, דו"חות כספיים ושונים, כגון דודו"חות 

העירייה לפרסם ברבים מכרזים פומביים, פרטים הנוגעים להליכי הפקעת קרקעות, שינויים 

 בתוכניות בנין עיר ועוד.

 

העירייה לפרסם מידע אודות אירועים,  תבנוסף לפרסומים, שחובה על העירייה לפרסמם, נוהג

, נוהגת כמו כןעשוי הציבור לגלות עניין וליטול חלק.  םמופעים, חוגים או כל פעילות אחרת, בה

שלטי חוצות וכרזות שונות, לדוגמא: ברכות לציבור  ההעירייה לפרסם ברחבי העיר ובמבואותי

ום הישגים, קריאה לתושבים סלקראת חגים, הכרזה על אירועים יישוביים וממלכתיים, פר

 על איכות הסביבה ועוד. לשמור

 

עלונים, חוברות מידע, תאמים לכל מטרה: דו"חות, אמצעי הפרסום של העירייה מגוונים ומו

כרזות בתחנות כרזות בד גדולות, שלטי חוצות, כרזות על גשרים, כרזות על לוחות מודעות, 

 פרסום בעיתונים ופרסום באינטרנט.אוטובוס, 

 

חל על כל סוגי הפרסומים מטעם העירייה  20.2.2012נוהל הפרסום של עיריית כפר סבא מתאריך 

לשמור על אחידות בפרסום תוך יצירת תדמית נכונה לעירייה והקפדה על נוסחים ומטרתו 

 ומסרים העולים בקנה אחד עם מדיניות העירייה.

 

אמצעי פרסום בין בשלושה  וההכנסות בגינם לבחון את פרסומי העירייה הביקורת התבקשה

 :אמצעי הפרסום שנבחנו להלן .2012-2013השנים 

ההכנסות . מדור האגודה לתרבות הדיורבאמצעות הפרסום נעשה  -לוחות מודעות .1

, והוצאות העירייה הן תשלום לספק מדביק מפרסמיםלעירייה מתקבלות מלקוחות 

 .2חבה בפרק מספר ראה הר .("לוחות מודעות")להלן:  מודעות

לעירייה ההכנסות ו החברה הכלכלית באמצעותהפרסום נעשה  -להולכי רגל גשרים .2

, כשבפועל בעיר גשריםשלושה מתקבלות בגין מכירת זיכיון לשתי חברות לפרסום על 

לעירייה אין תשלום הוצאות  .("גשרים")להלן:  נעשה פרסום על שני גשרים בלבד

 .3בפרק מספר  ראה הרחבהבאמצעי פרסום זה. 

כאשר  ,עמותת "אוורסט"על גבי שטחי פרסום שהוקצו להפרסום נעשה  -שטחי פרסום .3

  .("פרסום"שטחי )להלן:  נוער לקידום היחידההעמותה משתתפת בהוצאות 

לעירייה אין סיכום בין העירייה לבין החברה הכלכלית, לאור החלטת ועדת הקצאות ו

 .4הרחבה בפרק מספר  ראהתשלום הוצאות באמצעי פרסום זה. 
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 מטרות הביקורת:

 .בחינת התקציבים המיועדים לנושא הפרסום. 1

 .בחינת מאזן התשלומים של העירייה בגין פרסומים. 2

 .בחינת אופן התשלומים ואופן קבלת הפטורים מתשלום אגרת השילוט. 3

 .ושלמות התקבולים המתקבלים מהם עם לקוחות מפרסמיםבחינת התקשרות העירייה . 4

 .ופוטנציאל ההכנסה האפשרי מהם בחינת יעילות ניצול שטחי הפרסום. 6

 .בעירמודעות הבחינת התקשרות העירייה עם ספק האחראי על הדבקת . 7

 .1974-חוק עזר לכפר סבא )מודעות ושלטים(, תשל"דבחינת עמידת העירייה ב .8

 

 מתודולוגיה:

עם העובדים והגורמים החיצוניים להם זיקה לתחום  תקיימו פגישותהבמהלך הביקורת 

הממונה על הפרסומים על גבי לוחות מודעות  עםהפרסומים בעירייה. בין היתר, נערכו פגישות 

התקבלו גשרים )החברה הכלכלית( וור(, הממונה על הפרסומים על גבי )האגודה לתרבות הדי

 . )עמותת "אוורסט"( פרסוםשטחי הממונים על הפרסומים על גבי מסמכים מ

מסמכי הנהלת חשבונות, סות דוחות כספיים, מאזני בוחן, כרטבין היתר:  ,הביקורת קיבלה לידיה

 וביצעה שאילתות ממערכות המידע השונות.  ,פרוטוקולים, חוזים ועודמכרז, 

ים לתקן ורמים המבוקרהביקורת מציינת בחיוב את שיתוף הפעולה עם הביקורת ואת נכונות הג

 את הליקויים.

 

 ממצאים עיקריים:

נושא הפרסומים בעירייה מפוזר בין מספר גורמים, אשר אינם מקיימים  כיום נמצא כי .1

המונע  , דברכל דרך פרסום מתנהלת באופן שונהפגישות עדכון או העברת מידע ביניהם, ו

גובה מחיר של תקנים וזמן עבודה קבלת תמונה ברורה ומרוכזת של פרסומי העירייה, וכן 

עלות ההעסקה של כל אותם שעל העובדים השונים להשקיע בנושא הפרסום, ללא חישוב 

 .גורמים ביחידות העירייה

, ללא (6בעמוד  3סעיף  -)לדוגמא ללא נהלים כתובים לרוב הפרסום מתנהלנמצא כי  .2

נת מאזן ההכנסות בחינת מימוש הפוטנציאל הטמון בדרכי הפרסום השונות וללא בחי

 וההוצאות בגין הפרסומים.

בין ההכנסה הצפויה ₪  227,496(, נמצא פער של 2012-2013בתקופת הביקורת ) .3

 והאפשרית משלושת אמצעי הפרסום, לבין ההכנסה בפועל.

 

 כללי: -המלצות

או גורם אחר  ריכוז כלל האינפורמציה לגבי הפרסומים הנעשים בעיר אצל דוברות העירייה, .4

יקבל מהמחלקה והגופים  . הגורםהווה גורם מרכז אחדיאשר  עליו תחליט העירייה,

יעקוב באופן פי החלטת העירייה, ו, על ם בפרסום דו"חות שבועיים/חודשייםהעוסקי

  בדרכי הפרסום השונות.הפוטנציאל הטמון  שוטף אחר מימוש
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לתת תמונה ברורה אחד עשוי הביקורת סבורה כי ריכוז נושא הפרסום בידי גורם 

, להביא לייעל את העבודה, להיטיב את אופן הפרסוםומרוכזת לגבי פרסומי העירייה, 

למימוש מלא יותר של הפוטנציאל הטמון בדרכי הפרסום השונות, ויביא לחסכון 

 בהוצאות. 

, או במידה ויוחלט לרכז את כלל האינפורמציה לגבי הפרסומים אצל דוברות העירייה

, לבחון את צרכי המשרד באופן מקצועי ולהקצות, מומלץ ם אחר עליו תחליט העירייהגור

 את כוח האדם הנחוץ לתפקודו המיטבי.  במידת הצורך,

 ביצוע ההמלצות המפורטות בדו"ח כולו.הממצאים ולבחון את יישום הביקורת ממליצה 

 

 ממצאים:

 לוחות מודעות: -ממצאים 

. אינו מכסה את ההוצאותמנתוני הנהלת החשבונות עולה כי הפרסום במתכונת הנוכחית  .5

עירייה מומלץ לוהביקורת סבורה כי המחלקה אינה מממשת את הפוטנציאל הטמון בה, 

 על גבי לוחות המודעות, כפי שיפורט בהמשך הדו"ח.אופן ניהול הפרסום בחון שינוי ל

ש"ח( על  119,278רייה עבור הספק להדבקת מודעות )עלו הוצאות העי 2012נמצא כי בשנת  .6

עלו הוצאות העירייה  2013נמצא כי בשנת ₪.  11,480-ב₪(  107,798הכנסות העירייה )

 13,872 -ב₪(  105,708על הכנסות העירייה )₪(  119,580עבור הספק להדבקת מודעות )

 292,983העירייה )בלבד מפוטנציאל ההכנסות של  36%-הכנסות המהוות ניצול של כ₪, 

.))₪  

ישנן שתי סיבות עיקריות לכך שהוצאות העירייה עולות על ההכנסות: לדעת הביקורת, 

תשלום של מבלי שנגבה עבורן תשלום, וכן הראשונה, מודעות עירוניות שמודבקות 

העירייה עבור הסרה של מודעות פרועות שמודבקות על ידי עוברי אורח או הדבקה של 

לעירייה הוצאות נוספות בנוגע מעבר להוצאות אלו, יש  על גביהן. מודעות תקינות

, שכירות בשנה(₪  60,000-)כ עלויות שכרה של מנהלת המחלקה מולאמצעי פרסום זה, כ

 המשרד, דואר וכו'. 

 

 

 גשרים )החברה הכלכלית(: -ממצאים

בין ₪  88,693נמצא פער של על אף דמי השימוש שנקבעו בהסכמים עם חברות הפרסום,  .7

 ₪( 234,582לבין הסכום שהתקבל בפועל )₪(  323,275הסכום שאמור היה להתקבל )

וגשר ויצמן בסך של  152אי מכירת זיכיון על גשר בן יהודה לעירייה נגרמו הפסדים בגין  .8

20,819 ₪. 

 ועד, הגשר על הפרסום בגין שילם לא כלל הקודם והזכיין מאחר הפסד כלל אין: המבוקר תגובת

 .הגשר נפל -מכרז והוכן הכלכלית החברה לטיפול עבור שהגשר

בים את הזכיינים להגיש לחברה הכלכלית בכל חודש ינמצא כי על אף ההסכמים המחי .9

דיווח מסודר בכתב בדבר השירותים שבוצעו על ידו, ובמקרה של תיקונים ו/או הצבת 

מתקנים חדשים, גם צילומים מתעדים, לביקורת לא נמסרו דיווחים שהועברו על ידי 

 הזכיין. 
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 על חובתם את מלמלא םהזכייני את פוטרת אינה הכלכלית החברה ידי על ביקורת ביצוע

 .ההסכמים פי

 ברחבי הפרסום מתקני על ביקרה ימים לחודש אחת מבצעת הכלכלית החברה: המבוקר תגובת

 סיום על בסיומו מדווח אשר, לטיפול לזכיין עובר מהביקורת ממצא כל. הגשרים על לרבות העיר

 לדרישתה בהתאם העירייה פרסומי העלאת אחר עוקבת בעירייה הדוברות' מח בנוסף, הטיפול

 עבר 77 ויצמן גשר כי ולראייה, תקופה מידי נבדקת הגשר תקינות. ישירות הזכיין מול אל

 .הכלכלית החברה לדרישת בהתאם הזכיין"י ע 2012 שנת במהלך שיפוץ

 

 שטחי פרסום )עמותת אוורסט(: -ממצאים

הביקורת מצאה כי הפרסום בשטחי הפרסום )שהינם נכס ציבורי בבעלות העירייה(,  .10

, 11.1.2010ועדה להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה מתאריך נעשתה מכוח החלטת 

טרם ניתנה התייחסות המחלקה  .11.1.2015הקצאה אשר אמורה להסתיים בתאריך 

ועדת תמיכות, כמפורט בפרק  המשפטית להקצאת השלטים דרך ועדת הקצאות, ולא דרך

 בדו"ח.  4.1

כנדרש לפי , הסכם המסדיר את היחסים המשפטיים בין העירייה לבין העמותה לא קיים .11

 הקובע את נוהל הקצאת הקרקעות. 5/2001חוזר מנכ"ל 

, ומבלי שתמיכות אלו באו לידי ביטוי בדיוני ועדת תמיכות שתינמצא כי העמותה מקבלת 

באמצעות מתן זכות פרסום על גבי שטחי הפרסום באמצעות התמיכות. האחת היא 

הקצאת קרקע וללא מסמך של פטור רשמי מתשלום עבור אגרת שילוט מהעירייה, 

ין יבבנ 4העמותה יושבת ברח' גלר  השנייה באמצעות מתן זכות שימוש במתקני הרשות.ו

 ד.וחשמל ומים, ואינה משלמת דמי שכירות על המשר ארנונהעירוני ומשלמת 

 . 2009המעבר לרח' גלר נעשה בעקבות בקשת העירייה בשנת  :המבוקר תגובת

ירד גובה השתתפות עמותת "אוורסט" בפעילות היחידה לקידום  2013נמצא כי בשנת  .12

 2012)בשנת  2012בגובה ההשתתפות לעומת שנת  39.8%ירידה של ₪,  84,931 -נוער ב

עמדה ההשתתפות על סך של  2013ובשנת ₪  212,883עמדה ההשתתפות על סך של 

 .ללא הסבר המניח את הדעת₪,  127,952

ירידה בהשתתפות בהוצאות העמותה בהוצאות היחידה לקידום נוער נבעה, בין ה: בוקרתגובת המ

היתר, מהשקעה חברתית של העמותה מפעילויות שונות )ולא רק של היחידה לקידום נוער(, 

 3.5-ודורסנית של חברת טקסי מדיה לפני כ תבכניסה אגרסיבימהתחרות הקשה בענף נובעת ו

על  הנחיית העירייהובהקצאת משאבים רבים להתחדשות וקניית מתקני פרסום חדשים לפי שנים 

  .מנת לשמור על חזות פני העיר באופן נאות
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 המלצות:

 :)האגודה לתרבות הדיור( לוחות מודעות -המלצות

הביקורת ממליצה לאמוד את תקציב ההכנסות השנתי בספר התקציב בהסתמך על  .1

תקופות קודמות וספר ההזמנות המנוהל במדור וכן לעקוב אחר מאזן ההכנסות 

אינו מכסה את מנתוני הנהלת החשבונות עולה כי הפרסום במתכונת הנוכחית וההוצאות. 

הפוטנציאל הטמון בה, . הביקורת סבורה כי המחלקה אינה מממשת את ההוצאות

 ת.על גבי לוחות המודעובחון שינוי אופן ניהול הפרסום עירייה לומומלץ ל

)ע"פ אתר האינטרנט  75לוחות מודעות מתוך  15הביקורת מצאה כי באופן קבוע מוקצים  .2

, ועל פי דיווחי המנהלת סך אובדן הרווח מהפרסומים מודעות עירוניותשל העירייה( עבור 

  מודעות אלו מפורסמות ללא גביית תשלום.אך  -₪  082212,עבורן הוא 

הגורמים העירוניים כלל לא מחוייבים עבור הפרסום בהוצאה תקציבית  נמצא כיכלומר, 

 וכן לא נרשמת בגינם הכנסה תקציבית. 

לבחון האם יש להקצות שטח קבוע מסויים בתוך כל לוח מודעות )כפי הביקורת ממליצה 

הלוחות, דבר שיאפשר  75שנעשה עבור מודעות אבל(, וכך לאפשר ללקוחות פרסום בכלל 

להגדיל את סך ההכנסות של העירייה מפרסום על גבי לוחות מודעות. כמו כן ממליצה 

וניים אשר מבצעים פרסום עיר חיוב תקציבי למחלקות ולגופים לבחון ביצועהביקורת 

המחלקה )למשל: היכל התרבות העירוני(, כנגד זיכוי ההכנסה, על מנת לקיים באמצעות 

 רישום מדוייק של ההכנסות וההוצאות התקציביות.

 הביקורת ממליצה לגבש נהלים כתובים להסדרת התנהלות המדור, ובין היתר: .3

 עבודה שבועית ניהול תוכנית עבודה שנתית, ממנה תיגזר תוכנית .3.1

קיום פגישות עבודה שוטפות בין מנהל האגף לאיכות הסביבה לבין המנהלת  .3.2

 לצורך בחינת התכנון מול הביצוע

 בחינת האפשרויות למקסום ההכנסות מהפרסומים .3.3

 בחינת מאזן ההכנסות וההוצאות בגין הפרסומים .3.4

תשלום עבור הפרסום למנהלת המחלקה רק באמצעות צ'קים או כרטיסי  .3.5

, ופתיחת אפשרות לתשלום דרך האינטנט/דואר/העברה אשראי

 בנקאית/גזברות העירייה. 

יציאה למכרז להדבקת מודעות בו יינקב מחיר נמוך ממחיר המכרז הקודם,  .3.6

 ותקבע מדרגה למתן תשלום ע"פ אחוזים

קיום פיקוח אחר אופן הדבקת המודעות ומלאות התשלומים עבורם, וכן  .3.7

 מתן קנסות בעת הצורך

עבור פרסום בלוחות  רשימה מרוכזת של כל הגופים הפטורים מתשלוםהכנת  .3.8

 המודעות

 

 :)החברה הכלכלית( גשרים -המלצות

כנדרש  הביקורת ממליצה כי העירייה תקפיד לדרוש מהזכיינים לקיים את התחייבויותיהם .4

על ע"פ ההסכמים שנחתמו עימם על פי תנאי המכרזים בהם זכו, ולהעביר דו"חות 
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עריכת סיור מקיף/ביצוע שיפוץ כללי שנעשו מטעמם, סמוך לאחר שוטפת/תחזוקה 

 הביצוע בשטח.

בחוזים עם  של אגף ההנדסה בעירייה והמלצות הנחיותהביקורת ממליצה לוודא קיום  .5

וכן ביצוע שיפוץ כנדרש, הספקים, לגבי תחזוקה שוטפת של המתקנים ושלטי הפרסום, 

 בהתאם לדו"ח מבקר המדינה בנושא.

 

 :)עמותת "אוורסט"( שטחי פרסום -לצותהמ

לאור העובדה כי כיום העמותה פטורה מתשלום לעירייה עבור פרסום בשטחי הפרסום  .6

ולא נמצא מסמך אשר  (,4שהם נכס ציבורי בבעלות העירייה )ראה הרחבה בפרק מספר 

בוחן את השווי הכספי של זכות הפרסום שניתנת לעמותה לעומת גובה השתתפות 

בפעילות היחידה, לעומת הרווח שהיה נזקף לעירייה במידה והפעילות הייתה העמותה 

 עירייה/החברה הכלכלית באופן ישיר.מבוצעת על ידי ה

פוטנציאל הכנסות העירייה מפרסום על גבי שטחי פרסום הביקורת ממליצה לאמוד את 

קידום סט" בפעילות היחידה לבאופן עצמאי, אל מול גובה ההשתתפות של עמותת "אוור

 תועלת מול מדיניות העירייה ולפעול לאורה.-, וכן לבחון את מאזן העלותנוער

הביקורת סבורה כי מתן הפטור לעמותה מתשלום דמי שכירות על המשרד בבניין עירוני 

אמורה להינתן דרך ועדת תמיכות, וזאת בהתאם לחוזר, כפי שנעשה בעבר בעיריות 

 הרצליה(.עיריית -אחרות )עמותת "בשביל העתיד"

הביקורת סבורה כי יש להעביר את נושא מתן הפטור מתשלום אגרת שילוט לעמותה 

לדיון ועדת תמיכות )ולא דרך הועדה להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה(, בהתאם 

 לחוזר.

אין זה נכון לבחון את פעילות העמותה בהיבט כספי וכדאי בלבד מבלי להתייחס  :המבוקר תגובת

 לבני הנוער בסיכון ולעתידם.לתרומת העמותה 

הביקורת ממליצה לנסח באופן מיידי הסכם שיסדיר את היחסים המשפטיים בין  .7

מתשלום אגרת שילוט לעמותה,  יחסיהעירייה לבין העמותה, אשר יקבע בין היתר פטור 

בהתחשב בגובה השתתפות העמותה בפעילות היחידה, הגבלת תקרת הפטור לעמותה 

 חצי דיווח חובת, העמותה לרשותמספר עמודי הפרסום העומדים  מתשלום אגרת שילוט,

   .ועוד נוער לקידום ליחידה העמותה פעילות של שנתי

היא גוף עצמאי הפועל לפי חוק העמותות ומדווח לרשם העמותות  העמותה: המבוקר תגובת

לכך הוא  מעברשלו,  הנהיולבכל שנה אישור ניהול תקין וזוכה להערכה רבה על אופן  מקבל

 יכולה לולהיות  ולא אין לו  -משתף את גורמי העירייה השונים בשקיפות מלאה בכל פעולותיו

  .מההשקעה החברתית של העמותה נהניתחובת דיווח ופיקוח של היחידה לקידום נוער אשר 

 

 

 

 



100 
 

פרסום, מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע להגשתו  מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה.
ג' )ו(  170למועצת העירייה, ללא נטילת רשות מטעם מבקר העירייה או ראש העיר, אסור על פי סעיף 

 א' לפקודת העיריות334לפקודת העיריות והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

 להלן ממצאי הביקורת:

 נתונים כספיים: .1

אופן ניהול הכנסות אופן ניהול תקציב העירייה לגבי הפרסומים, וכן את הביקורת בחנה את 

 .והוצאות העירייה בגין הפרסומים

 :2013-2012בין השנים  פרסומיםאופן ניהול תקציב העירייה לגבי  .1.1

. בהשוואה לסכומים המתוקצביםפרסומים, העירייה בגין הביקורת בחנה את הסכומים ששילמה 

ההכנסה הצפויה לת נתונים לגבי שלושת אמצעי הפרסום, ובוחנת לגביהם את להטבלה כו

 .("1"טבלה מספר )להלן:  יתרה/גרעון ואחוז הסטייההבפועל,  מהפרסום באמצעי זה, ההכנסה

 )תקופת הביקורת( 2012-2013
 רעוןיג הכנסה בפועל הכנסה צפויה אמצעי פרסום
 לוחות מודעות 

 
244,400 

)כולל מודעות 
 -עירוניות
379,566) 

213,508 31,342 

 גשרים
 

341,094 
(2012+2013) 

304,015 36,989 

 שטחי פרסום  
 

500,000 240,835 159,165 

  ₪ 227,496 הפסד של סה"כ:
 

 לחוזה בהתאם נעשה הצפויה ההכנסה חישוב  :(גשרים)בנוגע לפרסום על גבי  הכלכלית החברה הערת

 הקיים השוק למחיר בהתאם מוצעות החדשות המחיר הצעות אך, גשר אותו בגין זכיין עם שנחתם הקודם

 כי אומרזה , הקודם החוזה ממחיר נמוכה, ביותר והגבוהה מחיר הצעות 3 מתקבלות ואם. המכרז בזמן

 .העירייה של הכנסות"הפסד"  זה ואין ירד לפרסם השוק מחיר

 

 ממצאים:

 הצפויה ההכנסה בין ₪ 227,496 של פער נמצא(, 2012-2013) הביקורתבתקופת  .1.1.1

 .בפועל ההכנסה לבין, הפרסום אמצעי משלושת והאפשרית

 עמותת של הצפוי ההשתתפות גובה בין( ₪ 122,048) 48.8% של פער נמצא 2013 בשנת .1.1.2

, וכן אותרה בפועל העמותה השתתפות גובה לבין נוער לקידום היחידה בפעילות אוורסט

  .₪ 13,561בסך של  2012בשנת  העמותההוצאה נוספת של העירייה עבור 

, פרסום עבור ביצע שהעמותה שירות עבור לתשלום תמתייחס ההוצאה הנוספת :המבוקר תגובת

קמפיין ליחידה למניעת שימוש בסמים, מה שחסך אלפי שקלים בעלויות  עבור ניכרת בהנחה

 להימנע כדי כזה שירות לתת נוהגים לא אנחנוהקמפיין אם זכרוני אינו מטעה אותי. בד"כ 

 "ל.הנ הקמפיין כמו"ב, וכיו"נוער"/"חינוך"/"ערכים"  אופי בעלי לקמפיינים ולמעט עין ממראית
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 העירייה בגין פרסומים: והוצאות הכנסות בחינת .1.2

 שלושת אמצעי הפרסוםבגין פרסומים, לגבי בש"ח העירייה והוצאות כנסות ההביקורת בחנה את 

 :("2"טבלה מספר )להלן: 

 סה"כ שטחי פרסום גשרים לוחות מודעות

2012 

 הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות

107,798  119,278  115,645  0 212,883  0 436,326  107,798 

2013 

 הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות

105,708  119,580  188,370  0 127,952  0 422,030  105,708  

 

 ממצאים:

ירדו הכנסות העירייה משלושת אמצעי הפרסום  2012לבין שנת  2013נמצא כי בין שנת  .1.2.1

לעומת שנת ₪(  422,030) 2013בין הכנסות העירייה בשנת ₪(,  14,000-)שהם כ 5%-בכ

2012 (436,326 .)₪ 

 עבור הספק להדבקת מודעות העירייההוצאות עלו  2012בשנת נמצא כי  לוחות מודעות: .1.2.2

נמצא ₪.  11,480-במאמצעי פרסום זה  ₪( 107,798)ש"ח( על הכנסות העירייה  119,278)

         ₪(  105,708על הכנסות העירייה )₪(  119,580עלו הוצאות העירייה ) 2013כי בשנת 

  ₪. 13,872 -ב

עירייה עולות על ההכנסות: ישנן שתי סיבות עיקריות לכך שהוצאות הלדעת הביקורת, 

והשנייה, תשלום של העירייה עבור הראשונה, מודעות עירוניות שמודבקות ללא תשלום, 

הסרה של מודעות פרועות שמודבקות על ידי עוברי אורח או הדבקה של מודעות תקינות 

 מובנוגע לאמצעי פרסום זה, כלעירייה יש הוצאות נוספות  מעבר להוצאות אלו, על גביהן.

 .2ראה הרחבה בפרק מספר  עובדים, שכירות המשרד, דואר וכו'.עלויות שכר 

₪.  72,725-הכנסות העירייה מפרסום על גבי גשרים בעלו  2013בשנת : נמצא כי גשרים .1.2.3

 .3ראה הרחבה בפרק מספר 

בפעילות  עמותת "אוורסט"גובה השתתפות ירד  2013נמצא כי בשנת  :שטחי פרסום .1.2.4

 2012לעומת שנת  בגובה ההשתתפות 39.8%ירידה של ₪,  84,931 -ב היחידה לקידום נוער

עמדה ההשתתפות על  2013ובשנת ₪  212,883עמדה ההשתתפות על סך של  2012)בשנת 

 .4ראה הרחבה בפרק מספר  ., ללא הסבר המניח את הדעת₪ 127,952סך של 

 המלצות:

כלל האינפורמציה לגבי הפרסומים הנעשים בעיר אצל כאמור, הביקורת ממליצה לרכז את  .1.2.5

. הגורם הווה גורם מרכז אחדיאשר או גורם אחר עליו תחליט העירייה, דוברות העירייה, 

פי החלטת על יקבל מהמחלקה והגופים העוסקים בפרסום דו"חות שבועיים/חודשיים, 

 הפרסום השונות.בדרכי הפוטנציאל הטמון יעקוב באופן שוטף אחר מימוש העירייה, ו

הביקורת ממליצה לאמוד את תקציב ההכנסות השנתי בספר התקציב  לוחות מודעות: .1.2.6

לעקוב אחר מאזן בהסתמך על תקופות קודמות וספר ההזמנות המנוהל במדור וכן 
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אינו מנתוני הנהלת החשבונות עולה כי הפרסום במתכונת הנוכחית  .ההכנסות וההוצאות

. הביקורת סבורה כי המחלקה אינה מממשת את הפוטנציאל הטמון מכסה את ההוצאות

על גבי לוחות המודעות, כפי בחון שינוי אופן ניהול הפרסום עירייה לומומלץ לבה, 

 שיפורט בהמשך הדו"ח.

העמותה פטורה מתשלום לעירייה עבור פרסום כיום לאור העובדה כי  :פרסום שטחי .1.2.7

 ,(4העירייה )ראה הרחבה בפרק מספר  בבעלות שהם נכס ציבורי בשטחי הפרסום

פוטנציאל הכנסות העירייה מפרסום על גבי שטחי פרסום הביקורת ממליצה לאמוד את 

סט" בפעילות היחידה לקידום באופן עצמאי, אל מול גובה ההשתתפות של עמותת "אוור

 תועלת מול מדיניות העירייה ולפעול לאורה.-, וכן לבחון את מאזן העלותנוער
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פרסומי העירייה על גבי לוחות מודעות על ידי מדור האגודה לתרבות  .2

 הדיור

 רקע:

כפופה לאגף לאיכות הסביבה )להלן: ו משרה 75%-בהמועסקת עובדת אחת, מ מורכב מדורה

פרסום המודעות על גבי לוחות המודעות  מחלקת את זמנה בין המדור (. מנהלת"המדור מנהלת"

 .האגודה לתרבות הדיורניהול בעיר לבין 

 :בסדר הבא מבצעת בין היתר את הפעולות הבאות המדורמנהלת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וכן  גודל לוחות המודעות אינו אחיד כאשר לוחות מודעות ברחבי העיר 69היו  2012-2013 בשנים

 . (, משולשים ועגולים, רגיליםמרובעים) צורתם משתנה 

תפרסמת מודעה למעט פעמים בודדות בהם מ ס"מ(, 70x50הינו חצי גיליון ) סטנדרטי גודל מודעה

בחלק מלוחות  .מודעות 15/18/21/24מפורסמות  סטנדרטימודעות  בלוחבגודל גיליון שלם. 

  .מוקצה לפרסום מודעות אבלקיים שטח ה המודעות

 

 0.99קת מודעות קובע כי העירייה תשלם לספק סך של זה שנחתם עם הספק להדבלחו 10סעיף 

מע"מ לכל מודעה שהודבקה על ידו, כאשר העלות השנתית המשוערת של החוזה הינה ₪+

 למודעה(.₪  X0.99חודשים X12מודעות 12,000מע"מ לשנה )לפי ₪+ 142,560

 

ולמחלקות העירייה  לביקוש הקיים, , בהתאםהעירייה מעניקה שירותי פרסום ללקוחות פרטיים

ונרשמו ₪  119,278שולמו לספק  2012 תבשנהשונות, בין היתר עבור היכל התרבות העירוני. 

ונרשמו ₪  119,580 שולמו לספק 2013ובשנת ₪  107,799הכנסות מלקוחות מפרסמים בסך של 

 ₪. 105,709הכנסות מלקוחות מפרסמים בסך של 

 

 

 

 קליטת הזמנות מלקוחות פרטיים וגורמים עירוניים

 
 קליטת שלטים להדבקה מספקים ושריון תאריך פרסום מיועד

 הפצת השלטים באמצעות ספק אשר מדביק את המודעות ברחבי העיר

 קבלת תשלומים מלקוחות פרטיים והפקדתם בבנק לפקודת עיריית כפר סבא

 הנפקת קבלות ללקוחות פרטיים ושליחתן

 העברת התקבולים ואישורי הפקדה לגזברות העירייה
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 המחלקההמבנה הארגוני של  .2.1

. אינו מכסה את ההוצאותמנתוני הנהלת החשבונות עולה כי הפרסום במתכונת הנוכחית  .2.1.1

עירייה ומומלץ להביקורת סבורה כי המחלקה אינה מממשת את הפוטנציאל הטמון בה, 

 .פרק, כפי שיפורט בהמשך העל גבי לוחות המודעותבחון שינוי אופן ניהול הפרסום ל

ובים אשר מסדירים את התנהלות המדור, דבר שאינו נמצא כי לא קיימים נהלים כת .2.1.2

מאפשר בקרה על פעילותו )קבלת הזמנות, הפקת תשלומים, ניצול שטחי הפרסום ועוד(, 

סומים המותר על לוחות המודעות, והכל מתבצע על ידי בין היתר בנוגע לכמות ותוכן הפר

 מנהלת המדור.

האגף  בין מנהלת המדור לבין מנהלשהתקיימו וטפות פגישות עבודה שלא נמצא תיעוד ל .2.1.3

אכן נתקבלו כלל ההכנסות בגין ההזמנות לאיכות הסביבה לשם קיום בקרה שוטפת כי 

 שטח הפרסום וההכנסות האפשריות ממנו. מקסימלי של של ניצול  וכן בחינהשהוצאו, 

תשלום וגם הגורם שגובה את הגורם אשר מוציא את דרישת הנמצא כי מנהלת המדור היא  .2.1.4

 . דבר שאינו מאפשר הפרדת תפקידים ובקרה על פעולותיה, פיםהכס

 המלצות:

ההתנהלות  הביקורת ממליצה לגבש נהלים כתובים להסדרת התנהלות המדור, ובין היתר .2.1.5

גיבוש תוכנית עבודה שנתית, ממנה תיגזר תוכנית עבודה שבועית, הכספית של המדור, 

על ידי  מהפרסומיםמקסום ההכנסות בחינת התכנון מול הביצוע, בחינת האפשרויות ל

מאזן ההכנסות וההוצאות בגין בקרה על פעילות המדור ווכן , דוברות העירייה

 הפרסומים.

לבין מנהלת האגף  שות עבודה סדירות בין מנהלת המדורלקיים פגי הביקורת ממליצה .2.1.6

 לשם קיום בקרה שוטפת. ,לאיכות הסביבה

ליצור הפרדת תפקידים בין הגורם היוצר את החיובים לבין הגורם הביקורת ממליצה  .2.1.7

דרך תשלום באמצעות כרטיס אשראי דרך האינטרנט/תשלום בבנק האחראי על גבייתם, 

לאפשר בקרה על יצירת בכך והדואר/העברה בנקאית/תשלום באמצעות גזברות העירייה, 

 החיובים ועל תשלומם.

 

 קליטת הזמנות מלקוחות .2.2

הזמנות, אשר תאפשר מעקב וחיתוך לניהול  קיימת במדור מערכת ממוחשבת נמצא כי לא .2.2.1

נתונים, התראות, בקרות ממוכנות בנוגע לשלמות הטיפול בהזמנות והעברתן לספק, 

ניהול מספר רציף של הזמנות, חישוב אוטומטי של כמות המודעות וסכום התשלום 

קים עיקריים, עדכון גופים בהתאם לכמות ובהתאם למחירון, עדכון רשימת לקוחות וספ

מנהלת המדור רושמת את כל ההזמנות הפטורים מתשלום עבור פרסומים ועוד. כיום 

את מספר הקבלה מציינת הזמנה מלקוח פרטי ליד כל ובאופן ידני ביומן,  מלקוחות

 שהוצאה בגינה. 

כך שלא ניתן לוודא כי , 2013עד לחודש ספטמבר  במדור תיעוד להזמנותכל לא נמצא  .2.2.2

 ההזמנות מלקוחות.  להתקבלו תקבולים בגין כלאכן  2012-2013בשנים 
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 המלצות:

 כמפורט לעיל. הזמנות, מערכת ממוחשבת לניהול שקול הטמעת ל הביקורת ממליצה .2.2.3

וזאת על  מדורכלל ההזמנות המתקבלות בושמירת הביקורת ממליצה להקפיד על תיעוד  .2.2.4

 כי אכן התקבלו כל התקבולים בגין הזמנות אלו. וודאאפשר מעקב ולמנת ל

 

 מלקוחות: אופן גביית התשלומים .2.3

עם הגעת הלקוח ורישום ההזמנה, מבוצעת גבייה מהלקוח. מנהלת המדור מקבלת את התשלום 

 ומפיקה קבלה ידנית אותה היא מוסרת ללקוח במקום או שולחת באמצעות הדואר.

דבר אשר מצריך הגעה פיזית  או המחאה, מזומן באמצעותנמצא כי הגבייה מתבצעת רק  .2.3.1

למדור, והתאמה לשעות העבודה, וכן שמירת הכספים והפקדתם על ידי המדור, שאינו 

התשלומים המתקבלים חלק ממחלקת הגבייה העירונית ואינו ערוך לכך. נמצא כי 

 על םעד להפקדת, בחדרה שאינה נעולה מגירהמעטפה בתוך בהמדור מנהלת נשמרים ע"י 

 . ידי אם הבית

להוראות מס  5מהשוואה שערכה הביקורת בין הקבלה המונפקת ללקוחות לבין סעיף  .2.3.2

  :כי, עולה 1973  - הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות( התשל"ג

 מען המשלם ומהות התקבול. הקבלה המונפקת ללקוח אינה מכילה את  .2.3.2.1

ר שאינו רלוונטי לנושא , דב"שם בית הספר"כל הקבלות שניתנו ללקוחות מצויין  על גבי  .2.3.2.2

 . הפרסום

מנהלת המדור לא מציינת בגוף הקבלה עבור איזו תקופת זמן פרסום ניתן התשלום, וכן לא  .2.3.3

אלא רק "רצ"ב קבלה מציינת בקבלה מה מספר המודעות שעבור פרסומן ניתן התשלום, 

מקשה דבר ה -מספר ... מתאריך ... עבור פרסום מודעות על לוחות המודעות העירוניים" 

 על ביצוע בקרה על גביית התשלומים. 

לא נערכת כל בקרה על ידי האגף לאיכות הסביבה כי אכן הופקו קבלות בגין כלל ההזמנות  .2.3.4

 המתקבלות במדור. 

  המלצות:

תשלום באמצעות  אפשרותהפסיק את התשלום בכסף מזומן, ולבחון הביקורת ממליצה ל .2.3.5

כרטיס אשראי דרך האינטרנט, תשלום בבנק הדואר, תשלום באמצעות העברה בנקאית 

 . או באמצעות גזברות העירייה

להקל על המפרסמים. אילולא שירות זה לא נראה שהיו בכלל מגיעים : הדבר בא תגובת המבוקר

 מפרסמים.

קנת כספת לשמירת כספי הביקורת ממליצה על התעד לקביעת אפשרויות תשלום אחרות,  .2.3.6

 הלקוחות. 

הביקורת ממליצה לבחון אפשרות שהנפקת הקבלות ללקוחות תבוצע ממערכת הגבייה  .2.3.7

העירונית תוך ציון ההזמנה בגינה בוצע כל תשלום, או לחילופין הנפקת שוברים שישלמו 

 על ידי הלקוחות בבנק הדואר.

באמצעות קבלות ידניות, במידה ומנהלת המדור תמשיך להתנהל  הביקורת ממליצה כי .2.3.8

להוראות מס הכנסה  5סעיף הביקורת ממליצה להנפיק פנקס קבלות מתאים, על פי 
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מען המשלם, מספר הקבלה, פירוט המשלם, תכיל את , אשר )ניהול פנקסי חשבונות(

בנק/מספר צ'ק, מספר פרסומים, תקופת הפרסום, סכום כולל לתשלום, , מהות התקבול

 תימחק הכותרת "שם בית הספר". מספר התשלומים, אופן התשלום, וכמובן 

על האגף לאיכות הסביבה לבצע בקרה באמצעות בחינה חודשית/רבעונית כי אכן הופקו  .2.3.9

יעשה באופן אפקטיבי מנהלת. בקרה זו תהכלל הקבלות בגין כל ההזמנות המצויות ביומן 

במידה ותושמע מערכת ממוחשבת לניהול הזמנות ויבוצעו תשלומים באמצעות מערכת 

 הגבייה העירונית.

 

 גביית סכומי האגרה מלקוחות: .2.4

לחוק עזר לכפר סבא )מודעות  3גזברות העירייה מעבירה למחלקה מחירון מדי חודש. ע"פ סעיף 

)להלן: "החוק"(, רשאית העירייה לפטור אדם או מוסד מתשלום  1974-ושלטים(, התשל"ד

ימים  6-עלות פרסום מודעה קטנה ל ,2014לחודש מאי האגרה, כולה או מקצתה. ע"פ המחירון 

 . ₪ 289.99הינה 

ביומנה של מנהלת המדור לבין הקבלות  ההזמנותמהשוואה שערכה הביקורת בין כלל  .2.4.1

בלוח  1.6.14וסיור שנערך בתאריך , 2014מרץ עד  2013שהתקבלו בין החודשים ספטמבר 

פרסומים שלא נמצא תשלום  8 ונמצא מודעות ברח' הרצל פינת ויצמן )פוטו אליהו(,

מנהלת המדור ציינה בפני הביקורת כי מדובר בפרסומים עירוניים  (.נספח א')ראה עבורם 

 אשר פטורים מתשלום או לחילופין פרסום שהתשלום בוצע בעבר. 

לקוחות ששילמו עבור הפרסומים תשלום שאינו מתאים למחירון  7כמו כן מצאה הביקורת  .2.4.2

ת כי מדובר מנהלת המדור ציינה בפני הביקור (.נספח ב')ראה  שפורסם על ידי העירייה

 הנחה בעלות הפרסום. 50%-בתשלום עבור מספר הדבקות יחד, או בעמותות הזכאיות ל

 

 המלצות:

אינו מכסה  מנתוני הנהלת החשבונות עולה כי הפרסום במתכונת הנוכחיתלאור העובדה כי  .2.4.3

 הפרסומים. גובה התשלום עבור העלאת  עירייה, יש לשקולאת הוצאות ה

ם עבור פרסום קובץ המרכז את כל הגופים הפטורים מתשלוהביקורת ממליצה על ניהול  .2.4.4

 ., וגביית תשלום מכל לקוח שאינו מופיע ברשימה דנןבלוחות המודעות

להקפיד על גביית תשלומים בהתאם עד להטמעת מערכת ממוחשבת, הביקורת ממליצה  .2.4.5

וקיום בקרה חודשית על ידי האגף לאיכות הסביבה כי  למחירון המפורסם על ידי העירייה

. הביקורת ממליצה על ניהול קובץ המרכז את כלל אכן התשלום תואם את המחירון

הביקורת ממליצה כי אם שולם  .ההכנסות של העירייה מפרסום על גבי לוחות מודעות

שלום ר בגוף הקובץ את גובה התסבית מנהלת המדורתשלום שאינו תואם למחירון, 

 ה.שגבת

 במידה ומנהלת המדור תמשיך להתנהל באמצעות קבלות ידניות, הביקורת ממליצה .2.4.6

, תקופת עבור כמה מודעות ניתן התשלוםלהנפיק פנקס קבלות מתאים, אשר יכיל בתוכו 

 .הפרסום, הסכום הכולל ומספר התשלומים
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 יעילות ניצול שטחי הפרסום על גבי לוחות המודעות .2.5

הביקורת ביקשה לבחון את אופן ניצול פוטנציאל הכנסות העירייה מהפרסום על גבי לוחות 

גודל לוחות כאשר , לוחות מודעות ברחבי העיר 69היו  כאמור, בתקופת הביקורת מודעות. 

 .וצורתם אינם אחידיםהמודעות 

מודעה  מתפרסמתס"מ(, למעט פעמים בודדות בהם  70x50גודל מודעה סטנדרטי הינו חצי גיליון )

 בגודל גיליון שלם. 

 

 ממצאים:

פרסום על גבי לוחות המודעות האפשרי של העירייה מכי סך פוטנציאל ההכנסות נמצא כי  .2.5.1

 לשנה, על פי החישוב להלן:  ₪ 292,983בעיר הוא 

  שטח פאה
)לפי גודל ממוצע של 

2x3.4) 'במ 

גודל 
 מודעה

 במ'
חישוב כמות 

 ה מודעה בפא

כמות 
שבועות 

 בשנה
עלות 

 מודעה
 סה"כ הכנסה שנתית

 משוערת בש"ח

6.8 0.35 19.42 52 290 292,983 
  
בלבד מפוטנציאל ההכנסות של  36%-מהפרסומים מהוות כעל פי חישוב זה, ההכנסות  .2.5.2

בלבד, ₪  107,798הוכנסו  2012בשנת  העירייה, שכן על פי כרטסות הנהלת החשבונות

נוספים לוחות מודעות , וזאת מבלי לקחת בחשבון בלבד₪  105,708הוכנסו  2013ובשנת 

פאות )פאה אחת  8שפוטנציאל ההכנסות מהן גבוה יותר )למשל לוח מודעות בעל בעיר 

פאות  3למודעות אבל( ברח' הרצל פינת ויצמן )פוטו אליהו(, לוח מודעות משולש בעל 

פאות ברח' בן גוריון פינת  3בעל ברח' משעול הגיל ליד הבריכה, ולוח מודעות משולש 

 .(רוטשילד

עשתה את התחשיב באופן גורף ללא התחשבות במודעות העירוניות  הביקורתהתייחסות המבוקר: 

ולא בכמות האמיתית של המודעות שהוזמנו והודבקו באותו שבוע. החישוב של הביקורת נעשה 

 לפי כמות המודעות המקסימלית שניתן להדביק על לוחות המודעות.

ינטרנט של )ע"פ אתר הא 75לוחות מודעות מתוך  15נמצא כי באופן קבוע מוקצים  .2.5.3

מהפרסומים אובדן הרווח  ועל פי דיווחי המנהלת סך, מודעות עירוניותהעירייה( עבור 

  מודעות אלו מפורסמות ללא גביית תשלום. -₪ 212,082 עבורן הוא

הגורמים העירוניים כלל לא מחוייבים עבור הפרסום  מעבר לכך, נמצא כיכלומר, 

 תקציבית. בהוצאה תקציבית וכן לא נרשמת בגינם הכנסה

ביומן  28.5.14בתאריך אשר אינם קיימים פרסומים  12איתרה הביקורת  1.6.14בתאריך  .2.5.4

בריכת זאפה, מכון אדלר, מנהלת המדור אך מופיעים בלוח המודעות. להלן דוגמאות: 

הרצליה אימון רצועות,   TRXאריק מישקין, בית ספר יצירה )צ'י קונג טאי צ'י(, בית ברל, 

  .(כפר סבא  Gהילת יונתן, אש"ל בכפר, אירוע ספורט מתחם קקאנטרי קלאב, 

מנהלת המדור ציינה בפני הביקורת כי מדובר במודעות מהשבוע שעבר שהושארו על ידי 

ספק המודעות, אך כיום היא דורשת מהספק להדביק ולפרסם רק את אותן מודעות 

 ששולם עבורן באותו שבוע.

כמות המודעות שהודבקו, לעומת התשלומים  נמצא כי לא קיים גורם שמפקח בשטח על .2.5.5

. עבודת הפקח אינה מיוחדת להדבקת מודעות, אבל כשיש דבר חריג שבוצעו למחלקה
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לביקורת לא כגון הדבקה פרועה או משהו לא תקין, הפקח מיידע את מנהלת המדור. 

 .למדביקים שלא כדין 2012-2013בשנים הוצגו דו"חות שניתנו 

 

 המלצות:

הפרסומים על גבי לוחות לקיים מערכת לתכנון ורישום מסודר של הביקורת ממליצה  .2.5.6

 אפשריות מהפרסומיםוההכנסות ה הפרסום ילנצל את כל שטחהמודעות, שתאפשר 

להקצות בכל הביקורת ממליצה  בצורה יעילה יותר, הן עבור הלקוחות והן עבור העירייה.

שנעשה עבור מודעות אבל(, וכך לאפשר )כפי לוח מודעות מקום לפרסומים עירוניים 

הלוחות, דבר שיאפשר להגדיל את סך ההכנסות של העירייה  75ללקוחות פרסום בכלל 

 מפרסום על גבי לוחות מודעות. 

ניים אשר מבצעים פרסום יבוצע חיוב תקציבי למחלקות ולגופים עירוהביקורת ממליצה  .2.5.7

נגד זיכוי ההכנסה, על מנת לקיים מחלקה )למשל: היכל התרבות העירוני(, כבאמצעות ה

 רישום מדוייק של ההכנסות וההוצאות התקציביות. 

בין ההזמנות ביומנה של מנהלת המדור לבין התאמה מוחלטת קיום  הביקורת ממליצה על .2.5.8

 תשלומים בגינם.סומים המפוזרים בפועל ברחבי העיר וההפר

שיוקצה עבור  עירוני או חיצוניהביקורת ממליצה על ביצוע פיקוח בפועל על ידי גורם  .2.5.9

גורם כן וכולל חלוקת דו"חות במקרה הצורך, פרסום בלוחות מודעות באופן ספציפי, 

 כמות המודעות שהודבקו לעומת התשלומים שבוצעו למחלקה.אשר יבחן את 

 

 כמות לוחות המודעות בעיר: .2.6

החוזה שנחתם עם  מחלקת שילוט 

 הספק

אתר האינטרנט 

 של העירייה

 75 72 73/   69 לוחות מודעותמספר 

פער בנוגע למספר לוחות המודעות הפזורים ברחבי העיר, בין הנתונים  קייםנמצא כי  .2.6.1

שנמסרו ממחלקת השילוט, בין החוזה שנחתם עם הספק ובין אתר האינטרנט של 

 69היו בעיר  2012-2013פי נתונים שנמסרו ממחלקת השילוט בעיר, בשנים  על העירייה.

-72לוחות מודעות  )מספרים  4נוספו בשכונה הירוקה  2013לוחות מודעות ובתחילת יוני 

לוחות מודעות פעילים.  73ברשימה שנמסרה מטעם אגף השילוט(, כך שכיום ישנם  75

ספק להדבקת מודעות, עליו להדביק לעומת זאת, לפי נספח ו' לחוזה שנחתם עם ה

לעומת שני נתונים אלו, על פי אתר האינטרנט  לוחות מודעות ברחבי העיר. 72מודעות על 

 לוחות מודעות.  75של העירייה, בעיר ישנם 

הספק ובאתר האינטרנט  בנתונים שנמסרו ממחלקת השילוט, בחוזה שנחתם עםנמצא כי  .2.6.2

ששת הימים  -)אתר העירייה נפרדים לוחות שניכמוצג  אחדלוח מודעות של העירייה, 

 . רישום כפול כזה מעוות את ניהול הפרסומים ומטעה את הציבור. פינת גורדון(

היו  2012-2013וחות מודעות ברחבי העיר )ובשנים ל 73נם הביקורת מצאה כי על אף שיש .2.6.3

 לפרסם לאור מה שסוכם עם הספק במכרז, הלקוחות יכוליםלוחות מודעות כאמור(,  69
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האם ניתן לפרסם כמות גדולה או  פרטניתלוחות מודעות בלבד, ללא כל בחינה  60על גבי 

לוחות מודעות פנויים עבור פרסומי העירייה,  15קטנה יותר, וזאת מתוך מגמה להשאיר 

 התנהלות אשר פוגעת בפוטנציאל ההכנסות של העירייה.

ודעות ספציפי ברחבי העיר, שכן לגבי לוח מ נתוניםהביקורת מצאה כי לא ניתן לאתר  .2.6.4

גבי כל לוחות המודעות וההוצאות לכרטסת הנהלת החשבונות מפרטת את ההכנסות 

 הפזורים ברחבי העיר ולא על כל לוח מודעות בנפרד.

 

 המלצות:

כלל הגורמים את מספר לוחות המודעות העדכני עדכן ולהתאים בין להביקורת ממליצה  .2.6.5

על מנת לאפשר למדור מעקב  לחלק את העיר לאזורי פרסום, וכן שמפוזרים ברחבי העיר

 .מדוייק אחר לוחות המודעות

הביקורת ממליצה להוסיף נספח לחוזה עם מספר לוחות המודעות העדכני, ולהחתים עליו  .2.6.6

.א. לחוזה לפיו ההדבקות יבוצעו על לוחות 8את הספק להדבקת מודעות )על אף סעיף 

רז, ועל כל לוחות המודעות שיתווספו במשך כל מודעות הקיימים במועד פרסום המכ

 תקופת ההסכם(. 

הביקורת ממליצה להטמיע במדור מערכת ממוחשבת לתכנון ורישום מסודר של הפרסומים  .2.6.7

ההכנסות האפשריות מהפרסומים של מקסום  על גבי לוחות המודעות, וכן לקיים בחינה

 בצורה יעילה יותר, הן עבור הלקוחות והן עבור העירייה.

 

 :התקשרות עם הספק להדבקת מודעות ואופן התשלום .2.7

בעקבותיו  8/2012הדבקת המודעות מתבצעת על ידי הספק שמואל ברקוביץ, מכוח מכרז פומבי 

ועד  8/2012, שהיה תקף בין התאריכים מע"מ לשנה₪+ 142,560על סך  338/12נחתם חוזה 

 , באותם תנאים כספיים.8/2014ועד  9/2013בשנה נוספת בין התאריכים  והוארך, 8/2013

 ממצאים:

 ₪-ב הפרש ₪-ב הכנסות העירייה ₪-ב תשלום לספק שנה

2012 119,278  ₪ 107,799  ₪ 11,479 

2013 119,580  ₪ 105,709  ₪ 13,871 

 

לבין הכנסות בין הוצאות העירייה עבור תשלום לספק ₪  12,000-נמצא פער של יותר מ .2.7.1

 . העירייה בגין פרסום על גבי לוחות מודעות

כי האישור על קיום כיסוי ביטוחי של הספק לביצוע עבודות תחזוקה ו/או שירותים  נמצא .2.7.2

, כך שבמקרה של קרות מקרה ביטוח, קיים חשש לאי קבלת שיפוי מצד אינו חתום

בל אישור כיסוי דאגה מחלקת הביטוחים לק, 2013בשנת הביקורת תציין כי  .הספק

 .1.4.2014-31.3.2015, לתקופה העתידית ביטוחי חתום מהספק

: כל נושא המכרז והביטוח של הקבלן נעשה דרך מחלקת מכרזים כדת וכדין ואין תגובת המבוקר

לי כל נגיעה למהלך. כמו כן בנושא הביטוחי הכל עובר דרך הגורמים העירוניים העוסקים 

 בתחום.
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הספק לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, נמצא כי התצהיר של  .2.7.3

על ידי הספק  תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( אינו חתום

 .עו"דחתימת במקום המיועד ואינו מאומת על ידי 

לחוזה כי יהיה אחראי על התחזוקה השוטפת של לוחות  8על אף התחייבויות הספק בסעיף  .2.7.4

דעות, הדבקת המודעות, ניקיונם, סילוק מודעות ישנות ופסולת, סילוק ו/או כיסוי המו

הספק מדווח בעצמו מודעות פרועות שנעשו על גבי לוחות במודעות העירוניים, נמצא כי 

למשל על ידי פקחים שיבחנו את  , אך אין פיקוח חיצוני,על ידו על ביצוע התחייבויות אלו

 אופן הדבקת המודעות.

 

 המלצות: 

אינו מכסה לאור העובדה כי מנתוני הנהלת החשבונות עולה כי הפרסום במתכונת הנוכחית  .2.7.5

במכרז הבא את היקף ההתקשרות הנדרש עם הספק  בחון, יש לאת הוצאות העירייה

 .להדבקת מודעות

: כל נושא המכרז והביטוח של הקבלן נעשה דרך מחלקת מכרזים כדת וכדין ואין תגובת המבוקר

 כל נגיעה למהלך. כמו כן בנושא הביטוחי הכל עובר דרך הגורמים העירוניים העוסקים בתחום.לי 

 קבל מהספק אישור על קיום כיסוי ביטוחי.הקפיד להביקורת ממליצה ל .2.7.6

: כל נושא המכרז והביטוח של הקבלן נעשה דרך מחלקת מכרזים כדת וכדין ואין תגובת המבוקר

 בנושא הביטוחי הכל עובר דרך הגורמים העירוניים העוסקים בתחום.לי כל נגיעה למהלך. כמו כן 

הביקורת ממליצה לקבל מהספק תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים חתום ומאומת  .2.7.7

 על ידי עורך דין.

: כל נושא המכרז והביטוח של הקבלן נעשה דרך מחלקת מכרזים כדת וכדין ואין תגובת המבוקר

 כן בנושא הביטוחי הכל עובר דרך הגורמים העירוניים העוסקים בתחום.לי כל נגיעה למהלך. כמו 

, על ידי פקחים שיבחנו את קהביקורת ממליצה לקיים מעקב אחר ביצוע התחייבות הספ .2.7.8

אופן הדבקת המודעות, וכן לנהל קובץ שיבחן את תאריך קליטת בקשת החלפת או תיקון 

 הספק.על ידי בפועל המודעה בלוח לעומת תאריך הביצוע 

בחוזים עם  של אגף ההנדסה בעירייה והמלצות הנחיותהביקורת ממליצה לוודא קיום  .2.7.9

וכן ביצוע שיפוץ כנדרש, הספקים, לגבי תחזוקה שוטפת של המתקנים ושלטי הפרסום, 

 בהתאם לדו"ח מבקר המדינה בנושא.
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  על ידי החברה הכלכליתם על גשרים להולכי רגל פרסומי .3

על אחראית על פרסום חוצות החברה הכלכלית על פי הסכם בין העירייה לחברה הכלכלית, 

למתן זכויות זכיינים שני עם במכרז החברה הכלכלית התקשרה  2013בשנת  .גשרים ברחבי העיר

התחזוקה על  םאת שלט הפרסום ואחראי יםמפעיל נים, כאשר הזכייגשריםשלושה פרסום על 

 .והחברה הכלכלית אחראית על תחזוקת הגשר עצמו ,ותיקון תקלות השוטפת

להלן תפרט הביקורת את כתובות שלושת הגשרים, שם הזכיינים, תקופות הזכיינות, גובה 

 ההכנסות הצפויות וגובה ההכנסות בפועל:

כתובת 

 הגשר

שם הזכיין 

2012 

זכיינות 

מתוקף 

 מכרז

תקופת 

 זכיינות

גובה הכנסות 

-2012צפויות 

2013 

גובה 

הכנסות 

בפועל 

2012-2013 

 הפרש

בן יהודה 

152 

)כולל 

גשר 

 ויצמן

שהופל 

בתאונת 

דרכים 

בתאריך 

23.6.13) 

מקסימדיה 

 )עבודי נור(

חתימת 

הסכם 

לתכנון, 

הקמה 

ותחזוקה 

של שני 

 גשרים

פרסום 

תמורת 

הקמת 

 הגשר

- - - 

מקסימדיה 

 )עבודי נור(

1.1.2013-

30.4.2013 

- - - 

-1.5.2013 אין אין

30.9.2013 

20,819 

(49,966 x  5/12) 

 20,819 אין

  1.10.2013 6/2013 חוצות זהב

-1.10.2016  

12,491 

(49,966 x  3/12) 

12,492  

גשר ויצמן 

לא הניב 

הכנסה 

לחברה 

 הכלכלית 

- 

מקסימדיה 

 )עבודי נור(

 1.1.2013-

30.4.2013 

- - - 

-1.5.2013 אין אין

30.9.2013 

20,819 

(49,966 x  5/12) 

)כלול במסגרת 

גשר בן יהודה 

152) 

 - אין

 

 

 

 

שם הזכיין 

2012 

 

זכיינות 

מתוקף 

 מכרז

תקופת 

 זכיינות

גובה הכנסות 

-2012צפויות 

2013 

גובה 

הכנסות 

בפועל 

2012-2013 

 הפרש
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כתובת 

 הגשר

שם הזכיין 

2012 

זכיינות 

מתוקף 

 מכרז

תקופת 

 זכיינות

גובה הכנסות 

-2012צפויות 

2013 

גובה 

הכנסות 

בפועל 

2012-2013 

 הפרש

  1.10.2013 6/2013 חוצות זהב

-1.10.2016  

12,491 

(49,966 x  3/12) 

  )כלול במסגרת 

בן יהודה גשר 

152) 

לא הניב 

הכנסה 

לחברה 

 הכלכלית 

 

בן יהודה 

77 

 

 135,680 2012  רפיד

 

 115,645  

 

20,035 

 1.1.2013-

14.4.2013 

39,565  

(135,680 x  

3.5/12) 

7,915   

 

31,650 

1/2013 15.4.2013-

31.12.2013 

 

148,030  ₪1  111,022  37,008 

 

 

למתן זכויות פרסום על גשרים ברח' בן  0132/6פומבי מכרז השתלשלות העניינים בטרם  .3.1

 ובגשר ויצמן 152יהודה 

 פעולה תאריך

 חתימת הסכם לתכנון, הקמה ותחזוקה של שני הגשרים להולכי רגל 16.8.90

4.11.2003 

-30.4.2013 

שחתמה את  "מונידור"חברת אשר  רכשה את  "עבודי נור"חתימת הסכם עם חברת 

 ההסכם המקורי מול העירייה

 מדיה יזכויות מחברת עבודי נור לחברת מקס 100%העברת  5.1.2006

 סיום ההסכם בין העירייה לבין חברת מקסימדיה 30.4.2013

 לא כולל מע"מ ₪  233,887פרסום אומדן של דמי שימוש שנתיים בסך של  22.4.2013

 למתן זכויות פרסום על שני הגשרים  6/2013פרסום מכרז פומבי  3.5.2013

הגשת הצעות מחיר לביצוע השירותים על ידי ארבע חברות, שכולן נופלות במידה  

 ניכרת מהאומדן שפורסם

ולאשר ניהול משא  לבטל את המכרזומועצת המנהלים ועדת המכרזים  החלטת 21.5.2013

  ומתן להתקשרות ללא מכרז

 הודעת החברה הכלכלית לחברות על ביטול המכרז וביצוע הליך התמחרות 30.5.2013

כחות נציג קיום מפגש לקבלת פרטים בקשר עם הליך התמחרות  וזאת  ללא נו 4.6.2013

                                                 
 לפי טבלת זכיינים 1
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פרסום, מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע להגשתו  מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה.
ג' )ו(  170למועצת העירייה, ללא נטילת רשות מטעם מבקר העירייה או ראש העיר, אסור על פי סעיף 

 א' לפקודת העיריות334לפקודת העיריות והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

 פעולה תאריך

, כי מחיר המינימום בהתמחרות קבעחברת "רפיד ויז'ן בע"מ. במענה לשאלות נ

 מהאומדן  75%יעמוד על 

חברות לפיו הן מוזמנות הארבעת החברה הכלכלית מכתב לתב מטעם שליחת מכ 6.6.2013

 השתתף בהליך התמחרות ל

חברת "מקסימדיה בע"מ" מסרה לחברה הכלכלית כי לא תיקח חלק בהליך עקב אי  11.6.2013

 כדאיות כלכלית 

בע"מ מסרה לחברה הכלכלית כי לא תיקח חלק בהליך עקב אי  חברת "רפיד ויז'ן 12.6.2013

 כדאיות כלכלית 

קיום פגישות התמחרות עם ארבעת החברות: חברת "חוצות זהב בע"מ", חברת  17.6.2013

וחברת "מקרעים שילוט חוצות  "רפיד ויז'ן בע"מ", חברת "מקסימדיה בע"מ"

 בע"מ"

תוצאת ההתמחרות וההתקשרות עם חוצות זהב החלטת ועדת המכרזים בה אושרה  19.6.2013

 בתוספת מע"מ₪  155,555שעמדה על על פי הצעתה , בע"מ

 נפילת גשר ויצמן בתאונת דרכים 23.6.2013

)בנוגע לגשר בן יהודה  הסכם ותוספת להסכם לפיו דמי השימוש השנתיים חתימת 1.10.2013

 1.10.2013התאריכים בין , ₪ 49,966.50יעמדו על  בלבד לאור נפילת גשר ויצמן( 152

 1.10.2016-ל

 

חתמה העירייה עם חברת מונידור הסכם לתכנון, הקמה ותחזוקה של שני  16.8.1990בתאריך 

נחתם הסכם עם  4.11.2003. בתאריך 7וברח' ויצמן  152גשרים להולכי רגל, ברחוב בן יהודה 

מזכויות  100%הועברו  5.1.2006מונידור". בתאריך נור" אשר רכשה את חבת "-חברת "עבודי

הסתיים ההסכם בין העירייה לבין  30.4.2013. בתאריך נור" לחברת "מקסימדיה"-ת "עבודיחבר

 חברת "מקסימדיה".

אומדן לפרסום על שני הגשרים בדמי שימוש החברה הכלכלית פרסמה  22.4.2013בתאריך 

 לא כולל מע"מ, בהסתמך על דמי שימוש במכרזים קודמים. ₪ 233,887של  שנתיים

למתן זכויות פרסום על גשרים  6/2013מכרז פומבי החברה הכלכלית פרסמה  5.6.2013בתאריך 

 מינה הגשת הצעות לביצוע השירותים. בו הזעל שני הגשרים, 

מע"מ, לא כולל  ₪ 233,887על דמי שימוש שנתיים בסך של האומדן המוקדם שפורסם עמד 

 בהסתמך על דמי שימוש במכרזים קודמים.

ארבע חברות הגישו הצעות לביצוע השירותים: חברת "חוצות זהב בע"מ", חברת "רפיד ויז'ן 

, כאשר כולן הגישו שילוט חוצות בע"מ"עים קבע"מ", חברת "מקסימדיה בע"מ" וחברת "מר

עדת ו בה זו החליטהמסי הצעות מחיר שנופלות במידה ניכרת מהאומדן המוקדם שפורסם.

להחלטתה  9. בסעיף טל את המכרזלב 21.5.2013המכרזים של החברה הכלכלית בישיבתה ביום 

והחברות המתאימות להשתתף במכרז ממילא הגישו הצעות למכרז ומכיוון קבעה הועדה כי היות 

שלא מתוכננים שינויים מהותיים בהתקשרות, אין תועלת בנסיבות אלה בפרסום מכרז חדש, 

  עם כל המציעות למכרז.להתמחרות והחברה מעוניינת לנהל משא ומתן 
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פרסום, מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע להגשתו  מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה.
ג' )ו(  170למועצת העירייה, ללא נטילת רשות מטעם מבקר העירייה או ראש העיר, אסור על פי סעיף 

 א' לפקודת העיריות334לפקודת העיריות והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

, ובמענה לשאלות בו התקיים מפגש לקבלת פרטים בקשר עם הליך התמחרות 4.6.2013בתאריך 

החברה שלחה  6.6.2013בתאריך  .מהאומדן 75%נקבע, כי מחיר המינימום בהתמחרות יעמוד על 

 השתתף בהליך התמחרות. ל לפיו הן מוזמנותמכתב לחברות הכלכלית 

התקיימו פגישות התמחרות עם ארבעת החברות: חברת "חוצות זהב בע"מ",  17.6.2013בתאריך 

 .וחברת "מקרעים שילוט חוצות בע"מ" חברת "רפיד ויז'ן בע"מ", חברת "מקסימדיה בע"מ"

חלק  ייקחולחברה הכלכלית כי לא  ומסר" וחברת "רפיד ויז'ן בע"מ חברת "מקסימדיה בע"מ

 בהליך עקב אי כדאיות כלכלית.

וההתקשרות עם חוצות  אושרו תוצאות ההתמחרות 19.6.2013בהחלטת ועדת המכרזים מתאריך 

בתוספת ₪  155,555על  שעמדההצעתה  על פי , שהציעה את ההצעה הגבוהה ביותר,זהב בע"מ

 .מע"מ

חברת "חוצות זהב  , בין החלטת ועדת המכרזים לבין חתימת ההסכם בין23.6.2013בתאריך 

, 1.10.2013דרכים. לאור זאת, בתאריך  תבע"מ" לבין החברה הכלכלית, הופל גשר ויצמן בתאונ

הסכם ותוספת להסכם לפיו דמי השימוש השנתיים )בנוגע לגשר בן  1.10.2013נחתמו בתאריך 

-ל 1.10.2013התאריכים בין ₪,  49,966.50בלבד לאור נפילת גשר ויצמן( יעמדו על  152יהודה 

1.10.2016. 

 

 ממצאים:

 75%של ועדת המכרזים או אומדן שנערך לפיו נקבע מחיר מינימום של  לא נמצאה החלטה .3.1.1

מצוין במפגש לקבלת פרטים בקשר עם הליך התמחרות מתאריך  75%מהאומדן )הנתון 

 ובפנייה של חברת מקסימדיה לחברה הכלכלית(. (4.6.2013

₪  155,555"חוצות זהב בע"מ" על פי הצעתה שעמדה על נמצא כי ההתקשרות עם חברת  .3.1.2

בתוספת מע"מ, נעשתה בניגוד לנתון שנמסר לחברות במענה לשאלות, לפיו מחיר 

₪,  175,415, שכן הצעתה זו נופלת מסך של מהאומדן 75%בהתמחרות הינו  המינימום

 ₪(. 233,887דן )מהאומ 75%שהם 

אשר ממליצה למועצת המנהלים  21.05.13מיום  מצ"ב החלטת וועדת מכרזים: תגובת המבוקר

של החברה לבטל המכרז ולצאת להתמחרות )אין קביעת תנאי סף להתמחרות(. בנוסף, מצ"ב 

המאשרת ניהול מו"מ לבחירת משווק פרסום על גשר  21.05.13החלטת מועצת המנהלים מיום 

לל חברת מקסימדיה, מצ"ב בן יהודה וויצמן. כל משתתפים הגיעו להתמחרות ונתנו הצעותיהם כו

פרוטוקול ההתמחרות עם הזכיינים השונים וביניהם מקסימדיה. כמו כן מצ"ב פרוטוקול ועדת 

אשר בו מתואר בפירוט הליך ההתמחרות ואישור תוצאות ההתמחרות  19.06.13המכרזים מיום 

 עם הזכיין חוצות זהב.

ת כי ההתקשרות עם חברת "חוצוהביקורת עומדת על עמדתה  :לתגובת המבוקר תגובת הביקורת

בתוספת מע"מ, נעשתה בניגוד לנתון שנמסר ₪  155,555זהב בע"מ" על פי הצעתה שעמדה על 

שכן הצעתה זו  מהאומדן 75%נימום בהתמחרות הינו לחברות במענה לשאלות, לפיו מחיר המי

ייה לצאת ועל כן היה על העיר₪(,  233,887מהאומדן ) 75%שהם ₪,  175,415נופלת מסך של 
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, שכן יכול והיו מתחרים נוספים אשר לא ניגשו למכרז בשל למכרז נוסף,  בו תנאי זה לא יופיע

 .תנאי סף מגביל זה

לפיו חברת "מקסימדיה"  12.6.09הביקורת מצאה מכתב מחברת "מקסימדיה" מתאריך  .3.1.3

יך על חשבונה, ובתמורה העירייה מסכימה להארגשר ויצמן מסכימה לערוך שיפוץ נרחב ב

 ( עד ליום 4.11.2003את תוקף ההסכם המתייחס לגשרים ויצמן ובן יהודה )מיום 

בנוגע לגשרים  6/2013. משכך, לא ברור לביקורת כיצד הייתה יציאה למכרז 1.4.2016

 . מבירור שערכה הביקורת נמסר לה על ידי החברה הכלכלית כדלקמן:2013הללו בשנת 

בעצם מכתב שלו עצמו שכביכול כתב לעירייה. "המכתב הוא הבטחה לזכיין, שהיא 

אין כל התחייבות של העירייה כלפיו. שני הגשרים המדוברים הועברו לטיפול 

שנות  10החברה הכלכלית, שחיכתה עד שייגמר החוזה של הזכיין עם העירייה שכלל 

פרסום בגשר תמורת בנייתו של גשר ויצמן. כאשר הסתיים החוזה עם הזכיין, הוא 

, ואף לא היה ולא נבראלינו וטען כי הובטח לו להאריך החוזה, דבר שהתברר כפנה א

הזכיין לא הציג כל מסמך שיכול היה ללמד על התחייבות כזו של העירייה, מלבד 

המכתב שהוא רשם בעצמו. נושאי המשרה הרלוונטיים בעירייה הכחישו מכל וכל. 

בר נוסף, הזכיין בעצמו שנים. ד 5-מה עוד שלא ניתן להתקשר עם זכיין מעל ל

השתתף במכרז שאנחנו הוצאנו, דבר המלמד כי קיבל על עצמו את ההחלטה לצאת 

 .לא הוגשה כל תביעה מצידו אלינו"למכרז ואף 

 )נוסח ערבות ביצוע( חתום ומאושר. 2נמצא תקין נספח ג' .3.1.4

צוין )כך ₪  49,966.50נמצא כי בתוספת להסכם נקבע כי דמי השימוש השנתיים יעמדו על  .3.1.5

 (.גם בטבלת זכיינים שנמסרה לביקורת

 .לא הניב כל הכנסה לחברה הכלכליתלא הוקם מחדש, ולכן  ויצמן נמצא כי גשר .3.1.6

 

 77למתן זכויות פרסום על גשר ברח' בן יהודה  1/2013מכרז פומבי השתלשלות העניינים בטרם  .3.2

 פעולה תאריך

חתימת הסכם בין החברה הכלכלית לבין חברת "רפיד ויז'ן בע"מ" להענקת זכויות  23.10.2007

 ₪ 135,680דמי שימוש שנתיים של  פרסום על הגשר כנגד תשלום

 סיום ההסכם בין החברה הכלכלית לבין חברת "רפיד ויז'ן בע"מ" 23.12.2012

 מע"מ₪ +  80,000בסך של פרסום אומדן של דמי שימוש שנתיים  25.2.2013

  הגשרלמתן זכויות פרסום על  1/2013פרסום מכרז פומבי  30.1.2013

 החלטת ועדת המכרזים לבחור בהצעת חברת "רפיד ויז'ן בע"מ" העומדת על סך של 12.3.2013

 לשנה+מע"מ כזוכה במכרז  148,030

בע"מ" להגיע על מנת להשלים את החתימה על  שליחת מכתב לחברת "רפיד ויז'ן 15.4.2013

  ההסכם בהמשך למכרז

 לבין החברה הכלכלית מכוח המכרז חתימת הסכם בין חברת "רפיד ויז'ן בע"מ" 15.4.2013

1.4.2013-

15.4.2013 

הכלכלית, מבלי נרשמו הכנסות לחברה הכלכלית מחברת "רפיד ויזן בע"מ" לחברה 

ובלי שנחתם עימה  1/2013כרז המכרזים החליטה כי היא החברה שזכתה במ שועדת

  חוזה
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 פעולה תאריך

16.4.2013-

31.12.2013 

 ₪  111,022סות לחברה הכלכלית של נרשמו הכנ

 

בע"מ" להענקת זכויות  חתמה החברה הכלכלית הסכם עם חברת "רפיד ויז'ן 23.10.2007בתאריך 

הסכם זה הסתיים לאחר שלוש שנים ₪.  135,680פרסום על הגשר כנגד דמי שימוש שנתיים של 

פרסמה החברה הכלכלית אומדן  25.2.2013. בתאריך 23.2.2012ושנתיים הארכה, קרי בתאריך 

לכלית פרסמה החברה הכ 30.1.2013מע"מ. בתאריך ₪ +  80,000של דמי שימוש שנתיים בסך של 

למתן זכויות פרסום על הגשר, ובהמשך אליו התקבלה החלטת ועדת המכרזים  1/2013מכרז 

לשנה+מע"מ כזוכה במכרז,  148,030לבחור בהצעת חברת "רפיד ויז'ן בע"מ" העומדת על סך של 

 ונחתם עימה הסכם בהתאם.

 ממצאים:

 .)נוסח ערבות ביצוע( חתום ומאושר 2נמצא תקין נספח ג' .3.2.1

 

 הכנסות החברה הכלכלית מהפרסום על גבי הגשריםבחינת  .3.3

 :7וגשר הולכי רגל ברח' ויצמן  152גשר הולכי רגל ברחוב בן יהודה  .3.3.1

לבין מכירת  30.4.2013)בעבר עבודי נור( בתאריך  בין סיום החוזה עם חברת מקסימדיה .3.3.1.1

שמו לא נר ,1.10.2013בתאריך  6/2013מכוח מכרז  הזיכיון לפרסום לחברת "חוצות זהב"

)על פי  ₪ 20,819נגרם הפסד לעירייה בגין אי מכירת זיכיון של , ובכך הכנסות לעירייה

  (.2013מונחי 

הוא שלא נכנסו הכנסות לעירייה אך לא נגרם הפסד מאחר ובהסכם  נכון: המבוקר תגובת

הקודם, לא היו תקבולים בגין הגשר אלא מתן זיכיון פרסום תמורת בניית הגשר, ובסיום החוזה, 

 הטיפול בפרסום עבר לחברה הכלכלית והוכן מכרז ע"י החברה הכלכלית. 

הוקם מחדש, ולכן לא הניב כל , ולא 23.6.2013הופל בתאריך  7ברח' ויצמן כי הגשר נמצא  .3.3.1.2

 הכנסה לחברה הכלכלית.

 

 :77גשר הולכי רגל ברח' בן יהודה  .3.3.2

נרשמו הכנסות לחברה הכלכלית מחברת "רפיד ויזן  1.4.2013-15.4.2013ין התאריכים ב.3.3.2.1

הכלכלית, מבלי שועדת המכרזים החליטה כי היא החברה שזכתה במכרז בע"מ" לחברה 

 .ובלי שנחתם עימה חוזה 1/2013

ההכנסות הינן בגין חוזה קודם הקשור למכרז קודם, אשר היה אף הוא עם חברת : תגובת המבוקר

 רפיד ויז'ן, ולא בגין המכרז החדש.

: לא התקבלו מסמכים המעידים כי ההכנסות הללו הינן בגין חוזה תגובת הביקורת לתגובת המבוקר

 קודם.
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בין החברה הכלכלית  23.12.2012וחל עד  23.10.2007על אף ההסכם שנחתם בתאריך  .3.3.2.2

לבין חברת "רפיד ויז'ן בע"מ" להענקת זכויות פרסום על הגשר לחמש שנים כנגד תשלום 

 115,645(, התקבלו 31.12.2012) 2012עד לסוף שנת  ₪, 135,680דמי שימוש שנתיים של 

 בלבד.  ₪ 

 לא הזכיין בהם השיפוץ חודשי בגין כן ועל שיפוץ עבר הגשר, 2012 שנת בסוף: המבוקר תגובת

 .זיכוי קיבל, לפרסם היה יכול

, אמורה הייתה העירייה לקבל 1.1.2013-14.4.2013בנוסף, לפי ההסכם, עבור התקופה  .3.3.2.3

בלבד. יתר על כן, לפי ההסכם, עבור התקופה ₪  7,915אך בפועל קיבלה ₪,  39,565

אך בפועל ₪,  148,030, אמורה הייתה העירייה לקבל סך של 15.4.2013-31.12.2013

 ₪.  88,693סך הפסד העירייה בגין פערים אלו עומד על סך של  בלבד.₪  111,022קיבלה 

 

 :הזכיינים על פי ההסכמים שנחתמו עמםבחינת קיום התחייבויות  .3.4

 :7וגשר ויצמן  152גשר בן יהודה 

המחייב את שנחתם עם הזכיין "חוצות זהב בע"מ" הסכם ל 4.17נמצא כי על אף סעיף  .3.4.1

בדבר בכתב דיווח מסודר בכל חודש  10-ולהגיש לחברה הכלכלית עד היום ההזכיין 

צילומים גם השירותים שבוצעו על ידו, ובמקרה של תיקונים ו/או הצבת מתקנים חדשים, 

 , לביקורת לא נמסרו דיווחים שהועברו על ידי הזכיין. מתעדים

 החברה"י ע פרסום בקרת ונעשית מאחר נאכפת אינה בהסכם זו הוראה: מבוקרה תגובת

 הגשרים ובנוסף תקלות ותיקון לזכיינים נשלחים וממצאיה, בחודש פעמיים עד אחת הכלכלית

 כך, לגשר הזכיין עליית לפני 152 יהודה בן וגשר 2012 במהלך 77 יהודה בן גשר, שיפוץ עברו

 .שלנו הבקרה על בנוסף בדיווח צורך ואין תקינים שהגשרים

: ביצוע ביקורת על ידי החברה הכלכלית אינה פוטרת את על תגובת המבוקר תגובת הביקורת

 הזכיינים מלמלא את חובתם על פי ההסכמים.

לתחזוקה שוטפת של  , המחייבים את הזכייןלהסכם 4.11.6-ו 4.11סעיפים אף נמצא כי על  .3.4.2

(, לעריכת סיור מקיף 4.11המתקנים ושלטי הפרסום לרבות השילוט העירוני )סעיף 

, (4.11.6( וביצוע שיפוץ כללי אחת לשנה )סעיף 4.11.6פעמיים בשנה בכל האתרים )סעיף 

 דו"חות על תחזוקה שוטפת/עריכת סיור מקיף/ביצוע שיפוץ כללי. נמסרולא לביקורת 

 המלצות:

מהחברה בהתחייבויותיהם על פי החוזים ו ממליצה לדרוש מהזכיינים עמידה הביקורת .3.4.3

כי הזכיינים אכן יעמדו בכל מה שהם מחוייבים בחוזים על פי תנאי הכלכלית להקפיד 

כנדרש  הביקורת ממליצה לדרוש מהזכיין לקיים את התחייבויותיו המכרזים בהם זכו.

 עימו. להסכם שנחתם 4.17-ו 4.11ע"פ סעיפים 

בחוזים  של אגף ההנדסה בעירייה והמלצות הנחיותכאמור, הביקורת ממליצה לוודא קיום  .3.4.4

וכן ביצוע שיפוץ עם הספקים, לגבי תחזוקה שוטפת של המתקנים ושלטי הפרסום, 

 כנדרש, בהתאם לדו"ח מבקר המדינה בנושא.
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 :77גשר בן יהודה 

המחייב את הסכם שנחתם עם הזכיין "רפיד ויז'ן בע"מ" ל 4.13כי על אף סעיף  נמצא .3.4.5

בכתב בדבר  מסודר דיווח בכל חודש 10-להגיש לחברה הכלכלית עד היום ה הזכיין

צילומים  גםהשירותים שבוצעו על ידו, ובמקרה של תיקונים ו/או הצבת מתקנים חדשים, 

 מתעדים, לביקורת לא נמסרו דיווחים שהועברו על ידי הזכיין. 

ביצוע ביקורת על ידי החברה הכלכלית אינה פוטרת את הזכיינים מלמלא את חובתם על 

 פי ההסכמים.

: הוראה זו בהסכם אינה נאכפת מאחר ונעשית בקרת פרסום ע"י החברה תגובת המבוקר

הכלכלית אחת עד פעמיים בחודש, וממצאיה נשלחים לזכיינים ותיקון תקלות ובנוסף הגשרים 

לפני עליית הזכיין לגשר, כך  152וגשר בן יהודה  2012במהלך  77בן יהודה עברו שיפוץ, גשר 

 שהגשרים תקינים ואין צורך בדיווח בנוסף על הבקרה שלנו.

הזכיין לתחזוקה שוטפת המחייבים את  . להסכם,4.7.6-ו 4.7, 4.6סעיפים אף נמצא כי על  .3.4.6

(, לעריכת סיור 4.7-ו 4.6של המתקנים ושלטי הפרסום לרבות השילוט העירוני )סעיפים 

( וביצוע שיפוץ כללי אחת לשנה )סעיף 4.7.6מקיף פעמיים בשנה בכל האתרים )סעיף 

לביקורת לא הועברו דו"חות על תחזוקה שוטפת/עריכת סיור מקיף/ביצוע שיפוץ , (4.7.6

 כללי.

 המלצות:

רה הביקורת ממליצה לדרוש מהזכיינים עמידה בהתחייבויותיהם על פי החוזים ומהחב .3.4.7

הכלכלית להקפיד כי הזכיינים אכן יעמדו בכל מה שהם מחוייבים בחוזים על פי תנאי 

כנדרש  הביקורת ממליצה לדרוש מהזכיין לקיים את התחייבויותיו המכרזים בהם זכו.

 להסכם שנחתם עימו. 4.7-ו 4.6ע"פ סעיפים 

בחוזים  רייהשל אגף ההנדסה בעי והמלצות הנחיותממליצה לוודא קיום  כאמור, הביקורת .3.4.8

וכן ביצוע שיפוץ עם הספקים, לגבי תחזוקה שוטפת של המתקנים ושלטי הפרסום, 

 כנדרש, בהתאם לדו"ח מבקר המדינה בנושא.

 

הקצאת השטחים לפרסומים העירוניים, אחר  בקרה הנעשית על ידי החברה הכלכלית .3.5

 פעילות הזכיינים וביצוע התחייבותיהם:

 :152גשר הולכי רגל ברחוב בן יהודה 

בין החברה הכלכלית לבין חברת "חוצות זהב  1.10.2013על פי התוספת להסכם שנחתמה בתאריך 

לטובת פרסום מסרים ו/או בע"מ(, נקבע כי לחברה הכלכלית ו/או לעירייה יוקצה באופן בלעדי 

מ' בפינה הימנית של המתקן בצידו  5X2שטח של  מידע ו/או הודעות מטעם העירייה ו/או החברה

רחי של הגשר, הפונה לכיוון תנועת הנוסעים מערבה )בניגוד להסכם המקורי בו נקבע כי המז

בצידו המערבי של הגשר, הפונה לכיוון תנועת השטח המוקצה יהיה בפינה הימנית של המתקן, 

 (. הנוסעים מזרחה

ים מלבד השטחים העירוניים, כל יתר שטחי המתקנים שעל הגשר . להסכם המקורי2.2על פי סעיף 

 בכל אחד מצדיו של כל גשר מותקנים מתקני פרסום חוצות מואריםיועמדו לרשות הספק הזוכה )

 מ' בגשר(. 34X2, קרי שטח כולל של מ' 17X2 בגודל
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 :7גשר הולכי רגל ברח' ויצמן 

. להסכם המקורי, נקבע כי לחברה הכלכלית ו/או לעירייה יוקצה באופן בלעדי 2.2על פי סעיף 

מ'  6X2שטח של  סרים ו/או מידע ו/או הודעות מטעם העירייה ו/או החברהלטובת פרסום מ

 בפינה הימנית של המתקן, בצדו המערבי של הגשר, הפונה לכיוון הנוסעים מזרחה.

מלבד השטחים העירוניים, כל יתר שטחי המתקנים שעל הגשרים  . להסכם המקורי2.2על פי סעיף 

 יו של כל גשר מותקנים מתקני פרסום חוצות מואריםבכל אחד מצדיועמדו לרשות הספק הזוכה )

 מ' בגשר(. 28X2, קרי שטח כולל של מ' 14X2 בגודל

, נקבע כי 1.10.2013על פי התוספת להסכם שנחתמה בתאריך נפילת הגשר ברחוב ויצמן, לאחר 

ככל שהגשר יוקם מחדש במהלך תקופת ההסכם, לחברה הכלכלית ו/או לעירייה יוקצה באופן 

 6X2שטח של  לטובת פרסום מסרים ו/או מידע ו/או הודעות מטעם העירייה ו/או החברה בלעדי

מ' בפינה הימנית של המתקן בצידו המזרחי של הגשר, הפונה לכיוון תנועת הנוסעים מערבה 

 בצידו)בניגוד להסכם המקורי בו נקבע כי השטח המוקצה יהיה בפינה הימנית של המתקן, 

 (. המערבי של הגשר, הפונה לכיוון תנועת הנוסעים מזרחה

, כי אם וככל שהגשר ברח' 1.10.2013לתוספת להסכם שנחתמה בתאריך  7עוד נקבע על פי סעיף 

ויצמן יוקם מחדש במהלך תקופת ההסכם, יספק הספק את השירותים לשני הגשרים ובהתאם 

בתוספת לרבות לעניין דמי השימוש,  ישוב ההסכם לנוסח המקורי ללא השינויים המפורטים

 ערבות הביצוע וביטוחי הספק, ולמעט מיקום השטחים המוקצים לפרסום עירוני.

 

 77שר הולכי רגל ברחוב בן יהודה ג

, נקבע כי לחברה הכלכלית ו/או לעירייה יוקצה 15.4.2013להסכם שנחתם בתאריך  2על פי סעיף 

מ' שמיקומו שני מימין  6X2שטח של לטובת פרסום מסרים ו/או מידע ו/או הודעות באופן בלעדי 

בצידו המערבי של הגשר. מלבד השטח העירוני, תעמוד לרשות הספק הזוכה הזכות להציג על גבי 

 לערך. 2X6מתקני פרסום שעל הגשר בגודל  5

 ממצאים:

ת החברה הכלכלית לערוך על אף שהחוזה בין העירייה לבין החברה הכלכלית לא מחייב א .3.5.1

בקרה בשטח, החברה הכלכלית עורכת כאחת לחודש ביקורת לגבי שמירת זכויות פרסום 

וכן בין  2012בשנת כזו  לא נמצא תיעוד כי נערכה בקרההעירייה ותיקון אמצעי הפרסום. 

  .כולל 2013עד ספטמבר  2013החודשים ינואר 

יה מנהלת רישום של תאריכי עלייה וירידה מבירור שערכה הביקורת עולה כי דוברות העירי .3.5.2

של פרסומים, אך הנתונים אינם מועברים לחברה הכלכלית באופן שוטף, על אף שהחברה 

 הכלכלית היא הגורם אשר עורך את הביקורות הלכה למעשה. 

הקובע כי מלבד השטחים העירוניים, כל יתר  . להסכם המקורי2.2נמצא כי על אף סעיף  .3.5.3

ל הגשרים יועמדו לרשות הספק הזוכה, נמצאו שני דו"חות ביקורת שטחי המתקנים שע

, ופרסום של "חוצות זהב בע"מ על כל 152גשר בן יהודה  כללפיהם היה פרסום עירייה על 
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פרסום עירייה על  היה 2.1.2014לפיו בתאריך  2.1.2014מתאריך  1הגשר )דו"ח ביקורת 

הגשר לחוצות  שייך הפרסום כולו על 1.1.2014תאריך , למרות שמ152כל גשר בין יהודה 

לפיו "בהתאם להסכמה בין  2.2.2014מתאריך  2זהב למשך חודש ימים, דו"ח ביקורת 

, במהלך חודש דצמבר פרסמה העירייה על כל 152חוצות זהב לעירייה, בגשר בן יהודה 

העירייה  הגשר, ובמהלך חודש ינואר, הזכיין פרסם על כל הגשר. בימים אלה תעלה שוב

 בפרסום על בילבורד אחד בגשר בהתאם להסכם הזכיינות עם המפרסם".

 

 המלצות:

כנדרש  לדרוש מהזכיינים לקיים את התחייבויותיהם כי העירייה תקפיד הביקורת ממליצה .3.5.4

על , ולהעביר דו"חות על פי תנאי המכרזים בהם זכו ע"פ ההסכמים שנחתמו עימם

 מקיף/ביצוע שיפוץ כללי שנעשו מטעמם.עריכת סיור תחזוקה שוטפת/

הביקורת ממליצה כי דוברות העירייה תעביר לחברה הכלכלית את הרישום אודות תאריכי  .3.5.5

העלייה והירידה של פרסומים באופן שוטף, על מנת לאפשר לחברה הכלכלית מעקב 

 . מדוייק אחר הפרסומים
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סט" ידי עמותת "אוורפרסומי העירייה על גבי שטחי פרסום על  .4

 והיחידה לקידום נוער

ופועלת כחברת פרסום  1999הוקמה בשנת  , שהינה מלכ"ר,("העמותה"עמותת "אוורסט" )להלן: 

)להלן:  בתחום שלטי חוצות. מאז הקמתה פועלת בשיתוף פעולה עם היחידה לקידום נוער בעירייה

פורמליות והם . במסגרת העמותה פועלים בני נוער אשר נשרו ממסגרות לימודיות ("היחידה"

 משלבים התנסות בעולם העסקים עם לימודים.

העמותה שמה לה למטרה לספק לנערים כלים למסוגלות, להצלחה ולהשתלבות כאזרחים 

 עצמאיים ונורמטיביים במדינת ישראל. מרבית בוגרי העמותה מתגייסים לצה"ל.

הכשרה ועובדים כאנשי התכנית מפעילה בני נוער מנותקים כאנשי פרסום ומכירות, אשר מקבלים 

המכירות היחידים של העמותה, בליווי מקצועי של רכז עסקי, שלושה ימי עבודה בשבוע בשעות 

הבוקר, ומשתכרים שכר שעתי ועמלת מכירות. הפרסום מתבצע על שטחי פרסום של העירייה, 

 , אשר הוקצה לעירייה בהחלטת ועדה להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורהשהם נכס ציבורי

ים, שנ 5עמודי פרסום, לתקופה של  60. הקצאת הקרקע אושרה להצבת 11.1.2010מתאריך 

 .לעמוד₪  10בתמורה סמלית של 

הנערים פונים ביוזמתם לעסקים מקומיים ואזוריים ומציעים לפרסם על שטחי הפרסום, וכל 

על ידי בני  תהליך העבודה: הזמנת עבודה, גרפיקה, מיקומי שלטים, קבלת התשלום וכד', נעשית

 הנוער.

 להלן תיאור הממשק בין העמותה לבין היחידה לקידום נוער:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החלטת ועדה להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה 
 להקצות לעמותה קרקע להצבת עמודי פרסום

ביצוע תשלום לספקים על ידי 
 העמותה

ניסוח תכנית שנתית לקידום 
 נוער על ידי היחידה

התקשרות היחידה עם ספקים 
 לצורך קיום התכנית השנתית

מכירת שטחי פרסום על ידי 
 בני הנוער

 הכנסות משילוטקבלת 

השתתפות כספית של העמותה 
 בפעילות היחידה
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 :("1טבלה מספר )להלן: " 2012-2013להלן פירוט הכנסות והוצאות העמותה בין השנים 

 נושא
2013 

 
2012 

 
אחוז החזר 

 2013לעירייה 
אחוז החזר 

 2012עירייה 

 524,900 476,344 הכנסות משילוט
  

 41% 27% 212,883 127,953 תמיכות ופעילויות בקהילה

משכורות + הכנת שלטים + 
 519,974 450,496 הוצאות מימון + הנהלה וכלליות

  

 הפסד לשנה
-

102,105 

-

207,957   
 

 

 בין העמותה לבין העירייה:הסדרת היחסים המשפטיים  .4.1

( עבור "פטור מאגרת שילוטהביקורת מצאה כי הלכה למעשה העמותה פטורה מתשלום )להלן: 

ועדה הפרסום בשטחי הפרסום הללו )שהינם נכס ציבורי בבעלות העירייה(, מכוח החלטת 

 . 11.1.2010להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה מתאריך 

המליצה הועדה לאשר לעמותה הקצאת קרקע להצבת עמודים לפרסום ברחבי העיר בהחלטה זו 

עמודי פרסום,  60כפרוייקט לפיתוח יזמות עסקית לנוער מנותק. הקצאת הקרקע אושרה להצבת 

לעמוד. נמצא כי הבקשה פורסמה כנדרש בעיתונות ₪  10שנים, בתמורה סמלית של  5לתקופה של 

 ת מחלקת הנכסים בעירייה. הארצית והמקומית על פי דריש

לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים בפטור  3הקובע את תיקון מספר  7/2005חוזר מנכ"ל  .4.1.1

כי "נוהל הקצאת קרקעות בדברי ההסבר ממכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית, קובע 

מסדיר הקצאה של קרקע או מבנה, בפטור ממכרז, ללא תמורה או בתמורה סמלית, 

הקובע את נוהל הקצאת  5/2001בנוסף, חוזר מנכ"ל לתאגיד הפועל ללא מטרת רווח". 

)ז( כי "לא תיעשה בקרקע פעילות שונה מהפעילות עבורה 5קובע בסעיף  ,הקרקעות

נמצא  ".לא תעשה בקרקע פעילות עסקית ומסחרית למטרות רווח הוקצתה לגוף. כמו כן,

ולראייה  ,העמותה מקיימת בקרקע פעילות עסקית ומסחרית המנכ"ל, לחוזרבניגוד כי 

בניכוי  ₪ 517,112)הכנסות של ₪  304,229אשר הסתכמו בסך  2012 שנתהכנסותיה ב

אשר הסתכמו  2013שנת ( והכנסותיה בהיחידה לקידום נוערעבור ₪  212,883הוצאה של 

עבור היחידה  ₪ 127,953בניכוי הוצאה של ₪  475,184)הכנסות של ₪  347,231בסך של 

 .(לקידום נוער

כנדרש וזאת , הסכם המסדיר את היחסים המשפטיים בין העירייה לבין העמותה לא קיים .4.1.2

"לאחר כי  8הקובע את נוהל הקצאת הקרקעות, הקובע בסעיף  5/2001חוזר מנכ"ל לפי 

שנבחר הגוף לו תוקצה הקרקע, ולאחר שהודעה על כך הועברה לו ופורסמה על כך הודעה 

על ההסכם . בין היתר, לציבור כאמור לעיל, יגובש חוזה בין הגוף לבין הרשות המקומית"

המהוות תנאים יסודיים להסכם, ומן  8לקבוע את ההתחייבויות המפורטות בסעיף 
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שות לפרסום בנכס עירוני, התייחסות למקום השלט, את מתן הרהראוי שיקבעו גם 

על היועץ  התוכן המותר לפרסום, גובה השתתפות העמותה בפעילות היחידה ועוד.

  שנציגות העירייה אינן נמנות על חברי הועד של העמותה.המשפטי לתת את הדעת לכך 

. אשר 2012בשנת ₪  5,625בנוסף, הביקורת איתרה תשלום בגין פרסום ל"ג בעומר בגין 

על כן, הביקורת סבורה כי בכפוף לגיבוש חוזה בין העמותה לבין הרשות המקומית, יש 

 מקום להסדיר את המקרים בהם העירייה נעזרת בשירותי העמותה.

"אי עמידה  כי)י( 8, קובע בסעיף הקובע את נוהל הקצאת הקרקעות 5/2001חוזר מנכ"ל  .4.1.3

הסכם והשבת הקרקע מיידית לחזקת בתנאים ובהתחייבויות לעיל תביא לביטול ה

הרשות המקומית", דבר שלא נעשה במקרה דנן על אף שלא הייתה עמידה ותנאים 

 ובהתחייבויות המפורטים.

כי "הרשות  9 , קובע בסעיףהקובע את נוהל הקצאת הקרקעות 5/2001חוזר מנכ"ל  .4.1.4

דבר שלא המקומית תקיים פיקוח על מילוי התנאים להקצאת הקרקע ועל השימוש בה", 

 במקרה דנן. בוצע

( קובע כי מטרת "החוזר")להלן:  2006בספטמבר  12מיום  4/2006חוזר מנכ"ל ל 1סעיף  .4.1.5

 הנוהל:

"להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין, מאת רשויות מקומיות למוסדות 

ציבור שונים הפועלים, ככלל, בתחומה המוניציפלי של הרשות בנושאי חינוך, תרבות, 

"דת,   מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט

 קובע כי תמיכה עקיפה היא:חוזר ל 2.11סעיף  

שימוש "לרבות תמיכה מכל סוג שהוא בשווה כסף, מתן ערבות, מימוש ערבות, 

, השתתפות בעלויות דיור, פרסומים בתקשורת במימון הרשות, במתקני הרשות

הקצאת כוח אדם מטעם הרשות או במימונה, מתן זכות שימוש במבנה או 

 במקרקעין שאינו הקצאה כמשמעותה בנוהל הקצאת מקרקעין" 

ומבלי שתמיכות אלו באו לידי ביטוי בדיוני ועדת  ,שתי תמיכותהעמותה מקבלת  נמצא כי

חת היא באמצעות מתן זכות פרסום על גבי שטחי הפרסום באמצעות הא .התמיכות

השנייה , ומהעירייה פטור רשמי מתשלום עבור אגרת שילוטמסמך של הקצאת קרקע וללא 

בבנין עירוני  4העמותה יושבת ברח' גלר  באמצעות מתן זכות שימוש במתקני הרשות.

 שכירות על המשרד.ומשלמת ארנונה )עסקית( וחשמל ומים, ואינה משלמת דמי 

ל פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק נמצא תקין כי העמותה מחזיקה אישור על ניהו .4.1.6

 .1976-עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 

 המלצות:

הביקורת ממליצה לנסח באופן מיידי  .11.1.2015אמורה להסתיים בתאריך  ההקצאה .4.1.7

, אשר יקבע בין היתר את היחסים המשפטיים בין העירייה לבין העמותהסדיר הסכם שי

בהתחשב בגובה השתתפות העמותה בפעילות , לעמותה מתשלום אגרת שילוט יחסיפטור 

מספר עמודי הפרסום  הגבלת תקרת הפטור לעמותה מתשלום אגרת שילוט, ,היחידה

עמותה ליחידה לקידום הפעילות של  חצי שנתי , חובת דיווחהעומדים לרשות העמותה

 נוער ועוד.
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סבורה כי מתן הפטור לעמותה מתשלום דמי שכירות על המשרד בבניין עירוני הביקורת  .4.1.8

כפי שנעשה בעיריות אחרות  ,חוזראמורה להינתן דרך ועדת תמיכות, וזאת בהתאם ל

 עיריית הרצליה(.-)עמותת "בשביל העתיד"

טור מתשלום אגרת שילוט לעמותה לדיון הביקורת סבורה כי יש להעביר את נושא מתן הפ .4.1.9

 . בהתאם לחוזר ועדת תמיכות )ולא דרך הועדה להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה(,

זכות ההצבעה וההשפעה של שלושת המשתתפות מטעם  הביקורת ממליצה להגדיר מה .4.1.10

 .מטעם העמותה העירייה על ההחלטות המתקבלות באסיפות ובישיבות

 

לעומת שווי הפטור מתשלום אגרת שילוט  היחידההשתתפות העמותה בפעילות גובה  בחינת .4.2

  שהעמותה מקבלת:

מסך כלל ההכנסות של העמותה, ירד  היחידהנמצא כי גובה השתתפות העמותה בפעילות  .4.2.1

 1מטבלה מספר ש"ח.  84,931, ירידה של 2013בלבד בשנת  27%-ל 2012בשנת  41%-מ

בהוצאות, בין ₪  48,556בהוצאות העמותה )עלייה של  עלייהעולה כי מקור הירידה הוא 

 .((₪ 524,900) 2013לשנת ₪(  476,344) 2012שנת 

לא נמצא מסמך אשר בוחן את השווי הכספי של זכות הפרסום שניתנת לעמותה לעומת  .4.2.2

, לעומת הרווח שהיה נזקף לעירייה במידה היחידהגובה השתתפות העמותה בפעילות 

 עת על ידי העירייה/החברה הכלכלית באופן ישיר. והפעילות הייתה מבוצ

, דבר המקשה היחידהמשלמת ישירות לספקים הנותנים שירותים עבור  נמצא כי העמותה .4.2.3

על היחידה לעקוב אחר התשלומים ואחר גובה הוצאות העמותה, ולהבטיח כי אכן מקור 

 ההוצאות הוא ביחידה לקידום נוער של עיריית כפר סבא. 

 

 המלצות:

מתשלום אגרת שילוט לעמותה, בהתחשב בגובה  יחסיהביקורת ממליצה להגדיר פטור  .4.2.4

, וכן להגביל את תקרת הפטור לעמותה מתשלום היחידההשתתפות העמותה בפעילות 

 אגרת שילוט.

הביקורת ממליצה לעקוב אחר פוטנציאל סך ההכנסות של העירייה מפרסום על גבי שטחי  .4.2.5

, ולוודא שגובה היחידהבפעילות  העמותה פרסום לעומת גובה ההשתתפות של

ההשתתפות של העמותה עולה על פוטנציאל סך ההכנסות של העירייה מפרסום על גבי 

מתשלום אגרת שילוט מטעם העירייה פרסום, שכן אחרת אין טעם במתן פטור השטחי 

 לעמותה.

 

 בחינת הכנסות והוצאות העמותה ממכירת שטחי פרסום ברחבי העיר כפר סבא: .4.3

תשלום לרואה שיחות שערכה הביקורת עם מנכ"ל וגזבר העמותה, נמסר לה כי מלבד מ .4.3.1

בון חיצוני, רכז עסקי ובני הנוער, כל התפקידים בעמותה נעשים בהתנדבות מלאה. על חש

"חוצב לעובדת  2013מצטברת לחודש דצמבר  שכר עלותאף זאת, איתרה הביקורת 

 .₪ 152,905לימור" בגובה של 
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 א' לפקודת העיריות334לפקודת העיריות והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

קובעת  11.1.2010על אף שהחלטת ועדה להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה מתאריך  .4.3.2

שנים, בתמורה סמלית  5עמודי פרסום, לתקופה של  60שהקצאת הקרקע אושרה להצבת 

 3,000או בשנה )₪  600של  לעירייה העברת תשלום איתרהלעמוד, הביקורת לא ₪  10של 

 שנים(. 5עבור ₪ 

ף שהחלטת ועדה להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה מתאריך הביקורת מצאה כי על א .4.3.3

 5עמודי פרסום, לתקופה של  60קובעת שהקצאת הקרקע אושרה להצבת  11.1.2010

שילוטים אשר פרוסים  159-כברשותה  2014שנים, העמותה דיווחה כי נכון לחודש מאי 

ר עמודי , מבלי שנמצאה החלטה הקובעת הרחבה של מספעמודי פרסום 62על פני 

 הפרסום. 

 

 המלצות:

סדיר את היחסים המשפטיים בין נסח באופן מיידי הסכם שילממליצה הביקורת כאמור,  .4.3.4

, אשר יקבע בין היתר את מספר עמודי הפרסום העומדים לרשות העירייה לבין העמותה

העמותה. אם מספר העמודים משתנה, דבר הגורר אחריו הפסד פוטנציאלי נוסף להכנסות 

לתעד החלטה כזו לשקול את המשמעות הכלכלית של החלטה זו, ובין היתר,  העירייה, יש

 בכתב.

הביקורת ממליצה כי ההסכם יחיל חובת דיווח חצי שנתי של פעילות העמותה ליחידה  .4.3.5

לקידום נוער, על מנת לבחון את פוטנציאל סך ההכנסות של העירייה מפרסום על גבי 

, ולוודא שגובה היחידהפות של העמותה בפעילות שטחי פרסום לעומת גובה ההשתת

ההשתתפות של העמותה עולה על פוטנציאל סך ההכנסות של העירייה מפרסום על גבי 

שטחי פרסום, שכן אחרת אין טעם במתן פטור מטעם העירייה מתשלום אגרת שילוט 

 לעמותה.

 

 :2013-ו 2012, 2011בחינת הגידול והקיטון בהכנסות העמותה לאורך השנים  .4.4

 

₪  110,932-ב 2012לשנת  2011ירדו בין שנת נמצא כי ההכנסות משילוט  :כנסות משילוטה .4.4.1

נוספים )ירידה של ₪  41,728-ב 2013לשנת  2012בהכנסות( ובין שנת  17.6%)ירידה של 

. העמותה 24.3%ירידה של  2013לשנת  2011, ובסך הכל בין שנת בהכנסות(₪  8.8%

גידול / 201120122013

קיטון שנת 

 2012

לעומת 

שנת 2011 

בשקלים

גידול / 

קיטון שנת 

 2012

לעומת 

שנת 2011 

באחוזים

גידול / 

קיטון שנת 

 2013

לעומת 

שנת 2012 

בשקלים

גידול / 

קיטון שנת 

 2013

לעומת 

שנת 2012 

באחוזים

גידול / 

קיטון שנת 

 2013

לעומת 

שנת 2011

24.30%-41,928-8.80%-628,044517,112475,184-110,932-17.60%הכנסות משילוט

10.40%-52,167-19.80%-235,538263,162210,99527,62411.70%משכורות ונלוות

39,414-21.10%65.70%-88,470186,003146,58997,533110%הכנת שלטים

תמיכה ופעילויות 

בקהילה )ביחידה 

לקידום נוער(

119,536212,883127,953

93,34778%-84,930-39.80%

7.00%

סה"כ הוצאות 

1,071,5881,179,160960,721107,572-218,439העמותה בשנה
9.50%
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 א' לפקודת העיריות334לפקודת העיריות והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

לתחרות קשה ואגרסיבית בתחום הפרסום בארץ בכלל ובעיר כפר  מציינת כי "אנו עדים

סבא בפרט ועל כן הייתה ירידה מסויימת בהכנסות מהשילוט אותן אנו מעריכים כי נתקן 

  ."לאור חידוש השילוט ומיצובו 2014 בשנת

-ב 2012לשנת  2011נמצא כי ההוצאות בגין משכורות ונלוות עלו בין שנת : משכורות ונלוות .4.4.2

₪  52,167-בירדו  2013לשנת  2012( ובין שנת וצאותבה 11.7%של  עלייה₪ ) 27,624

 10.4%ירידה של  2013לשנת  2011(, ובסך הכל בין שנת הוצאותב 19.8%)ירידה של 

 .בהוצאות

-ב 2012לשנת  2011: נמצא כי ההוצאות בגין הכנת שלטים עלו בין שנת הכנת שלטים .4.4.3

)ירידה ₪  39,414-ירדו ב 2013לשנת  2012בהוצאות( ובין שנת  110%)עלייה של ₪  97,533

 בהוצאות. 65.7%עלייה של  2013לשנת  2011בהוצאות(, ובסך הכל בין שנת  21.1%של 

לביקורת נמסר כי מהות ההוצאה המפורטת בדו"חות הכספיים עבור "הכנת שלטים" 

הישנים שנבנו בשנת  הינה בגין בנית מתקני פרסום חדשים אשר מחליפים את המתקנים

בדרך של איפיון ועיצוב ולאו בקשת העירייה לחדש את  2012, מהלך זה החל בשנת 1999

עיצוב השילוט ולחדשו כחלק מההתחדשות העירונית כולה. המהלך החל בפועל בשנת 

 .2014ויסתיים לקראת רבעון שלישי של שנת  2013

מצא כי ההוצאות בגין תמיכה נ :תמיכה ופעילויות בקהילה )ביחידה לקידום נוער( .4.4.4

בהוצאות(  78%)עלייה של ₪  93,347-ב 2012לשנת  2011ופעילויות בקהילה עלו בין שנת 

בהוצאות(, ובסך הכל בין  39.8%)ירידה של ₪  84,930-ירדו ב 2013לשנת  2012ובין שנת 

 בהוצאות. 7%עלייה של  2013לשנת  2011שנת 

 

 :המלצות

בנכס כל הכנסותיה של העמותה ממימוש זכויותיה לפרסום משום שלא נראה כי כאמור,  .4.4.5

 יחסיהביקורת ממליצה להגדיר פטור במלואן ליחידה לקידום נוער, ועברות מ ציבורי

, היחידהמתשלום אגרת שילוט לעמותה, בהתחשב בגובה השתתפות העמותה בפעילות 

 .וכן להגביל את תקרת הפטור לעמותה מתשלום אגרת שילוט

 

 הפרסום:צורת  .4.5

 2נמצא כי "במהלך ביקורת פרסום חוצות אותרו  26.3.2014בדו"ח בקרת פרסום מתאריך  .4.5.1

מתקני שילוט דו כנפיים באזור ויצמן מזרח שהותקנו לאחרונה על ידי אוורסט. מתקן דו 

כנפי, הינו מתקן שאינו תואם את פרוייקט "שפה אחידה" אשר יצא לפועל. בשיחה עם 

א התבקש להוריד את המתקנים וליישר קו עם השפה האחידה אוהד מנכ"ל העמותה הו

 מראש וזאת עד לסוף חודש אפריל".כפי שסוכם 
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 נספח א':

 :שלא נמצא תשלום עבורם פרסומים 8

תאריך  2שם הלקוח

 הפרסום

-תגובת מנהלת המחלקה הערת מנהלת המדור ביומן

11.11.14 

 תוקן-שולם לא שולם 4.12.2013 כ. ב.

 פטור מתשלום ללא תשלום 19.3.2014 .ה .ע

 -ללא תשלום, אישור מתאריך 18.9.2013 .ה .א

 לביקורת לא הוצג האישור

 פטור מתשלום

 5.3.2014 .ע .ר

 12.3.2014-ו

לא צוין שיש פטור אך גם לא 

צוין מספר חשבונית ולא 

 נמצאה חשבונית

 פטור מתשלום

לא  לא צוין שיש פטור אך גם 25.9.2013 עמותה .כ .ל

צוין מספר חשבונית ולא 

 נמצאה חשבונית

 פטור מתשלום

, 15.12.2013 .ב .לא. ה

22.12.2013 

-ו

29.12.2013 

לא צוין שיש פטור אך גם לא 

צוין מספר חשבונית ולא 

 נמצאה חשבונית

 פטור מתשלום

לא צוין שיש פטור אך גם לא  9.3.2014 .ב .לר. ה

צוין מספר חשבונית ולא 

 נמצאה חשבונית

רסום עירוני ללא פ

 תשלום

הפרסום בוצע ולא נגבה עבורו  28.5.2014 .ו .ה

 תשלום

 שולם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 המפרסמים נמצאים בניירות העבודה של הביקורתשמות  2
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 נספח ב':

 לקוחות ששילמו עבור הפרסומים תשלום שאינו מתאים למחירון שפורסם על ידי העירייה: 7

שם 

 3הלקוח

תאריך  מספר הקבלה

 הקבלה

גובה 

 התשלום

תגובת מנהלת  הערות הביקורת

 11.11.14-המחלקה

תשלום שאינו  ₪ 245 14.1.2014 38562/2 .ב .פ .ג .כ

 מתאים למחירון

מדובר בעדכון תשלום 

והשלמה לתשלום 

תשלום שאינו  ₪ 47 24.1.2014 38562/3 המתאים למחירון

 מתאים למחירון

תשלומים שאינם  ₪ 725 20.3.2014 38568/4 .ס .מ

מכפלה של מספר 

 מודעות

 5תשלום עבור 

הדבקות שנעשה בשני 

 תשלומים

תשלומים שאינם  ₪ 725 20.3.2014 38568/5

מכפלה של מספר 

 מודעות

S. 38570/1 7.4.2014 870 ₪  תשלומים שאינם

מכפלה של מספר 

 מודעות

 3תשלום עבור 

 הדבקות

תשלומים שאינם  ₪ 870 29.4.2014 38571/1 .מ .א

מכפלה של מספר 

 מודעות

 3תשלום עבור 

 הדבקות

תשלומים שאינם  ₪ 2,610 11.5.2014 38572/2 ב .נ .נ .ל .נ

מכפלה של מספר 

 מודעות

 9תשלום עבור 

 הדבקות

חוסר התאמה  ₪ 438 17.12.13 38560/5 .ו .ה .ק

בין גובה 

התשלום לבין 

 מספר הפרסומים

מדובר בעמותה 

 הנחה 50%-הזכאית ל

 .ה .א

 

 חוסר התאמה ₪ 1,460 18.12.13 38561/2

בין גובה 

התשלום לבין 

 מספר הפרסומים

מדובר בעמותה 

 הנחה 50%-הזכאית ל

מדובר בעמותה  ₪ 1,022 2.2.14 38563/3

 הנחה 50%-הזכאית ל

 

 

 

                                                 
 שמות הלקוחות נמצאים בניירות העבודה של הביקורת 3
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פרסום, מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע  מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה.

להגשתו למועצת העירייה, ללא נטילת רשות מטעם מבקר העירייה או ראש העיר, אסור על פי 
 א' לפקודת העיריות334ג' )ו( לפקודת העיריות והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף  170סעיף 

 

 

 

 רישום למוסדות חינוך )גני ילדים וכיתה א'(

 מבוא .1

  כללי .1.1

המחלקה( הינה חלק מאגף החינוך בעיריית  -מחלקת גני ילדים )להלן  (א

מטפלת בפניות הציבור, נותנת  העירייה(. המחלקה -כפר סבא )להלן 

מענה תפעולי ופדגוגי לגני הילדים ובכללם לילדי החינוך המיוחד 

  .ת במערכת החינוךוומקדמת תכניות עירוני

מדור רישום באגף החינוך מטפל ברישום לבתי הספר לרבות הרישום  (ב

לכיתות א'. הרישום לבית הספר מבוצע על ידי הורי התלמידים ישירות 

למעט תושבים שכתובתם אינה מעודכנת בתעודת הזהות  בבית הספר,

 ולכן הרישום מבוצע במדור הרישום באגף החינוך.

חוק חינוך חובה( מסדיר את  –)להלן  1949חוק חינוך חובה, תשנ"ט  (ג

נוך חובה יהקריטריונים לרישום לגני ילדים ולכיתה א'. החוק מגדיר ח

 כדלקמן:

-שנים בגן 3שנות לימוד, מהן  15-והניתן ב"לימוד המיועד לילדים ולנערים 

 , לילדיםיב' שנות לימוד, בכיתות א' עד 12ועד בכלל  5עד  3ילדים בגילאים 

 " .ולנערים

ניהול הרישום לגני הילדים וכיתות א' מתבצע באמצעות מערכת  (ד

 "ארגונון" של "החברה לאוטומציה".

ים במחלקת , ביקורת במדור גני ילד1996מבקר העירייה ערך, בשנת  (ה

 חינוך ובין היתר נבחן נושא הרישום ושיבוץ לגני הילדים. 

גני ילדים הינם גני  51גני ילדים )מתוכם  143בשנת תשע"ד פעלו בעיר  (ו

 כיתות א'. 44בתי ספר, בהם  14 -יום לימודים קצר( ו
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פרסום, מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע  מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה.

להגשתו למועצת העירייה, ללא נטילת רשות מטעם מבקר העירייה או ראש העיר, אסור על פי 
 א' לפקודת העיריות334ג' )ו( לפקודת העיריות והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף  170סעיף 

 

 

 

להלן המבנה הארגוני של המחלקה ומדור רישום בתי ספר, כפי שנמסר  (ז

ל ידי סגנית מנהל אגף החינוך )לא קיים מבנה ארגוני לביקורת בעל פה ע

 כתוב(:

 

 

 

 

 הערה:

, 2013סגנית מנהל אגף החינוך מסרה לביקורת כי, החל מחודש דצמבר 

מנהלת המחלקה סיימה תפקידה, לכן הסמכויות הועברו לסגנית מנהל 

 אגף החינוך. 

מנהל  
אגף  
 חינוך

 מזכירה
מנהלת  
מחלקת  
 גני ילדים

מנהלת  
מדור  

פרויקטים  
וטיפול  
 בפרט

מנהלת  
מדור  

תקציבי
 ם ומנהל

מזכירת  
 מחלקה

מנהלת  
משאבי  

 חינוך

פקידת  
קבלת  

 קהל

סגנית  
מנהלת  
מחלקת  
 גני ילדים

מדירכות  
 א"גני יול

מנהלת  
מדור  

רישום  
 בתי ספר

עוזרת  
מנהלת  
מדור  

רישום  
 בתי ספר
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 רקע חוקי .1.1

רישום לגני ילדים בלהלן החוקים והתקנות, החלים על הגורמים העוסקים 

 וכיתות א':

  1949 -חוק לימוד חובה התשנ"ט. 

 תקנות  –)להלן  1959-תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום(, תשי"ט
 רישום(. לפירוט התקנות ראה נספח א'.

 /לקראת  "5חוזר מנכ"ל משרד החינוך, "רישום והעברות תלמידים ע"ג
 חוזר מנכ"ל משרד החינוך(. –שנת הלימודים תשע"ד )להלן 

 

 היקף הביקורת .1.1

המחלקה בנושא רישום לגני יום לימודים קצר הביקורת בחנה את פעילות 

בלבד )ללא יום ארוך( וכן את פעילות מדור רישום בנושא רישום לכיתות א' 

 וכללה את הנושאים הבאים:בשנת תשע"ד 

 .נהלים 

 .פתיחת מוסדות חינוך חדשים 

  חינוך.רישום למוסדות 

 .מועדי הרישום 

 .שיבוץ תלמידים במוסדות חינוך 

 .ערעורים 

 .איתור ילדים שלא נרשמו למוסדות חינוך 

 .תלונות תושבים 
 

 : הביקורת מתודולוגיית .1.1

 מבעלי והסברים נתונים והתקבלו פגישות התקיימו הביקורת ביצוע במהלך

 נערכו החינוך,נבחנו הוראות חוקים וחוזרי מנכ"ל משרד , שונים תפקידים

  שהתקבלו מהמבוקרים. לנתונים וניתוח דוחות בהתאם בדיקות

 :הבאים התפקידים בעלי עם פגישות התקיימו הביקורת עבודת במסגרת

 .מנהל אגף החינוך 

 .סגנית מנהל אגף החינוך 

 .חשבת אגף החינוך 

  רישום גני ילדים. –סגנית מנהלת המחלקה 

  רישום כיתה א'. –מנהלת מדור רישום לבתי ספר 
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 דוח בהכנת והסיוע הפעולה שיתוף על, עובדי אגף החינוךל מודה הביקורת

 . זה

 וההמלצות הממצאים עיקרי .2

  –נהלים  .1.1

 (1.1ממצא )סעיף 

לא קיימים נהלים כתובים במחלקה ובמדור הרישום המסדירים את נושא 

 העירייה.הרישום והשיבוץ לגני ילדים ולכיתות א' המאושרים על ידי הנהלת 
 

 :הביקורת המלצת

עבודה התואמים להנחיות משרד החינוך במחלקה  להתוות ולהטמיע נהלי

, וינחו את עובדי המחלקה שיאושרו על ידי הנהלת העירייהובמדור רישום, 

ומדור רישום בעבודתם, לרבות אופן יישום המסגרת החוקית הרלוונטית 

 לנהלים, ראה בגוף הדוח(.)דוגמאות  וממשקי העבודה עם מוסדות החינוך.

 

 תגובת מנהל האגף

  עם כניסתה לתפקיד של מנהלת מחלקת גני ילדים, יושת עליה הצורך

 בכתיבת נהלי עבודה אשר יפרטו את תהליכי העבודה במחלקה.

  מדי  ,ילדים-נהלים כתובים במחלקה בנושא רישום גנייש לציין כי, לגבי

לרישום לגני ילדים. אנו ארציים  רסמים נהלים והנחיותושנה מפ

מפורסמים באתר האינטרנט  מתנהלים על פי פרסום זה. כיום הנהלים

 של משרד החינוך.

 

  –פתיחת מוסדות חינוך חדשים  .1.1

 (1.1ממצא )סעיף 

נערכה על ידי יועצת חיצונית שעסקה בנושא זה  2011בחודש ספטמבר 

 להתפתחות העיר לצורך הקמת מוסדות חינוך. במשרד הפנים, תוכנית

גני ילדים בשכונה הירוקה. הצורך  2בשנת הלימודים תשע"ד חסרים  .2.2.1

 גני ילדים נוספים לא עלה במסגרת התוכנית. 2 –ב 

שכונת האוניברסיטה הוקמה לפני מספר שנים ללא בית ספר  .2.2.2

המיועד לתושבי השכונה. כיום, העירייה נמצאת בתהליך של הקמת 

בית ספר שבנייתו אמורה להסתיים השנה. סגנית מנהל אגף החינוך 
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מסרה לביקורת כי, הילדים בשכונה הופנו לבית ספר אחר בקרבת 

 על הקמת בית הספר. מקום וכי בעקבות דרישת ההורים הוחלט

 

 המלצת הביקורת:

, בעיקר בשכונות החדשות באוכלוסיהיש לבחון באופן שוטף את השינוי 

 ולעדכן את התוכנית להתפתחות העיר בהתאם. 

 

 תגובת מנהל האגף

 כזכור מדובר בצפי המתייחס לשכונות –פתיחת מוסדות חינוך חדשים 

 פעלנו שבסיכומו של דברחדשות שאין מידע קודם על המתאכלסים. נציין 

 הנחיות משרד החינוך וקלטנו את כל הילדים בהתאם לגילאים פי על

הכפר  מהגדול לקטן בגנים בשכונות הירוקות או בשכונות הסמוכות )סביוני

כמו כן, נעשתה פנייה למתכננת צפי מוסדות חינוך בכ"ס  עלייה(. ושיכון

 להתאים צפי מידי חציון.

 

 -רישום לכיתה א'  .1.1

 (1.1.1ממצא )סעיף 

ההורים נדרשים לבצע את הרישום בבית הספר שבו הם מעוניינים לרשום 

את ילדיהם. במקרים בהם כתובת המגורים של התושב לא מעודכנת 

בתעודת זהות )תושב חדש/ מעבר דירה בתוך העיר(, הרישום מבוצע במדור 

 רישום באגף החינוך.

התלמידים במדור הביקורת בחנה את הסיבות לביצוע רישום  .2.3.1

תלמידים שנרשמו  5מתוך  2הרישום וכן תיעוד למסמכים. בגין 

במדור רישום בתי ספר עולה כי, התלמידים הנ"ל הופיעו בקובץ 

משרד הפנים. מנהלת מדור רישום לא שלחה לתלמידים איגרת 

רישום לבית הספר מכיוון שהם למדו בגנים פרטיים לאורך השנים 

 לבית ספר רשמי או פרטי. ולא היה ברור אם ירשמו

 

 המלצת הביקורת:

לשלוח איגרת רישום לכיתה א' לכלל התלמידים בעיר, לרבות תלמידים 

 שלא למדו במוסדות רשמיים.
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 תגובת מנהל האגף

הנושא מוכר לאור ניסיון השנים. לא נתקלנו בבעיה של קצינת ביקור סדיר 

המחלקה מקבלת את בעניין היעדרות תלמידים מכיתה א'. יחד עם זאת 

 הערה ותשלח איגרת פעם נוספת לכלל התלמידים.

 

  –רישום באמצעות אתר אינטרנט  .1.1

 (1.1.1.1ממצא )סעיף 

לא ניתן לבצע רישום לכיתות א' באמצעות אתר האינטרנט של העירייה כפי 

 שמתבצע בגני ילדים. 

 

 המלצת הביקורת:

לרישום לכיתות א' באמצעות אתר האינטרנט של העירייה  מומלץ לפעול

 בדומה לגני ילדים. 

 

 תגובת מנהלת מדור רישום

רישום לכיתות א' באמצעות אתר האינטרנט נבחן וכן יבחן יישום רישום 

 (.2015באינטרנט לקראת מועד הרישום הבא )ינואר 

 

  –שיבוץ תלמידים במוסדות חינוך  .1.2

 (1.6.1.1ממצא )סעיף 

מממצאי הביקורת עולה כי, מידי שנה, לאחר הרישום במערכת, עובדות 

 המחלקה מפיקות קובץ אקסל ומבצעות את השיוך לבית הספר באופן ידני.

מבדיקת הביקורת ומשיחה שנערכה עם סגנית מנהל אגף החינוך עולה כי, 

קיימות מערכות ממוחשבות המאפשרות לבצע את השיבוץ לבית הספר על 

 ונים מובנים.פי קריטרי

 

 המלצת הביקורת:

מומלץ לבחון שימוש במערכת עם קריטריונים מובנים לשיבוץ ילדים 

 לגנים השונים. כלומר הפחתת השימוש בתוכנת אקסל הדורשת משאבים.
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 ל האגףתגובת מנה

. מקבלים את המלצת הרישום בחוברת מפורסמים לשיבוץ הקריטריונים

בתהליך עבודה מואץ בעניין הכנת בימים אלה אנו נמצאים הביקורת ו

 התשתית לתוכנת שיבוץ לגני הילדים. בתהליך זה נשתמש בקריטריונים

 מובנים לשיבוץ ילדים בגנים השונים.

 

 -איתור ילדים שלא נרשמו למוסדות חינוך  .1.6

 (1.8ממצא )סעיף 

 בחוזר מנכ"ל משרד החינוך מציין כדלקמן: 3.1סעיף 

להורי תלמיד שלא נרשם בזמן הודעה בכתב "רשות החינוך המקומית תשלח 

 ימים מיום מסירת ההודעה  ". 7שבה הם יידרשו לרשום את התלמיד בתוך 

מממצאי הביקורת עולה כי, המחלקה לא שולחת להורי התלמידים  .2.6.1

שלא נרשמו במועד שנקבע על ידי משרד החינוך, הודעה בכתב 

 ימים.  7הדורשת לרשום את הילדים לגן ילדים תוך 

 

 המלצת הביקורת:

חובה לשלוח, להורי הילדים שלא נרשמו במועד, הודעות בכתב 

 בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך. 

 

 תגובת סגנית המחלקה

איתור ילדים שלא נרשמו במועד מתבצע באמצעות הפקת דוח 

מהמערכת של תלמידים שהיו רשומים בגני ילדים בשנה הקודמת ולא 

רשימת הילדים נשלחת לגננת בגן הילדים  נרשמו לשנה הנוכחית.

 הרלוונטי לצורך יצירת קשר טלפוני עם הורי הילדים.

 

הביקורת מבקשת להדגיש כי, פניה טלפונית להורי הילדים ללא 

שליחת הודעה בכתב הינה בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל משרד 

 החינוך. 
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 פירוט הממצאים .3

 נהלים .1.1

במחלקה ובמדור רישום נהלי עבודה, הביקורת בחנה האם קיימים 

בנושא רישום ושיבוץ לגני ילדים  המפרטים באופן ברור את פעילותם

 ולכיתות א'.

מממצאי הביקורת עולה כי, לא קיימים נהלים כתובים במחלקה  .3.1.1

ובמדור הרישום המסדירים את נושא הרישום והשיבוץ לגני ילדים 

 ולכיתות א' המאושרים על ידי הנהלת העירייה.

נציין כי, סגנית מנהלת המחלקה מסרה לביקורת מצגת ממוחשבת  .3.1.2

הכוללת בין היתר את אופן היערכות המחלקה לרישום, קבלת נתוני 

 רישום לגני הילדים וכו'. 

בנוסף, נמסרה לביקורת חוברת לרישום לגני הילדים לקראת שנת 

הלימודים תשע"ה הנמסרת להורים ומפרטת את מועדי הרישום 

 נדרשים לרישום. ומסמכים ה

הביקורת מבקשת להדגיש כי, המצגת אינה מפורטת ואינה כוללת את 

 אופן תהליך העבודה בכל שלב החל מהיערכות לרישום ועד לשיבוץ.
 

 הביקורת סבורה כי,

  מצגת המפרטת את תהליך העבודה אינה מהווה נוהל עבודה

 המאושר על ידי הנהלת העירייה. 

  עבודה על פי נהלי עבודה ברורים התואמים להנחיות משרד

הרישום  במילוי תפקידם בהיבט  למחלקה ומדורהחינוך תסייע 

 של אחריות, לו"ז, דיווח, כח אדם וכו'.

 

 תגובת מנהל האגף

  עם כניסתה לתפקיד של מנהלת מחלקת גני ילדים, יושת עליה

העבודה הצורך בכתיבת נהלי עבודה אשר יפרטו את תהליכי 

 במחלקה.

  נהלים כתובים במחלקה בנושא רישום גנייש לציין כי, לגבי-

מדי שנה מפרסמים משרד החינוך והחברה לאוטומציה  ,ילדים

ארציים לרישום לגני ילדים. אנו מתנהלים על פי  נהלים והנחיות
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מפורסמים באתר האינטרנט של משרד  פרסום זה. כיום הנהלים

 החינוך.

 :הביקורת המלצת

עבודה התואמים להנחיות משרד החינוך  להתוות ולהטמיע נהלי

, וינחו את שיאושרו על ידי הנהלת העירייהבמחלקה ובמדור רישום, 

עובדי המחלקה ומדור רישום בעבודתם, לרבות אופן יישום המסגרת 

הנהלים  החוקית הרלוונטית וממשקי העבודה עם מוסדות החינוך.

 יכללו נושאים כגון:

  רישום על ידי המחלקה ורישום לגני הילדים  -לגני ילדים רישום

 באמצעות האינטרנט.

  'שליחת איגרת רישום להורים, רישום בבתי  -רישום לכיתה א

 הספר ורישום לכיתות א' המתבצע במדור רישום.

  קריטריונים לשיבוץ בגני ילדים וכיתות א'. -שיבוץ 

  תהליך הערעור, משלב קבלת הערעור ועד למתן הודעה  -ערעור

 לתושב.  

  התאמת צפי תלמידים לתכנון להתפתחות העיר בשנת הלימודים

 הבאה. 

 

 נתונים סטטיסטיים .1.1

 גני ילדים .3.2.1

להלן פירוט מספר גני הילדים בהם יום לימודים קצר ומספר הילדים 

לביקורת על ידי בשנת תשע"ד, כפי שעולה מקובץ הנתונים שנמסר 

 סגנית מנהלת המחלקה:

 –מספר גני ילדים 

 יום קצר
 ממוצע ילדים בגן מספר ילדים

51 1,524 29.9 

 כיתה א' .3.2.2

להלן פירוט מספר כיתות א' בכל בית ספר ומספר התלמידים בשנת 

 תשע"ד, כפי שנמסר לביקורת על ידי מנהלת מדור רישום:

 שם בית ספר
מספר 
 כיתות

מספר 
 תלמידים

ממוצע תלמידים 
 לכיתה

 36 72 2 ממ"ד-בר אילן
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 שם בית ספר
מספר 
 כיתות

מספר 
 תלמידים

ממוצע תלמידים 
 לכיתה

 35.5 71 2 אופירה

 33 99 3 אוסישקין

 33 33 1 דמוקרטי

 33 33 1 ממ"ד-שילה

 32 96 3 גורדון

 29.7 208 7 רמז

 29 203 7 60ירוק 

 28 84 3 בן גוריון

 27.6 83 3 גולדה

 24 96 4 ברנר

 24 48 2 סורקיס

 22.5 90 4 יצחק שדה

 21.5 43 2 ממ"ד-חב"ד

 18.6 1,129 11 סה"כ

 

 פתיחת מוסדות חינוך חדשים .1.1

מידי שנה מספר התושבים בעיר משתנה, דבר המצריך עדכון של  .3.3.1

מספר מוסדות החינוך בעיר )פתיחת מוסדות חינוך חדשים או 

 סגירתם(. 

הביקורת בחנה כיצד נערך אגף החינוך לצורך הקמת מוסדות חינוך 

 חדשים.

סגנית מנהל אגף החינוך מסרה לביקורת כי, לפני שנת  .3.3.1.1

לצורך הקמת מוסדות חינוך, היו מבצעים בדיקה  1011

לגבי מספר הילדים בשנתון ובמידת הצורך היו מתכננים 

בשיתוף אגף הנדסה את הקמת מוסדות החינוך. בשל 

הגידול שחל בעיר בעקבות הקמת השכונות הירוקות, 

 .   1.1.1.1צת כמפורט בסעיף עם יוע 1011התקשרו בשנת 

נערכה  1011מממצאי הביקורת עולה כי, בחודש ספטמבר  .3.3.1.2

על ידי יועצת חיצונית שעסקה בנושא זה במשרד הפנים, 

תוכנית להתפתחות העיר לצורך הקמת מוסדות חינוך. 

היועצת התבססה בתוכניתה על נתונים שנמסרו לה מאת 

על נתונים  אגף החינוך לגבי מספר התלמידים בעיר וכן
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שנמסרו לה מאת מהנדס העיר, אודות תוכניות הבניה 

המתוכננות. התוכנית כוללת צפי התפתחות של העיר עד 

 לשנת תשפ"ב.

מנהל אגף החינוך מסר לביקורת כי, מידי תחילת שנה 

בודקים את התוכנית בהתאם למספר מוסדות החינוך 

הנדרשים בפועל באותה שנה ואת הצורך בעדכונה לשנים 

 הבאות. 

גני ילדים בשכונה  1בשנת הלימודים תשע"ד חסרים  .3.3.1.3

גני ילדים נוספים לא עלה במסגרת  1 –הירוקה. הצורך ב 

 התוכנית.

שכונת האוניברסיטה הוקמה לפני מספר שנים ללא בית  .3.3.1.4

ספר המיועד לתושבי השכונה. כיום, העירייה נמצאת 

בתהליך של הקמת בית ספר שבנייתו אמורה להסתיים 

סגנית מנהל אגף החינוך מסרה לביקורת כי,  השנה.

הילדים בשכונה הופנו לבית ספר אחר בקרבת מקום וכי 

 בעקבות דרישת ההורים הוחלט על הקמת בית הספר.

 

 תגובת מנהל האגף

כזכור מדובר בצפי  –פתיחת מוסדות חינוך חדשים 

חדשות שאין מידע קודם על  המתייחס לשכונות

 פי על פעלנו שבסיכומו של דברהמתאכלסים. נציין 

הנחיות משרד החינוך וקלטנו את כל הילדים בהתאם 

מהגדול לקטן בגנים בשכונות הירוקות או  לגילאים

כמו כן,  עלייה(. הכפר ושיכון בשכונות הסמוכות )סביוני

נעשתה פנייה למתכננת צפי מוסדות חינוך בכ"ס להתאים 

 צפי מידי חציון.

 

 המלצת הביקורת:

, בעיקר באוכלוסיהיש לבחון באופן שוטף את השינוי 

בשכונות החדשות ולעדכן את התוכנית להתפתחות העיר 

  בהתאם.
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 רישום למוסדות חינוך .1.1

 רישום לגני ילדים .3.4.1

להלן תהליך הרישום לגני ילדים, כפי שנמסר לביקורת על ידי סגנית 

 מנהלת המחלקה:

  הכוללת הנחיות מידי שנה, המחלקה עורכת חוברת מידע

לנרשמים לגני הילדים העירוניים. ההנחיות, לרבות מועדי 

 הרישום, מבוססים על חוזר מנכ"ל משרד החינוך.

  החברה לאוטומציה" שולחת למחלקה את רשימת הילדים בעיר"

שהינם בגיל המצריך רישום לגני ילדים. "החברה לאוטומציה" 

 מקבלת את נתוני הילדים ממשרד הפנים. 

  כשלושה שבועות לפני מועד הרישום, המחלקה מפיצה לכלל בתי

האב )בהתאם לנתונים מהחברה לאוטומציה( את החוברת, 

 באמצעות בית הדפוס שעורך את החוברת.

  בנוסף להפצת החוברת, קיים פרסום נוסף של החוברת באתר

האינטרנט של העירייה, פרסום בשלטים ברחבי העיר, מקומונים 

 ה לגני הילדים.   ומודעות בכניס

  הורי הילדים מגיעים למחלקה לצורך ביצוע הרישום, כאשר לכל

 שכבת גיל קיים טופס נפרד הרלוונטי לאותה שכבת גיל.

הביקורת בחנה את התאמת תהליך העבודה המפורט לעיל  .3.4.1.1

בחוברת רישום שהתפרסמה על ידי משרד החינוך  3לסעיף 

  לשנת תשע"ד.

הליך העבודה לעיל הינו מבדיקת הביקורת עולה כי, ת

תואם לתהליך הנדרש על ידי משרד החינוך. ממצאי 

 הביקורת תקינים. לביקורת אין הערות.

  

על פי חוברת המידע, להלן המסמכים הנדרשים לצורך  .3.4.1.2

 רישום לגן ילדים:

 פירוט נושא

תעודת זהות של שני ההורים עם כתובת  תעודת זהות

 הילד.מעודכנת הכוללות את הספח ובו פרטי 
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 פירוט נושא

הוראת קבע חתומה על ידי הבנק או ספח  אמצעי תשלום

הרשאה באמצעות כרטיס אשראי לנרשמים 

 למסגרת יום לימודים ארוך )יול"א(.

לנרשמים לגני יול"א יש לחתום על כתב  כתב התחייבות

 התחייבות )תנאי תשלום, ביטול רישום וכו'(. 

הלימודים חוזה רכישה/שכירות תקף לשנת  שינוי כתובת 

תשע"ד באישור עורך דין ומסמך המעיד על 

 תשלום לעירייה )מים/ארנונה(.

 חוזה שבו מופיע מועד הכניסה לדירה. בית בבנייה 

טופס ביטול רישום מהרשות בה התגוררו )גם  תושבים חדשים

 אם לא בוצע רישום לגן(.

משפחה חד 

 הורית

תצהיר חתום על ידי עורך דין או על ידי בית 

 משפט על משמורת הילד.

תעודת זהות של מיופה הכח, תעודת זהות של  מיופה כח

 שני ההורים ויפוי כח חתום על ידי ההורים.

 

הביקורת מבקשת לציין כי, במידה והרישום לגני ילדים מבוצע 

באמצעות אתר האינטרנט, התושב לא נדרש להציג את המסמכים 

 פי הנתונים שהזין לאתר.המפורטים בטבלה, אלא השיבוץ מבוצע על 

הביקורת בחנה באם קיים תיעוד למסמכים השונים אותם  .3.4.1.3

נדרשים ההורים להציג. הביקורת ערכה בדיקה אקראית 

ילדים שנרשמו לגני הילדים לשנת תשע"ד  5שכללה 

 כמפורט להלן:
 

 תקין/ לא תקין מסמכים קיימים מסמכים נדרשים 1מס"ד
הרישום בוצע דרך  1

נדרש טופס האינטרנט: 
 רישום.

 תקין טופס רישום

הרישום בוצע דרך  2
האינטרנט: נדרש טופס 

 רישום.

 תקין טופס רישום

הרישום בוצע דרך  3
האינטרנט: נדרש טופס 

 רישום.

 תקין טופס רישום

 תושב חדש: 4
 טופס רישום. .1

 טופס רישום. .1

ביטול רישום  .2

 תקין

                                                 
1

 ירייה.נתוני הנבדקים מצויים בידי מבקר הע 
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 תקין/ לא תקין מסמכים קיימים מסמכים נדרשים 1מס"ד
ביטול רישום מעיר  .2

 קודמת.

 חוזה שכירות/ רכישה. .3

 קודמת.מעיר 

 חוזה שכירות. .3

הרישום בוצע דרך  5
האינטרנט: נדרש טופס 

 רישום.

 תקין טופס רישום

 מניתוח נתוני הטבלה לעיל עולה כדלקמן: .3.4.1.4

 4  הילדים שנדגמו על ידי הביקורת, הרישום  5מתוך

 4בוצע באמצעות אתר האינטרנט של העירייה. עבור 

הילדים קיים תיעוד לרישום שבוצע באתר האינטרנט על 

ממצאי הביקורת תקינים. לביקורת אין ידי התושב. 

 הערות.

  מדובר בתושב חדש. על פי חוברת המידע,  – 4בגין מס"ד

התושב נדרש לבצע את הרישום במחלקה ולהציג מסמך 

על ביטול הרישום בעיר המגורים הקודמת המאושר על 

ידי העירייה שבה התגורר וחוזה שכירות/רכישה בעיר 

כפר סבא. ממצאי הביקורת עולה כי, התושב הציג את 

ים. ממצאי הביקורת תקינהמסמכים הנדרשים. 

  לביקורת אין הערות.

 רישום לכיתה א' .3.4.2

 .נתוני הילדים כולל כתובת המגורים מתקבלים ממשרד הפנים 

  בחודש אוקטובר, שולחים לכל הורי ילדי גן חובה המיועדים

לעלות לכיתה א', מכתב הכולל מידע לגבי הרישום לכיתה א', 

הכולל פרטים כגון: מועד הרישום, קריטריון לרישום לבית הספר 

שהינו בהתאם לאזור המגורים, תיאור המקרים בהם יש לפנות 

 למדור רישום.

  בתי  2בחודש דצמבר, שולחים להורים איגרת, הכוללת בין היתר

ספר אליהם ההורים נדרשים לרשום את ילדיהם. אפשרות אחת 

הינה בית ספר ממלכתי ואפשרות שנייה הינה בית ספר ממלכתי 

ידי בית הדפוס איתו העירייה דתי. שליחת האיגרת מבוצעת על 

 עובדת.

 .בית הספר מקבל רשימת ילדים שקיבלו אפשרות להירשם אליו 
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  ההורים נדרשים לבצע את הרישום בבית הספר שבו הם מעוניינים

 לרשום את ילדיהם.

  במקרים בהם כתובת המגורים של התושב לא מעודכנת בתעודת

מבוצע במדור  זהות )תושב חדש/ מעבר דירה בתוך העיר(, הרישום

רישום באגף החינוך. ההורים נדרשים להציג ת.ז ובמידה והם 

תושבים חדשים נדרש חוזה. לאחר הרישום במערכת על ידי 

מנהלת מדור רישום, המנהלת שולחת לבית הספר מסמך המאשר 

 את הרישום לכיתה א'. 

הביקורת בחנה את הסיבות לביצוע רישום התלמידים  .3.4.2.1

ד למסמכים. הביקורת ערכה במדור הרישום וכן תיעו

 ילדים כמפורט להלן: 5בדיקה אקראית שכללה 

האם קיים  2ד"מס
תיעוד 

להעתק  
 ת.ז הורה

האם קיים 
חוזה 

שכירות/ 
 רכישת דירה

האם קיים 
תיעוד 

למסמך 
רישום 

 לכיתה א' 

תקין/ לא 
 תקין

 תקין כן  כן כן 1

לא  2
)הנתונים 

הופיעו 
בקובץ 
משרד 
 הפנים(

 תקין כן לא רלוונטי

 תקין כן רלוונטי לא כן 3

 תקין כן רלוונטי לא כן 4

 תקין כן כן כן 5

  כתובת האם לא הייתה בכפר סבא, לכן  – 1מס"ד

התלמיד לא הופיע בקובץ של משרד הפנים כתושב כפר 

סבא. הרישום לבית הספר בוצע על ידי מנהלת מדור 

רישום. בנוסף, התלמיד עבר לכתובת מגורים אחרת, 

ממצאי הביקורת  לכן ההורים הציגו חוזה שכירות.

 תקינים. לביקורת אין הערות.

  התלמידים הנ"ל הופיעו בקובץ  – 4ומס"ד  2מס"ד

משרד הפנים. מנהלת מדור רישום לא שלחה 

לתלמידים איגרת רישום לבית הספר מכיוון שהם 

למדו בגנים פרטיים לאורך השנים ולא היה ברור אם 

 ירשמו לבית ספר רשמי או פרטי.
                                                 

2
 נתוני הנבדקים מצויים בידי מבקר העירייה. 
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להגשתו למועצת העירייה, ללא נטילת רשות מטעם מבקר העירייה או ראש העיר, אסור על פי 
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  התלמידה לומדת בפנימיית עלומים בכפר  – 3מס"ד

ים מכל הארץ. סבא, שהינה פנימייה הקולטת ילד

התלמידה הנ"ל הינה תושבת אשדוד. הפנימייה 

שולחת למדור הרישום את הבקשות לרישום לבתי 

ממצאי הביקורת תקינים. לביקורת אין  הספר.

 הערות.

  התלמיד הינו תושב חדש בעיר לכן לא הופיע  – 5מס"ד

בקובץ ממשרד הפנים. קיים תיעוד למסמך ביטול 

 לחוזה רכישת דירה. רישום מבית הספר הקודם וכן

 ממצאי הביקורת תקינים. לביקורת אין הערות.

 

בחוזר מנכ"ל משרד  3.1סעיף הביקורת מבקשת לציין כי, 

 החינוך מציין כדלקמן:

 ,"רשות החינוך המקומית תשלח להורי תלמיד שלא נרשם בזמן

ימים  7הודעה בכתב שבה הם יידרשו לרשום את התלמיד בתוך 

נדרש  4 -ו 2על כן, במקרים של מס"ד  ."ודעה מיום מסירת הה

 היה לשלוח לתלמידים איגרת רישום לכיתה א'.

 

 תגובת מנהל האגף

הנושא מוכר לאור ניסיון השנים. לא נתקלנו בבעיה של 

קצינת ביקור סדיר בעניין היעדרות תלמידים מכיתה א'. 

יחד עם זאת המחלקה מקבלת את הערה ותשלח איגרת 

 מידים.פעם נוספת לכלל התל

 

 המלצת הביקורת:

לשלוח איגרת רישום לכיתה א' לכלל התלמידים בעיר, 

 לרבות תלמידים שלא למדו במוסדות רשמיים.

 

 רישום באמצעות אתר אינטרנט .3.4.3

לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, עוסק ברישום לגני ילדים  1.8סעיף 

 באמצעות אתר אינטרנט, מציין, בין היתר, כדלקמן:
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  רשות חינוך מקומית שקיבלה היתר מהמינהל הפדגוגי יכולה לקיים, בנוסף"

על אמצעי הרישום המפורטים בתקנות, רישום באתר האינטרנט שלה 

 ."  לחינוך הרשמי בלבד

  הרישום שלא באמצעות האינטרנט יהיה הרישום בתוקף, והוא יבטל כל"

 ".  רישום מנוגד באתר האינטרנט

 רק שלב ראשון בתהליך הרישום. הרשות  "הרישום באינטרנט הוא

המקומית תשלח אישור בדואר על ביצוע הרישום באינטרנט לכתובת 

    ". הרושם, וכן אישור על שיבוץ הילד 

הביקורת בחנה באם קיימת אפשרות לבצע רישום לגני  .3.4.3.1

  הילדים באמצעות אתר האינטרנט של העירייה.

צע את מבדיקת הביקורת עולה כי, קיימת אפשרות לב

הרישום לגני הילדים מגיל טרום טרום חובה באמצעות 

 אתר האינטרנט של העירייה.

מבדיקת הביקורת עולה כי, בשנים תשע"ג ותשע"ד נרשמו 

לגני ילדים )יום קצר וגני יול"א( באמצעות אתר האינטרנט 

 של העירייה כדלקמן:

 שנה
מספר 

ילדים בגני 
 הילדים

מספר ילדים 
שנרשמו 
באמצעות 

אתר 
 האינטרנט

שיעור 
הנרשמים 
באמצעות 

אתר 
 האינטרנט

 58% 2,320 3,962 תשע"ג

 65% 2,756 4,270 תשע"ד

מניתוח נתוני הטבלה לעיל עולה כי, בשנת תשע"ד חל גידול 

במספר הנרשמים באמצעות אתר האינטרנט של  7%של 

 העירייה.

הביקורת בחנה באם לאחר הרישום באתר האינטרנט  .3.4.3.2

 והשיבוץ לגן הילדים, נשלח אישור בדואר. 

מממצאי הביקורת עולה כי, לא קיים תיעוד  .3.4.3.2.1

לאישורים הנשלחים להורי הילדים בגין 

 הרישום והשיבוץ.
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 א' לפקודת העיריות334ג' )ו( לפקודת העיריות והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף  170סעיף 

 

 

 תגובת סגנית מנהלת המחלקה

בסיום תהליך הרישום באמצעות אתר 

של התושב האינטרנט, נשלח לתיבת המייל 

אישור לגבי פרטי הרישום שהזין לאתר. בנוסף, 

מסרה כי, בסיום תהליך השיבוץ לגני הילדים 

נשלחים אישורים בדואר לגבי הגן אליו בוצע 

השיבוץ. הביקורת ביקשה לבצע בדיקה של 

מכתבי השיבוץ הנשלחים לתושבים, סגנית 

מנהלת המחלקה מסרה כי, לא קיים במחלקה 

שלחים לתושבים אלא קיים תיעוד למכתבים הנ

  תיעוד במערכת לגן אליו שובץ הילד.
 

 תגובת מנהל האגף

קיים קובץ אקסל הכולל את פרטי הילדים 

השיבוץ. הקובץ נשלח לבית הדפוס  ותוצאות

ובית הדפוס מפיץ את המכתבים לבתי 

התושבים. איננו רואים טעם בשמירת ניירת 

הקובץ שנשלח לבית  את מאחר ואנו שומרים

 הדפוס.

כמו כן, קיימות אפשרויות בידי ההורים לקבל 

את שיבוץ הילד באתר האינטרנט העירוני החל 

 מחודש יוני כל שנה. 

-לגבי הערת הביקורת היא תיושם ועל קובץ ה

Excel  יתווסף/יצויין תאריך שליחת מכתב

 השיבוץ להורים.
 

 המלצת הביקורת:

לציין במערכת כי נשלח מכתב לתושב לרבות 

מועד השליחה, לחילופין לנהל מעקב ידני/ קובץ 

אקסל אחר שליחת המכתבים לרבות מועד 

 השליחה. 
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הביקורת בחנה באם קיימת אפשרות לבצע רישום לכיתות  .3.4.3.3

מממצאי  א' באמצעות אתר האינטרנט של העירייה.

ות א' לבצע רישום לכית לא ניתןהביקורת עולה כי, 

 באמצעות אתר האינטרנט של העירייה. 

 
 , כי סבורה הביקורת

 וכן לאזרח שירות מהווה האינטרנט אתר באמצעות רישום

 הספר לבתי תושבים בפניות בטיפול הצורך את מקטין

 .הרישום ביצוע לצורך

 
 תגובת מנהלת מדור רישום

רישום לכיתות א' באמצעות אתר האינטרנט נבחן וכן יבחן 

רישום באינטרנט לקראת מועד הרישום הבא יישום 

 (.1012)ינואר 

 

 המלצת הביקורת:

לרישום לכיתות א' באמצעות אתר  מומלץ לפעול

 האינטרנט של העירייה בדומה לגני ילדים. 

 

 לגני ילדים מועדי הרישום .1.2

בחוזר מנכ"ל משרד החינוך מציין כי מועדי הרישום לשנת תשע"ד  1.1סעיף 

 הינם כדלקמן:

 13"הרישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים יתקיים מיום ראשון, ב' בשבט התשע"ג )

 , ועד בכלל  ".2013בינואר  31(, ועד יום חמישי, כ' בשבט התשע"ג, 2013בינואר 

בהתאם לנתוני קובץ אקסל ממערכת "ארגונון", שנמסר לביקורת על  .3.5.1

"ד, נרשמו ידי סגנית מנהלת המחלקה, עולה כי לשנת הלימודים תשע

ילדים בגני יום לימודים קצר. להלן תרשים המציג את מספר  1,524

הילדים שנרשמו לגני ילדים במועד שנקבע על ידי משרד החינוך 

)הנתון הנ"ל לא נבדק עבור רישום לכיתות א', מכיוון שלא נמסר 

 לביקורת נתונים אודות מועד הרישום(:
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מהילדים נרשמו  80%מניתוח נתוני התרשים לעיל עולה כי,  .3.5.1.1

במועד שנקבע על ידי משרד החינוך. מבדיקת קובץ 

הנתונים שנמסר לביקורת, הילדים שלא נרשמו במועד 

שנקבע על ידי משרד החינוך, נרשמו לאורך כל השנה, 

כאשר הילד האחרון שנרשם לגן ילדים לשנת תשע"ד, נרשם 

(. 30.03.2014במועד הפקת קובץ הנתונים לביקורת )

רת מבקשת לציין כי, על פי תקנות הרישום, במקרים הביקו

בהם ההורים ניגשו לבצע רישום במועד מאוחר יותר 

מהמועד שנקבע, משרד החינוך מחייב את הרשות לבצע את 

ממצאי הביקורת תקינים. לביקורת  הרישום לגן הילדים.

 אין הערות.

 

י במסגרת ניתוח הנתונים שנמסרו לביקורת שכללו את הרישום לגנ .3.5.2

שנרשמו לגני ילדים  4יום לימודים קצר ויול"א, הביקורת איתרה 

שהרישום שלהם לגני הילדים בוצע בטרם המועד שנקבע על  יול"א

 ידי משרד החינוך כמועד תחילת הרישום, כמפורט להלן:

שם גן הילדים  3מס"ד
אליו נרשם הילד 

 בשנת תשע"ד

תאריך תחילת 
רישום שנקבע על 
 ידי משרד החינוך

יך רישום תאר
 בפועל

 גולן 1
13.01.2013 – 

31.01.2013 

6.01.2013 
 7.01.2013 רימון 2
 8.01.2013 נרקיס 3
 8.01.2013 אפרסק 4

                                                 
3

 נתוני הנבדקים מצויים בידי מבקר העירייה. 

 נרשמו במועד
1,217 
80% 

לא נרשמו  
 במועד

307 
20% 
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 תגובת סגנית מנהלת המחלקה

בטרם תחילת מועד הרישום, המחלקה מבצעת בדיקות לצורך בחינה 

כי תהליך הרישום במערכת מבוצע בצורה תקינה. הבדיקה מבוצעת 

בנתוני הילדים המופיעים במערכת. לאחר סיום הבדיקה,  הנתונים 

שהוזנו למערכת לצורך ביצוע הבדיקה, לא שונו ולכן נותר במערכת 

מועד תאריך רישום בפועל לפני מועד תחילת הרישום על פי משרד 

 החינוך.

 

מבדיקת מסמכי הרישום שנמסרו לביקורת עולה כי, הרישום בפועל 

 מועד הרישום שנקבע על ידי משרד החינוך.בוצע לאחר תחילת 

 

 תגובת מנהל האגף

הבדיקות שנערכות טרם הרישום הן צורך, שכן  – 1.2.1לגבי סעיף 

מגייסים לרישום עובדים שאינם מתוך המחלקה ולצורך לימוד  אנו

ואימון אנו מבצעים את הבדיקות. אנו מקבלים את המלצת 

, כלומר מתבצע לאוטומציהיישומה מול החברה  הביקורות ונבחן את

 פיילוט להרצת המערכת. יחד עם זאת להבא נתקן התאריך.

 

 הביקורת סבורה כי,

לאחר סיום הבדיקה במערכת, יש למחוק את השינויים שבוצעו, כך 

 שבעת הרישום על ידי ההורים, הרישום יבוצע מחדש.

 

 המלצת הביקורת:   

)בהיעדר מנהלת( על מנהלת המחלקה או סגנית מנהלת המחלקה 

 לבצע בדיקה על טיוב הנתונים הנמצאים במערכת "ארגונון". 
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 שיבוץ תלמידים במוסדות חינוך .1.6

 גני ילדים .3.6.1

 על פי חוברת המידע, להלן הקריטריונים לשיבוץ בגנים:

 

 שבחרו ההורים )ממלכתי/ ממלכתי דתי/ חב"ד/  – 4זרם חינוכי

 מוכר שאינו רשמי(.

  בהתאם לתאריך הלידה בסדר יורד מהילד הגדול  –גיל הילד

 ביותר לצעיר ביותר )חובה, טרום חובה וטרום טרום חובה(.

  גן באזור המגורים על פי הכתובת המופיעה  –אזור מגורים

 בתעודת זהות/חוזה רכישת דירה/חוזה שכירות.

  בנים, בנות. –איזון הגן 

 .מענה לצרכים ייחודיים על פי שיקולים מקצועיים   

 הערות לשיבוץ:

  רישום לאחר המועד אינו מבטיח שיבוץ בגן  –מועדי הרישום

 הסמוך לאזור המגורים.

 .עדיפות לילדים הנשארים שנה נוספת בגן חובה 

 .כיתת גן מכילה שני שנתונים בלבד 

  ילדי שנתון טרום חובה ישובצו לגן חובה בהתאם ליכולת הקליטה

 אזור.של הגן, לאחר קליטת כל ילדי החובה ב

במהלך תהליך הרישום לגן ילדים, ההורים נדרשים לציין את שם הגן 

 המבוקש ושם גן חלופי במידה ולא ישובץ לגן המבוקש.

 

הביקורת בחנה כיצד מבוצעת החלוקה של אזור המגורים  .3.6.1.1

 והתאמתם לבית הספר. 

                                                 
4

 סוג הגן מפורסם לתושבים בחוברת המידע. 
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מממצאי הביקורת עולה כי, מידי שנה, לאחר הרישום 

מפיקות קובץ אקסל ומבצעות במערכת, עובדות המחלקה 

 את השיוך לבית הספר באופן ידני.

מבדיקת הביקורת ומשיחה שנערכה עם סגנית מנהל אגף 

החינוך עולה כי, קיימות מערכות ממוחשבות המאפשרות 

 לבצע את השיבוץ לבית הספר על פי קריטריונים מובנים.

 

 הביקורת סבורה כי,

ילדים, יסייע שימוש במערכת לצורך ביצוע שיבוץ לגני 

וכן יפחית את  לקריטריוניםלמחלקה בשיבוץ בהתאם 

 עומס העבודה מהמחלקה.

 

 ל האגףתגובת מנה

. הקריטריונים לשיבוץ מפורסמים בחוברת הרישום

בימים אלה אנו נמצאים מקבלים את המלצת הביקורת ו

בתהליך עבודה מואץ בעניין הכנת התשתית לתוכנת 

זה נשתמש בקריטריונים שיבוץ לגני הילדים. בתהליך 

  מובנים

 לשיבוץ ילדים בגנים השונים. 

 

 המלצת הביקורת:

מומלץ לבחון שימוש במערכת עם קריטריונים מובנים 

לשיבוץ ילדים לגנים השונים. כלומר הפחתת השימוש 

 בתוכנת אקסל הדורשת משאבים.

  

הביקורת בחנה באם קיימים ילדים שנרשמו לשנת  .3.6.1.2

לגביהם לא צויין במערכת המידע שם הלימודים תשע"ד, 

 הגן המבוקש ושם הגן החלופי.

ילדים  1,211מתוך  79מממצאי הביקורת עולה כי, 

( לא נרשם שם 2% –שנרשמו לגני יום לימודים קצר )כ 

 הגן המבוקש ושם הגן החלופי.
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הביקורת בחנה את הסיבות לאי רישום שם הגן המבוקש 

 5יקה מדגמית שכללה ושם הגן החלופי. הביקורת ערכה בד

 ילדים, כמפורט להלן:

מוסד  5מס"ד

 מבוקש

מוסד 

 חלופי
 תאריך רישום

1   1.09.2013 

2   11.06.2013 

3   31.07.2013 

4   11.06.2013 

5   24.07.2013 

 

 

 תגובת סגנית מנהלת המחלקה

  מדובר ברישום לזרם מוכר שאינו רשמי.  - 1מס"ד

הגן המבוקש  העמותה העבירה למחלקה את שם

ממצאי הביקורת תקינים. לביקורת אין  לשיבוץ.

 הערות.

  מדובר בילד מעוכב רישום שהתקבלה לגביו  - 1מס"ד

החלטה להישארות שנה נוספת בגן. הילד למד בגן 

בשנה קודמת ולכן עלה באופן אוטומטי לשיבוץ באותו 

 ממצאי הביקורת תקינים. לביקורת אין הערות. גן.

  רישום של ילד בגן חינוך מיוחד ב מדובר – 1מס"ד

 שיבוץ אתהמחלקה מבצעת  .לאחר ועדת השמה

 .שנקבעו ע"י הועדהלהחלטות  , בהתאםהילדים בגנים

 ממצאי הביקורת תקינים. לביקורת אין הערות.

  מדובר בילד מעוכב רישום שהתקבלה לגביו  - 1מס"ד

 החלטה להישארות שנה נוספת בגן. הילד למד בגן

ולכן עלה באופן אוטומטי לשיבוץ באותו בשנה קודמת 

 ממצאי הביקורת תקינים. לביקורת אין הערות. גן.

  רישום נעשה סמוך בתושב חדש. המדובר  - 2מס"ד

לפתיחת שנת הלימודים )בחודש יולי( לאחר שליחת 

                                                 
5
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להורים על השיבוץ  הודיעוהשיבוצים. במעמד הרישום 

ת ממצאי הביקור ולכן הילד הועלה מייד לשיבוץ.

 תקינים. לביקורת אין הערות.

 

 שיבוץ שלא בהתאם לבקשת ההורים .3.6.1.3

הביקורת בחנה באם קיימים ילדים אשר שובצו לגן ילדים 

בשנת תשע"ד שאינו הגן המבוקש או הגן החלופי אותו 

 בחרו.

 -ילדים   )כ 1,211מתוך  102מממצאי הביקורת עולה כי, 

( שנרשמו לגני יום לימודים קצר, השיבוץ בוצע שלא 10%

 על פי בחירת ההורה )גן מבוקש או גן חלופי(. 

הביקורת בחנה את הסיבות לאופן השיבוץ שלא בהתאם 

לבקשת ההורה. מבדיקה מדגמית שערכה הביקורת וכללה 

 ן:ילדים, עולה כדלקמ 5

שם מוסד  6מס"ד

אליו נרשם 

הילד בשנת 

 תשע"ד

מוסד 

 קודם

מוסד 

 מבוקש

מוסד 

 חלופי

תאריך 

 רישום

 21.01.13 פשוש מולדת גורים סופית 1

 26.01.13 בדולח ירדן בדולח חוחית 2

 31.01.13 ליבנה חיננית - ריחן 3

 16.01.13 חרוב צאלון יערה יערה 4

 13.01.13 נופר נופר הרדוף הרדוף 5

 

 

 תגובת סגנית מנהלת המחלקה

  בזמן הרישום ההורים ביקשו גן במסגרת  - 1מס"ד

ולאחר שליחת השיבוצים למסגרת זו שינו את  יול"א

בקשתם למסלול יום לימודים קצר. ההורים קיבלו 

תשובה במעמד הבקשה והילד שובץ בגן המבוקש 

הקרוב לביתם. הגן המבוקש לא שונה אבל הם קיבלו 

ממצאי הביקורת תקינים. לביקורת  את הגן שביקשו.

 אין הערות.

                                                 
6
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  בעדיפות  םעל ידי ההורי הגן המבוקש - 1מס"ד

ראשונה אינו תואם את אזור מגוריו. הגן המבוקש 

בעדיפות שנייה אינו תואם את הגיל. הילד שובץ 

בהתאם לגילו ובהתאם לאזור מגוריו לגן חוחית. גן זה 

ממצאי הביקורת  נמצא קרוב יותר לאזור מגוריו.

 תקינים. לביקורת אין הערות.

  בעדיפות על ידי ההורים הגן המבוקש  - 1מס"ד

ראשונה ושנייה אינו תואם את גיל הילד. הגנים 

המבוקשים מיועדים לילדים בוגרים יותר. הילד שובץ 

ממצאי  בהתאם לגילו לגן הקרוב ביותר לאזור מגוריו.

 הביקורת תקינים. לביקורת אין הערות.

  בעדיפות על ידי ההורים הגן המבוקש  - 1מס"ד

לדים ששובצו ראשונה ושנייה אינו תואם את גיל הי

לגנים הללו. לכן הילד נשאר שנה נוספת באותו גן 

שלמד בשנת הלימודים הקודמת. בהתאם לגיל היה 

ממצאי הביקורת תקינים.  צריך להישאר באותו גן.

 לביקורת אין הערות.

  ההורים ביקשו בעדיפות ראשונה ושנייה את  - 2מס"ד

 אותו גן והוא אינו תואם את גיל הילדים ששובצו לגן

זה. בהתאם לגיל הילד הוא נשאר באותו גן בו למד 

ממצאי הביקורת תקינים. לביקורת אין  בשנה קודמת.

 הערות.

 

 מספר מקסימלי בגני הילדים .3.6.1.4

 ילדים בלבד. 35משרד החינוך מתיר לאכלס גן ילדים עד 

הביקורת בחנה באם קיימים גנים שמספר הילדים בהם 

  ילדים. 35 –היה בשנת תשע"ד גבוה מ 

מממצאי הביקורת עולה כי, קיים גן ילדים אחד )"מירון"( 

גנים שהיו פעילים בשנת תשע"ד, אליו שובצו  111מתוך 

ילדים כלומר בוצע שיבוץ של ילד אחד יותר מהתקן  16

המאושר על ידי משרד החינוך. כמו כן, לא קיים תיעוד 
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מאושר בכתב מאת משרד החינוך המאשר את השיבוץ של 

 ילדים. 16

 

עקבות ממצאי הביקורת, מנהלת המחלקה פנתה ב

מדובר בגן ייחודי של  למפקחת משרד החינוך שמסרה כי,

חב"ד ובשל סיבה רפואית של הילד, אושר על ידי נציגת 

 ילדים.  16 –הסתדרות המורים לאכלס את הגן ב 

 

 תגובת מנהל האגף

קיים אישור ממפקחת משרד החינוך לתוספת. האגף 

 רשמי בנוסף למייל. יקפיד לבקש אישור

 

 המלצת הביקורת:

ילדים, יש  12 –במקרים בהם שיבצו לגן ילדים, יותר מ 

 לשמור תיעוד לאישור המתקבל ממשרד החינוך. 

 

 איזון בנים/בנות .3.6.1.5

לעיל, אחד הקריטריונים לשיבוץ בגן  3.6.1כמפורט בסעיף 

ילדים הינו איזון בין בנים לבנות. הביקורת בחנה את 

בגני ילדים בשנת תשע"ד. מבדיקת הביקורת  האיזון הקיים

 עולה כדלקמן:

  ילדים אשר נרשמו לגני הילדים בשנת  1,524מתוך

הינן  780 –( ו 48.8% -ילדים הינם בנים )כ 744תשע"ד, 

 (.51.2% –בנות )כ 

 41  60/40אופן חלוקת הילדים הייתה עד  -גני ילדים. 

 8  בנות לעומת בנים. 66% - 61%שובצו  –גני ילדים 

  בנים לעומת בנות. 63%שובצו  –)"הרדוף"(  1גן 

  בנות. 70%בנים למול  30%שובצו  –)"צבר"(  1גן 
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 תגובת סגנית מנהלת המחלקה

  בעת ביצוע השיבוץ המחלקה משתדלת לבצע את

החלוקה כך שיהיה איזון בין בנים לבנות. קיימים 

 בנות מבנים ולהיפך. אזורים שבהם יש יותר

   "מדובר בגן ממלכתי דתי היחידי באזור זה  -גן "צבר

 ולכן כל הילדים שובצו לגן זה. 

 ערעורים .1.7

 גני ילדים .3.7.1

בהתאם לחוברת המידע לרישום לגני ילדים, ניתן להגיש ערר אחד 

 בלבד על שיבוץ לגן. ועדת ערר תדון בהתאם לקריטריונים הבאים:

  אישיות/משפחתיות/רפואיות חריגות.סיבות 

 .התאמה גילאית לגן המבוקש 

  שיבוץ ילדי שנתון טרום חובה וטרום טרום חובה ייעשה על בסיס

 מקומות פנויים, בהתאם לקריטריונים לשיבוץ.

ועדת ערעורים כוללת את הגורמים הבאים: מנהל אגף החינוך, סגנית 

מנהלת המחלקה, נציג מנהל אגף החינוך, מנהלת המחלקה, סגנית 

 מהשירות הפסיכולוגי.

 

בהתאם לקובץ הנתונים שנמסר לביקורת על ידי סגנית מנהלת גני 

 ילדים להלן מספר הערעורים שהוגשו בגין השיבוצים לשנת תשע"ד:

סוג גן 
 ילדים

מספר 
ערעורים 
 שהוגשו

מספר ערעורים לגביהם 
קיים תיעוד בקובץ לגבי 

מספר ערעורים  תוצאת הערעור
לגביהם לא קיים 
תיעוד בקובץ לגבי 

 תוצאת הערעור

 תשובה
/ חיובית

שיבוץ בגן 
 אחר

 תשובה
 שלילית

טרום 

 חובה
126 90 35 1 

 1 10 41 52 חובה

 

 מניתוח נתוני הטבלה לעיל עולה כדלקמן: .3.7.1.1

  ערעורים. קובץ הנתונים  126הוגשו  –גן טרום חובה

ערעורים. עבור ערעור  125כולל תוצאות ערעורים עבור 
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אחד לא קיים תיעוד בקובץ לתוצאות הערעור )חיובי או 

 שלילי(. נציין כי, בפועל הילד שובץ לגן המבוקש. 

  ערעורים. קובץ הנתונים כולל  52הוגשו  –גן חובה

עבור ערעור אחד לא ערעורים.  51תוצאות ערעורים עבור 

קיים תיעוד בקובץ לתוצאות הערעור )חיוב או שלילי(. 

 נציין כי, בפועל הילד שובץ לגן המבוקש. 

  הביקורת סבורה כי, קובץ האקסל המנוהל במחלקה

מהווה בסיס נתונים, המרכז את כל הבקשות לערעור 

שהוגשו על ידי התושבים, לרבות סיבת הערעור וכן 

כן, ניהול שוטף של קובץ האקסל  תוצאות הערעור. על

יסייע למחלקה ולעובדי אגף החינוך לבצע בקרה ומעקב 

 אחר הערעורים שהוגשו באופן יעיל.

 

 המלצת הביקורת:

  לתעד בקובץ האקסל את כל הערעורים המתקבלים

במחלקה החל משלב הגשת הבקשה לערעור ועד 

 לתוצאות החלטת ועדת ערעורים.   

 

 כיתה א' .3.7.2

הנחיות כתובות, מנהלת מדור רישום מסרה לביקורת כי, בהיעדר 

הקריטריון העיקרי למתן תשובה חיובית לבקשת הערעור, הינו מקום 

 פנוי בבית הספר.

ועדת ערעורים כוללת את הגורמים הבאים: מנהל אגף החינוך, 

מנהלת מדור רישום, מפקחת משרד החינוך, יו"ר ועד הורים עירוני, 

 ר יסודיים, סגן מנהל שירות פסיכולוגי.מנהלת מחלקת בתי ספ

 

בהתאם לקובץ הנתונים שנמסר לביקורת על ידי מנהלת מדור רישום, 

 להלן מספר הערעורים שהוגשו בגין השיבוצים לשנת תשע"ד:
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סוג בית  
 ספר

מספר 
ערעורים 
 שהוגשו

מספר 
ערעורים 
לגביהם 
התשובה 

 חיובית

מספר 
ערעורים 
לגביהם 
התשובה 
 שלילית

 הערות

 8 26 37 ממלכתי

בוטל        1ערעור 
נוספים,  2 –ו 

התושבים עברו 
 לשכונה הירוקה

ממלכתי 
 דתי

4 2 2  

 1 10 18 11 סה"כ

 

 41מתוך  28מניתוח נתוני הטבלה לעיל עולה כי, בגין  .3.7.2.1

 ( התשובה הינה חיובית.68% –בקשות ערעור )כ 

זהה אך ערעורים לגביהם הבקשה לערעור  2הביקורת בחנה  .3.7.2.2

 ניתנו תשובות שונות, כמפורט להלן:

 

בית  מס"ד 
הספר 

אליו 
 שובץ

שם בית 
הספר 

אותו 
 מבקש

 תשובה סיבה

חברים  רמז אופירה 1
 מניר אליהו

 חיובית

חברים.  ברנר בן גוריון 2
 קרוב יותר.

 שלילית

 

 תגובת מנהלת מדור רישום

בבית ספר "ברנר" לא היה מקום  לכן דחו את הבקשה וכי 

 בבית ספר רמז היה מקום פנוי, לכן אישרו את הבקשה.

 ממצאי הביקורת תקינים. לביקורת אין הערות.

   

 איתור ילדים שלא נרשמו למוסדות חינוך .1.8

 בחוזר מנכ"ל משרד החינוך מציין כדלקמן: 1.3סעיף 

הנכללים  4 –ו  3וכן בגיל  6 –ו  5"מועדי רישום אלה מחייבים את כל הילדים בגיל 

, ובצו לימוד חובה )החלה 1999 –בצו לימוד חובה )החלה בגני ילדים(, התשנ"ט 

 ".   2001 –בגני ילדים(, התשס"א 

 בחוזר מנכ"ל משרד החינוך מציין כדלקמן: 3.1סעיף 
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י תלמיד שלא נרשם בזמן הודעה בכתב "רשות החינוך המקומית תשלח להור

 ימים מיום מסירת ההודעה  ". 7שבה הם יידרשו לרשום את התלמיד בתוך 

הביקורת בחנה מהו התהליך המבוצע לאיתור ילדים שלא נרשמו לגני  .3.8.1

ילדים וכן בחנה קיומה של שליחת הודעה בכתב להורים שלא רשמו 

 את ילדם במועד. 

לקה לא שולחת להורי התלמידים מממצאי הביקורת עולה כי, המח .3.8.2

שלא נרשמו במועד שנקבע על ידי משרד החינוך, הודעה בכתב 

 ימים.  7הדורשת לרשום את הילדים לגן ילדים תוך 

 

 תגובת סגנית המחלקה

איתור ילדים שלא נרשמו במועד מתבצע באמצעות הפקת דוח 

מהמערכת של תלמידים שהיו רשומים בגני ילדים בשנה הקודמת 

נרשמו לשנה הנוכחית. רשימת הילדים נשלחת לגננת בגן ולא 

 הילדים הרלוונטי לצורך יצירת קשר טלפוני עם הורי הילדים.

 

הביקורת מבקשת להדגיש כי, פניה טלפונית להורי הילדים ללא 

שליחת הודעה בכתב הינה בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל משרד 

 החינוך. 

 

 המלצת הביקורת:

חובה לשלוח, להורי הילדים שלא נרשמו במועד, הודעות בכתב 

 בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך. 

 

 תלונות תושבים .1.9

 , כמפורט להלן:2013תלונות של הורים שהתקבלו בשנת  5הביקורת בחנה 

תאריך  מס"ד
 תלונה

תשובת המחלקה/  פירוט התלונה 
 אופן הטיפול 

תקין/ 
 לא תקין

מענה טלפוני וכן  אין 3.7.13 1
כי הטלפון מתנתק 

 דקות. 11לאחר 

עונים בכל זמן 
המענה הטלפוני. 

לגבי ניתוק הטלפון, 
התלונה הועברה 

 לגורמים רלוונטיים.

 לא תקין

קבלת מידע לגבי 
 ערעור.

התשובות לערעורים 
תישלחנה עד 

21.7.13 

 תקין
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תאריך  מס"ד
 תלונה

תשובת המחלקה/  פירוט התלונה 
 אופן הטיפול 

תקין/ 
 לא תקין

אין מענה טלפוני  18.8.13 2
והתייחסות 

להודעות שהשאירה 
התושבת במענה 

 הטלפוני.

 25.8.13בתאריך 
קיבלה תשובה לגבי 

 בקשתה לעבור גן.

 לא תקין

לא מקבל את  22.8.13 3
הדואר הנשלח אליו 
בדבר השיבוץ, בשל 

שינוי כתובת. בנוסף, 
התקשר מספר 

פעמים אך אין מענה 
 טלפוני.

סגנית מנהלת 
המחלקה יצרה קשר 

עם גן הילדים אליו 
שובצו ילדיו לצורך 

 יצירת קשר.

 לא תקין

ילד אשר הוגדר  3.6.13 4
כמעוכב רישום בשל 

בעיות אישיות, 
הוחלט על ידי הוריו 

כי יעלה לכיתה א' 
ושובץ לבית ספר 

השונה מבית הספר 
 בו לומדת אחותו. 

הבקשה התקבלה 
והילד שובץ לבית 
הספר שבו לומדת 

 אחותו.

 תקין

 המחלקה יצרה קשר אין מענה טלפוני 23.6.13 5
 עם ההורה.

 לא תקין

  

מניתוח נתוני הטבלה לעיל עולה כי, עיקר התלונות הינן על כך שאין מענה 

 טלפוני בעת פניית התושבים למחלקה.

 

 תגובת מנהל האגף

ממצאי הביקורת מקובלים, יחד עם זאת נציין כי בשל העדרה של מנהלת 

מחלקת גני ילדים היה קושי במעקב ופיקוח. יש לציין כי במהלך השנה 

שאמורה לייעל המענה  CALL CENTERשולבה מערכת טלפוניה חדשה 

 לפניות תושבים.

 

 המלצת הביקורת:

  מומלץ כי, מנהל אגף החינוך ו/או סגניתו יבצעו בדיקות פתע לבחינת

 מענה טלפוני על ידי המחלקה.   



161 

 

פרסום, מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע  מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה.

להגשתו למועצת העירייה, ללא נטילת רשות מטעם מבקר העירייה או ראש העיר, אסור על פי 
 א' לפקודת העיריות334ג' )ו( לפקודת העיריות והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף  170סעיף 

 

  יש לנהל רישום הכולל את הפניות שהתקבלו מהתושבים ולוודא כי

ניתנה תשובה לכל הפניות. במידה וחל עיכוב במתן התשובה, יש ליצור 

בל תשובה קשר עם התושב ולעדכנו לגבי המועד המשוער שבו יק

 לפנייתו.

 

 ריכוז המלצות .4

 עבודה התואמים להנחיות משרד החינוך במחלקה  להתוות ולהטמיע נהלי

ובמדור רישום, שיאושרו על ידי הנהלת העירייה, וינחו את עובדי המחלקה 

ומדור רישום בעבודתם, לרבות אופן יישום המסגרת החוקית הרלוונטית 

 הנהלים יכללו נושאים כגון:  וממשקי העבודה עם מוסדות החינוך.

  רישום על ידי המחלקה ורישום לגני הילדים  -רישום לגני ילדים

 באמצעות האינטרנט.

  'שליחת איגרת רישום להורים, רישום בבתי הספר  -רישום לכיתה א

 ורישום לכיתות א' המתבצע במדור רישום.

  קריטריונים לשיבוץ בגני ילדים וכיתות א'. -שיבוץ 

  תהליך הערעור, משלב קבלת הערעור ועד למתן הודעה לתושב.   -ערעור 

  .התאמת צפי תלמידים לתכנון להתפתחות העיר בשנת הלימודים הבאה 

  בעיקר בשכונות החדשות באוכלוסיהיש לבחון באופן שוטף את השינוי ,

  ולעדכן את התוכנית להתפתחות העיר בהתאם.

  התלמידים בעיר, לרבות תלמידים שלא לשלוח איגרת רישום לכיתה א' לכלל

 למדו במוסדות רשמיים.

  לציין במערכת כי נשלח מכתב לתושב לרבות מועד השליחה, לחילופין לנהל

 מעקב ידני/ קובץ אקסל אחר שליחת המכתבים לרבות מועד השליחה.

 לרישום לכיתות א' באמצעות אתר האינטרנט של העירייה  מומלץ לפעול

 בדומה לגני ילדים. 

  על מנהלת המחלקה או סגנית מנהלת המחלקה )בהיעדר מנהלת( לבצע

 בדיקה על טיוב הנתונים הנמצאים במערכת "ארגונון". 

  מומלץ לבחון שימוש במערכת עם קריטריונים מובנים לשיבוץ ילדים לגנים

 השונים. כלומר הפחתת השימוש בתוכנת אקסל הדורשת משאבים.

 ילדים, יש לשמור תיעוד לאישור  12 –ותר מ במקרים בהם שיבצו לגן ילדים, י

 המתקבל ממשרד החינוך. 
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  לתעד בקובץ האקסל את כל הערעורים המתקבלים במחלקה החל משלב

 הגשת הבקשה לערעור ועד לתוצאות החלטת ועדת ערעורים.   

  חובה לשלוח, להורי הילדים שלא נרשמו במועד, הודעות בכתב בהתאם

 להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך. 

  מומלץ כי, מנהל אגף החינוך ו/או סגניתו יבצעו בדיקות פתע לבחינת מענה

 טלפוני על ידי המחלקה.   

  יש לנהל רישום הכולל את הפניות שהתקבלו מהתושבים ולוודא כי ניתנה

ל הפניות. במידה וחל עיכוב במתן התשובה, יש ליצור קשר עם תשובה לכ

 התושב ולעדכנו לגבי המועד המשוער שבו יקבל תשובה לפנייתו.
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 נספח א'

 1959-תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום(, תשי"ט
 

 

 לימוד חובה –חינוך  – רשויות ומשפט מנהלי

 חינוך ממלכתי –חינוך  – רשויות ומשפט מנהלי

 תוכן ענינים

 Go 166 פרשנות –פרק ראשון  

 Go 166 הגדרות  1סעיף 

 Go 167 הוראות כלליות –פרק שני  

 Go 167 רשם ראשי  2סעיף 

 Go 167 רשמים  3סעיף 

 Go 167 מקום הרישום  4סעיף 

 Go 168 מועד הרישום  5סעיף 

 Go 168 תאריכי הרישום  6סעיף 

 Go 168 קביעת אזורים  7סעיף 

 Go 169 קביעת רובעים א 7סעיף 

 Go 169 שיוך תלמידים לפי שיטת הבחירה המבוקרת  1א7סעיף 

 Go 170 כיתות ט' מחוץ לחטיבת הביניים ב 7סעיף 

 Go 170 הוראות מיוחדות ג 7סעיף 

 Go 170 חובת הודעה על מקום פנוי בבית הספר ד 7סעיף 

 Go 170 רישום למוסד חינוך ממלכתי משלב ה 7סעיף 

 Go 171 מודעה על הרישום  8סעיף 

 Go 171 הודעה למנהל המחוז  9סעיף 

 Go 171 הנוכחים במעמד הרישום  10סעיף 

 Go 171 זיהוי סמכות והצהרה  11סעיף 

 Go 171 ייעוץ וניהול תעמולה  12סעיף 

 Go 172 הגדרת תעמולה א 12סעיף 

 Go 172 התנאת הרישום בתשלום  13סעיף 

 Go 172 טופס הרישום  14סעיף 

 Go 172 הילדיםמשאלת ההורים ברישום לגן   15סעיף 

 Go 172 נוהל הרישום  16סעיף 

 Go 173 רישום תלמידים לפי האזור  17סעיף 

 Go 173 דינים וחשבונות  18סעיף 

 Go 173 קביעת גן הילדים  19סעיף 

 Go 173 החלטת רשות חינוך מקומית  20סעיף 

 Go 173 ערר  21סעיף 

 Go 173 הודעה על כניסה למוסד  22סעיף 

 Go 173 העברת עודף תלמידים מבית ספר למשנהו  23סעיף 

 Go 173 שלא נרשםקביעת גן ילדים או בית ספר לתלמיד   24סעיף 

 Go 174 רישום לגן ילדים שאינו מוסד חינוך רשמי  25סעיף 

 Go 174 רישום בבית ספר מוכר שאינו רשמי  26סעיף 

 Go 174 ביקורת על העברת תלמידים ממקום למקום  27סעיף 

 Go 174 רישום תלמידים קשי חינוך ובעלי מום –פרק שלישי  

 Go 174 רישום תלמידים קשי חינוך ובעלי מום  28סעיף 
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 Go 174 קביעת מוסד  29סעיף 

 Go 174 ערר על החלטת רשות החינוך המקומית  30סעיף 

 Go 175 רישום לבית ספר לניסוי –פרק רביעי  

 Go 175 בית ספר לניסוי  31סעיף 

 Go 175 רישום לבית ספר לניסוי  32סעיף 

 Go 175 רישום למוסד אזורי –פרק חמישי  

 Go 175 רישום במוסד מקומי  33סעיף 

 Go 175 רישום במוסד אזורי או ברשות חינוך מקומית  34סעיף 

 Go 175 רישום למוסד אחר  35סעיף 

 Go 175 אזורי-רישום למוסד על –פרק שישי  

 Go 175 רישום למוסד על אזורי א 35סעיף 

רישום לבית ספר ברשות חינוך מקומית שבה קיים בית  –פרק שביעי  

 ספר ממלכתי בלבד  או בית ספר ממלכתי דתי בלבד

Go 175 

 Go 175 הודעה על חינוך אחר  36סעיף 

נוכחות במעמד הרישום של בא כוח יושב ראש רשות החינוך   37סעיף 

 המקומית

Go 175 

 Go 176 ציון הודעת ההורים  38סעיף 

 Go 176 פתיחת מוסד על פי הודעות  39סעיף 

 Go 176 כיתה או מוסדהמספר המינימלי לפתיחת   40סעיף 

 Go 176 תחולה  41סעיף 

רישום לבית ספר ברשות חינוך מקומית שאין בה בית  –פרק שמיני  

 ספר

Go 176 

 Go 176 מקום הרישום  42סעיף 

 Go 176 סדרי רישום  43סעיף 

 Go 176 תחולה  44סעיף 

 Go 176 : רישום באתר האינטרנט1פרק שמיני  

 Go 176 רישום באתר האינטרנט א 44סעיף 

 Go 176 מועד הרישום ב 44סעיף 

 Go 176 אזורי רישום ג 44סעיף 

 Go 176 איסור ייעוץ ד 44סעיף 

 Go 177 אפשרויות הרישום ה 44סעיף 

 Go 177 משלוח אישור ו 44סעיף 

 Go 177 תחולת התקנות ז 44סעיף 

 Go 177 רישום למוסד מוכר שאינו רשמי ח 44סעיף 

 Go 177 סייג לתחולה ט 44סעיף 

 Go 177 דרך הרישום הקובעת י 44סעיף 

 Go 177 הוראות שונות –פרק תשיעי  

 Go 177 עונשין  45סעיף 

 Go 177 העברת סמכויות  46סעיף 

 Go 177 ביטול  47סעיף 

 Go 177 השם  48סעיף 
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 *1959-)רישום(, תשי"טקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי ת

לחוק  34, ולפי סעיף 1949-לחוק לימוד חובה, תש"ט 15תוקף סמכותי לפי סעיף ב 
 , אני מתקין תקנות אלה:1953-חינוך ממלכתי, תשי"ג

 פרשנות – ןרק ראשופ

 –תקנות אלה ב .1

 ;7אזור שנקבע לפי תקנה  –אזור" " 
 

מוסד חינוך ללימוד חובה, שהוא מוסד חינוך רשמי כמשמעותו בחוק  –בית ספר" "            
 הלימוד;

 

בית ספר שבו קיימות כיתות בדרגה א' עד ו', כולן או מקצתן, או  –בית ספר יסודי" " 
 א' עד ח';

 

בית ספר שבו קיימות כיתות בדרגה ז' עד ט',  –הביניים" -ת ספר של חטיבתיב" 
 כולן או מקצתן;

 

 גן ילדים שהוא מוסד חינוך רשמי כמשמעותו בחוק הלימוד; –גן ילדים" " 

 ;1953-חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג –חוק החינוך" " 

 ;1949-חוק לימוד חובה, תש"ט –חוק הלימוד" " 

 או בית ספר; גן ילדים –מוסד" " 

 מוסד המיועד לשרת שתיים או יותר רשויות חינוך מקומיות; –מוסד אזורי" " 

מנהל בית ספר, לרבות בא כוחו, וכשאין מנהל בית ספר, האדם  –מנהל בית ספר" " 
 רשם הראשי מינהו לעניני הרישום;הש

 החינוך והתרבות; י במשרדמנהל אגף החינוך הדת –מנהל אגף החינוך הדתי" " 
 

 והתרבות; מנהל הלשכה המחוזית של משרד החינוך –מנהל המחוז" " 
 

 דתי במחוז;-ח על החינוך הממלכתיקהמפ –מפקח על החינוך הדתי במחוז" " 
 

מי שמינתה רשות החינוך המקומית לתפקיד זה או בעל  –מנהל המחלקה לחינוך" " 
 תפקיד או תואר דומה ברשות החינוך המקומית;

 

                                                 

 .1160עמ'  2.4.1959מיום  893ק"ת תשי"ט מס' ורסמו פ *

 .1961-תק' תשכ"א – 1557עמ'  13.4.1961מיום  1132ק"ת תשכ"א מס' וקנו ת

 .1962-תק' תשכ"ב – 1492עמ'  15.3.1962מיום  1281"ת תשכ"ב מס' ק

 .1968-תק' תשכ"ח – 1278עמ'  196811.4.מיום  2211"ת תשכ"ח מס' ק

 .1975-תק' תשל"ה – 2520עמ'  27.8.1975מיום  3388"ת תשל"ה מס' ק

מיום  3465"ת תשל"ו מס' ק. 1976-תק' תשל"ו – 768עמ'  1.1.1976מיום   3455"ת תשל"ו: מס' ק
תק'  – 2277עמ'  30.7.1976מיום  3568"ת תשל"ו מס' ק. 1976-( תשל"ו2תק' )מס'  – 863עמ'  22.1.1976

 .1976-( תשל"ו3)מס' 

עמ'  6.1.1977מיום  3647מס' )ת"ט  1976-תק' תשל"ז – 477עמ'  9.12.1976מיום  3630"ת תשל"ז מס' ק
 ; תחילתן ברישום לשנה"ל תשל"ח.1977-( תשל"ז2תק' )מס'  – 1032עמ'  24.2.1977מיום  3669מס' (. 696

 .1978-תק' תשל"ח – 742עמ'  23.2.1978מיום  3818"ת תשל"ח מס' ק

 .1979-תק' תשל"ט – 1905עמ'  20.9.1979מיום  4027"ת תשל"ט מס' ק

 .1981-תק' תשמ"א – 423עמ'  5.2.1981מיום  4202"ת תשמ"א מס' ק

 .1988-תק' תשמ"ט – 205עמ'  6.12.1988מיום  5150"ת תשמ"ט מס' ק

 ן תחולה.לעני 2; ר' תקנה 2004-תק' תשס"ד – 719עמ'  21.6.2004מיום  6325ק"ת תשס"ד מס' 

 ימים מיום פרסומן. 10; תחילתן 2005-תק' תשס"ה – 937עמ'  30.8.2005מיום  6418ק"ת תשס"ה מס' 

 ; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן.2007-תק' תשס"ז – 999עמ'  5.7.2007מיום  6600ק"ת תשס"ז מס' 

; תחולתו על רישום לחטיבות 2007-תק' תשס"ח – 180עמ'  13.12.2007מיום  6627ק"ת תשס"ח מס' 
 ל תשס"ט[.הביניים משנת הלימודים תשס"ח ]צ"

 .2012-תק' תשע"ב – 942עמ'  20.3.2012מיום  7101ק"ת תשע"ב מס' 

 

                   1975-ק' תשל"הת
 1976-של"ותק' ת

 1981-ק' תשמ"את

 1975-ק' תשל"הת

-ק' תשל"הת
1975 

-תשל"ה ק'ת
1975 

-ק' תשל"הת
1975 

 1975-ק' תשל"הת

-ק' תשל"הת
1975 

http://www.nevo.co.il/law_word/law06/TAK-0893.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law06/TAK-1132.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law06/TAK-1281.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law06/TAK-2211.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law06/TAK-3388.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law06/TAK-3455.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law06/TAK-3465.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law06/TAK-3568.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law06/TAK-3630.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law06/TAK-3647.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law06/TAK-3669.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law06/TAK-3818.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law06/TAK-4027.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law06/TAK-4202.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law06/TAK-5150.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6325.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6418.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6600.pdf
http://web1.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6627.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-7101.pdf
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קבוצת בתי ספר יסודיים שבוגריהם מיועדים להמשיך לימודיהם בבית  –רובע" " 
 –כיתות א' עד ו', או בכיתה ט' רשמית  םאם הם מקיימי –ספר מסויים של חטיבת הביניים 

אם הם מקיימים כיתות א' עד ח'; ולענין תלמיד שהוא בוגר בית ספר יסודי שמחוץ לרשות 
קבוצת בתי ספר עליה נמנה בית הספר היסודי בו היה מבקר אלמלא  –חינוך המקומית ה

 כך;
 

 פר;ס-הורה או אדם אחר הבא לרשום תלמיד לגן ילדים או לבית –רושם" " 

 –רשות חינוך מקומית" " 

 רשות החינוך המקומית המקיימת את המוסד; –לענין מוסד  (1)

 שיפוטה גר התלמיד; רשות החינוך המקומית שבתחום –לענין תלמיד  (2)

ט מועצה אזורית עלמ –לענין שטחם של מושב, קבוצה או קיבוץ  (3)

 שבתחום שיפוטה הם מצויים;

 –לענין סמכויות ותפקידים  (4)

 –ב 7-א ו7( רישה, 8( עד )1)ב()7)א(, 7אם נקבעו בתקנות  א()

 ראש רשות חינוך מקומית כאמור;

מנהל המחלקה  –אם נקבעו בהוראה אחרת שבתקנות אלה  ב()

 לחינוך ברשות חינוך מקומית כאמור.
 

 הוראות כלליות –רק שני פ

 מנהל המחלקה לחינוך הוא רשם ראשי ברשות חינוך מקומית. א() .2

באין מנהל מחלקה לחינוך, תמנה רשות חינוך מקומית, לא יאוחר מחודש ימים  ב() 
 –ים לא יהודיים בערבית בהשולט בעברית ובישו –לפני התחלת הרישום, אדם מתאים אחר 

 להיות רשם ראשי לצורך תקנות אלה ותצייד אותו בכתב מינוי.

שיפוטה של רשות הרשם הראשי אחראי לארגון הרישום ולביצועו בתחום  ג() 
 החינוך המקומית בהתאם לחוק הלימוד, לחוק החינוך ולתקנות אלה.

 

ידי רשמים -בו בית ספר, ייערך על ןהרישום לגן ילדים ולבית ספר במקום שאי א() .3
 ידי רשות החינוך המקומית, לא יאוחר משלושה שבועות לפני התחלת הרישום.-שיתמנו על

 מספיק לצרכי המקום ויצויידו בכתבי מינוי.הרשמים יתמנו במספר  ב() 

בעברית ובישובים   רשות חינוך מקומית תמנה רשמים מתאימים, השולטים ג() 
 ית.בלא יהודיים בער

 הוראותיו.  הרשמים יהיו כפופים לרשם הראשי וחייבים לקיים את ד() 

הרישום ראתה רשות חינוך מקומית צורך, או הורה על כך השר, יתמנו במשרדי  ה() 
 שני רשמים שאחד מהם הוא דתי.

הרישום לבית ספר קיים ייערך על ידי מנהל בית הספר, והוא חייב למלא את  ו() 
 הראשי לגבי הרישום. םהוראותיו של הרש

הרישום לגן ילדים והרישום לבית ספר במקום שאין בו בית ספר,  (1) א() .4

 במשרד רשות החינוך המקומית;ייערך 

רשות חינוך מקומית תקיים לפי הצורך, משרדי רישום לגבי ילדים  (2)

 בשכונות וברובעים שבתחום שיפוטה;

רשות חינוך מקומית לא תקבע את משרדי הרישום בבתי כנסת,  (3)

 בלשכות עבודה, בבתי ספר או במשרדים ובמועדונים של גופים מפלגתיים;

ישום יוצג שלט, במקום בולט, המציין שהמשרד מיועד בכל משרד ר (4)

 לרישום תלמידים לגני ילדים.

רך במשרד בית ספר של אזור הרישום; רשות החינוך ערישום אחר יי (1) ב() 

המקומית תקבע מעל לכניסה של כל בית ספר שלט שבו יצויין "בית ספר 

בית הספר, דתי" וכן שם -לחינוך ממלכתי" או "בית ספר לחינוך ממלכתי

 1978-ק' תשל"חת

 שם ראשיר                  
-של"זתק' ת

1976 

 

 קום הרישוםמ
 (3ק' )מס' ת
 1976-של"ות

-ק' תשל"הת
1975 
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 אם יש לו שם;

רשות חינוך מקומית ומנהל בית ספר כאמור ידאגו לסדרי רישום  (2)

קבעו מקומות המתנה וימנו, בשעת הצורך, סדרנים לשמירת ינוחים לקהל, 

 הסדר בזמן הרישום.
 

תקופת הרישום תהיה מיום א' לחודש שבט, של השנה הקודמת לשנת הלימודים  .5
 ום מאותו יום.ישלקראתה נערך הרישום, ועד תום עשרים 

 

 

בהתאם לצרכי המקום ובהתחשב עם נוחות הקהל,  רשות חינוך מקומית תקבע, א() .6
, ובלבד 5מספר ימי רישום לגני ילדים ולבתי ספר בתוך מועד הרישום שנקבע לפי תקנה 

 .שלא תקבע פחות מששה ימי רישום

-היתה בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית אוכלוסיה שיש בה יהודים ולא (1א) 
ות דתיות מוכרות שונות, תקח רשות החינוך המקומית בחשבון את מועדי יהודים וכן בני עד

 החג הרשמיים של אותן עדות ותקבע מועדי רישום שאינם מועדי החג.

מקומית תקבע את שעות הרישום ובלבד שבשני ימי רישום יהיו  רשות חינוך ב() 
 ריים, בשעות ארבע עד שש.משרדי הרישום פתוחים גם בשעות אחר הצה

על אף האמור בתקנת משנה )א(, יהיה משרד רישום אחד של רשות חינוך  ג() 
מקומית פתוח אחת לשבוע במשך כל ימות השנה, בשעות שהיא תקבע לשם רישום 

לגן ילדים ולבית ספר במקום שאין בו בית ספר. בכניסה למשרד תודבק מודעה  תלמידים
 ת בהם פתוח המשרד.שבה יפורטו הימים והשעו

הספר פתוחים -על אף האמור בתקנת משנה )א(, יהיו משרדי הרישום לבתי ד() 
 בימי חופשת הקיץ לפחות אחת לשבועיים.

חום שיפוטה תאריכי רישום תרשות חינוך מקומית תקבע לכל בתי הספר שב ה() 
 זהים.

לאחר יום בא הורה לרשום תלמיד או בא נער לרשום את עצמו לבית ספר  ו() 
הרישום האחרון, כפי שנקבע על ידי רשות חינוך מקומית לפי תקנת משנה )א(, חייב מנהל 

 בית הספר לרשום את התלמיד, על אף האיחור שחל במועד בואו של ההורה או של הנער.

מנהל בית ספר ידביק מודעה בכניסה למשרד בית הספר, על הימים ועל השעות  ז() 
 ם בחופשת הקיץ.בהם אפשר לרשום תלמידי

 

מקומית תקבע, באישור מנהל המחוז, בשביל בתי הספר כל רשות חינוך  א() .7
דתיים שבתחום שיפוטה אזורים, באופן שבכל אזור -מלכתיים והממלכתייםמהיסודיים ה

לחוק החינוך; אין חובה  9ספר אחד שאינו מוסד לניסוי כאמור בסעיף -יהיה לפחות בית
ת אזורים לבתי הספר לקבוע אזורים חופפים בשביל בתי הספר משתי המגמות. באשר לקביע

 פקח על החינוך הדתי במחוז.המדתיים יתייעץ מנהל המחוז עם -הממלכתיים

קביעת אזורים בתחום השיפוט, כאמור בתקנת משנה )א(, תהיה לפי כללים  ב() 
 אלה:

המרחק בין בתי הספר לבין מקום מגורי התלמידים יהיה לא יותר  (1)

לא יותר משלושה  –טרים; ואם היה התלמיד בכיתה ה' ומעלה משני קילומ

 קילומטרים;

 )בוטלה(; (2)

אם אין בידי רשות חינוך מקומית להעמיד את המרחק בין בית הספר  (3)

(, רשאית היא 2)-( ו1לבין מקום מגורי התלמידים כאמור בפסקאות )

לקבוע בתחום שיפוטה אזורים גדולים יותר, ובלבד שקיימת בהם תחבורה 

קצות האזורים, או שרשות חינוך מקומית בציבורית לתלמידים הגרים 

אמור; אין התחבורה הציבורית מספקת ומתאימה לילד תאפשר תחבורה כ

תקבע רשות החינוך המקומית הסדרי תחבורה נאותים אחרים  –פלוני 

 עבורו;

 ישוםרועד המ
 ( 3ק' )מס' ת
 1976-של"ות
 1979-ק' תשל"טת

 2005-תק' תשס"ה
 2007-תק' תשס"ז

 אריכי הרישוםת
 ( 3ק' )מס' ת
 1976-של"ות
( 5ק' )מס' ת

 1976–תשל"ז

 ( 2ק' )מס' ת
 1977-של"זת

 ת אזוריםעביק
-ק' תשל"הת

1975 
-ק' תשמ"את

1981 

 ( 2ק' )מס' ת
 1977-של"זת
 1976-של"זתק' ת

-ק' תשל"זת
1976 

 ( 2ק' )מס' ת
 1977-של"זת
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היה בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית מחסור בדרכים או  (4)

חייבת  –יה שיבוש בדרכים הבעורק תחבורה או באמצעי תחבורה, או ש

ורים יותר קטנים כדי להקל על התחבורה רשות חינוך מקומית לקבוע אז

 ולהרחיק את התקלה;

רשות חינוך מקומית רשאית לקבוע לבית ספר ממלכתי אזור גדול  (5)

 יותר או קטן יותר מהאזור שקבעה לבית ספר ממלכתי דתי ולהיפך;

ספר -אזורים מיוחדים לבתי רשות חינוך מקומית רשאית לקבוע (6)

 לנערים עובדים;

רשות חינוך מקומית רשאית לכלול שטחים שונים בתחום שיפוטה  (7)

 ולשייכם באזור פלוני אף אם אין רצף גיאוגרפי ביניהם;

שבאזור פלוני יהיו יותר מבית  רשות חינוך מקומית רשאית לקבוע (8)

שנרשם לבית ספר ספר אחד; קבעה כך, רשאית היא להורות כי תלמיד 

דתי פלוני ילמד בבית ספר אחר מאותה -ממלכתי או לבית ספר ממלכתי

 המגמה באותו אזור;

ספר פלוני -בבוא רשות חינוך מקומית לקבוע שתלמיד ילמד בבית (9)

 בתחום אזורו, תתחשב באלה:

והלומדים  בקשות קודמות של תלמידים הגרים באזור האמור א()

 בבית ספר שבאזור אחר;

 הספר;-מקומות שמתפנים במסגרת המכסה שנקבעה לבית ב()

אם התלמיד נרשם בתוך ימי הרישום שקבעה רשות החינוך  ג()

 המקומית;

 התאריך שבו נרשם התלמיד; ד()

 שפחה ושיקולים חינוכיים;מגורמי בריאות,  ה()

 מדיניות חינוכית. ו()

עשר יום לפחות לפני התחלת הרישום תודיע רשות חינוך מקומית לכל -ארבעה ג() 
הספר ואת מספר -ספר שבתחום שיפוטה, את האזור שאליו משתייך בית-מנהל בית

ב לא יהיו למעלה -גה א ורספר רשאי לקבל, ובלבד שבכיתה אחת בד-התלמידים שאותו בית
למידים. מספר הכיתות לדרגותיהן ת 55-למעלה מ –תלמידים ובכל כיתה אחרת  50-מ

ספר ולכל כיתה בו, ייקבעו באישור מוקדם של מנהל המחוז, -ומכסת התלמידים לאותו בית
 ממלכתי דתי.-לחינוך  דתי גם באישורו המוקדם של מנהל האגף-ספר ממלכתי-ולבית

 

הספר של -כל רשות חינוך מקומית תקבע, באישור מנהל המחוז, בשביל בתי )א( .א7
הביניים של שתי המגמות הממלכתיות ובשביל כיתות ט' רשמיות שבתחום -חטיבת

הביניים של כל מגמה -אחד של חטיבתספר -שיפוטה, רובעים; בכל רובע יהיה לפחות בית
לחוק החינוך. באשר לקביעת  9תה ט' רשמית שאינם מוסד לניסוי כאמור בסעיף יאו כ

 דתית יתייעץ מנהל המחוז עם המפקח על החינוך הדתי במחוז.-רובעים למגמה הממלכתית

 )ב( יחולו על רובעים לפי תקנה זו.7( לתקנה 7( עד )2פסקאות ) ב() 
 

באישור מנהל המחוז, א, רשאית רשות חינוך מקומית, 7על אף האמור בתקנה  )א( .1א7
לקבוע, כי שיוך תלמידים לחטיבות הביניים ייעשה על פי שיטת הבחירה המבוקרת; קבעה 
הרשות כאמור, ייקבעו לכל בית ספר יסודי מספר חטיבות ביניים, שבהן ישובצו בוגרי בית 
הספר לפי קביעת הרשות בהתחשב, ככל האפשר, בבחירת הורי התלמידים, ובכפוף 

 נוכיים ומערכתיים.לשיקולים חי

 על אף האמור בתקנת משנה )א(, רשאית רשות חינוך מקומית, באישור המנהל (1)א 
לקבוע,  המנכ"ל(, לאחר שקיבל את המלצת מנהל המחוז, –הכללי של משרד החינוך )להלן 

וע מהקב כי שיוך תלמידים לחטיבות הביניים ייעשה על פי שיטת בחירה מבוקרת שונה
החינוך  א יינתן אישור המנכ"ל, אלא אם כן השיטה שהציעה רשותלבתקנת משנה )א(; 

 1975-הק' תשל"ת
 1976-תק' תשל"ז

 1975-ק' תשל"הת

-ק' תשל"הת
1975 

 םיביעת רובעק
-ק' תשל"הת

1975 
 1981-ק' תשמ"את

שיוך תלמידים 
לפי שיטת 

הבחירה 
 המבוקרת

-תק' תשס"ד
2004 

 1975-ק' תשל"הת
 1976-תק' תשל"ז

-תק' תשס"ח
2007 
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חינוכיים  המקומית מתחשבת, ככל האפשר, בבחירת הורי התלמידים, ובכפוף לשיקולים
ומערכתיים; קבעה הרשות כאמור, ישובצו בוגרי בתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים 

 רה.לפי שיטת הבחירה המבוקרת שאוש

נרשמו תלמידים לחטיבת ביניים במספר העולה על מספר המקומות שנקבע  )ב( 
לאותה חטיבה, ישובצו התלמידים בחטיבת הביניים שנבחרה או בחטיבה אחרת, על פי 
הגרלה, שתיערך בין התלמידים שנרשמו ובהתאם להנחיות שתפרסם הרשות ברבים ובכפוף 

פות נציג רשות החינוך המקומית, נציג ארגון לאישור מנהל המחוז; ההגרלה תיערך בהשתת
 ההורים הארצי ונציג מנהל המחוז.

 

-ו"ביתספר יסודי" -א ועל אף הגדרות של "בית7-ו 7על אף האמור בתקנות  )א( .ב7
, רשאית רשות חינוך מקומית, באישור מנהל המחוז 1הביניים" בתקנה -ספר של חטיבת

ספר שיש בו -ספר בתחום שיפוטה שהוא בית-ולפרק הזמן שהוא יקבע, להכריז על בית
 עד ט', כולן או מקצתן. כיתות א'

ספר שאינו במסגרת -ספר שהוכרז לפי תקנת משנה )א( ייקרא "בית-בית ב() 
 מה".הריפור

ספר שמחוץ -בית  רשות חינוך מקומית רשאית, באישור מנהל המחוז, לשייך ג() 
למסגרת הריפורמה לאזור לגבי כיתות א' עד ח' ולרובע לגבי כיתות ט' אם היא קיימת 

 פר.סבאותו בית 

ספר שמחוץ למסגרת הריפורמה כמפורט לפי -שייכה רשות חינוך מקומית בית ד() 
כל כללי הרישום וקביעת מקום הלימודים של התלמידים בכיתות  תקנת משנה )ג(, יחולו

 שנקבעה.  האמורות בהתאם להשתייכות
 

נוך המקומית טעונה אישור מנהל המחוז, לפי יפעולה שעשייתה בידי רשות הח .ג7
שלפני מועד הרישום לא  18-ב, מוסמך מנהל המחוז לעשותה אם עד היום ה7עד  7תקנות 

הגישה רשות החינוך המקומית הצעה לאישורו, או אם עד המועד האמור לא אישר את 
 וך המקומית.הצעת רשות החינ

 

הספר להודיע על כך לרשות -ספר, חייב מנהל בית-נתפנה מקום לימודים בבית .ד7
החינוך המקומית תוך ארבעים ושמונה שעות, ואם נודע לו שעומד להתפנות מקום לימודים 

ל כתוך ארבעים ושמונה שעות משעה שנודע לו; ההודעה תימסר טלפונית ב –הספר -בבית
 ף.מקום שהדבר אפשרי וכן במשלוח מכתב דחו

 27.8.1975מיום 
 1975-תק' תשל"ה

 2522עמ'  27.8.1975מיום  3388ק"ת תשל"ה מס' 
 ד7הוספת תקנה 

 
 1.1.1976מיום 

 1976-תק' תשל"ו
 768עמ'  1.1.1976מיום  3455ק"ת תשל"ו מס' 

הספר להודיע על כך לרשות החינוך המקומית -ספר, חייב מנהל בית-נתפנה מקום לימודים בבית .ד7 ג.7
תוך ארבעים  –הספר -תוך ארבעים ושמונה שעות, ואם נודע לו שעומד להתפנות מקום לימודים בבית

ל מקום שהדבר אפשרי וכן במשלוח מכתב כושמונה שעות משעה שנודע לו; ההודעה תימסר טלפונית ב
 ף.דחו

רושם המבקש לרשום את ילדו ללימודים במוסד חינוך ממלכתי משלב קיים  )א( ה.7
, בפני הרשם ברשות החינוך המקומית 5יבקש זאת בשלב הרישום למוסד החינוך, לפי תקנה 

 שאליה הוא משתייך לפי מקום מגוריו.

כי רשת החינוך המקומית אינה מתחייבת להיענות לבקשת הרשם יודיע לרושם  )ב( 
השיבוץ למוסד חינוך ממלכתי משלב, והיא נתונה לשיקול דעתו של הרשם, בכפוף 

 לשיקולים בדבר קרבה למקום המגורים, מקום פנוי, וכן שיקולים חינוכיים ומערכתיים.

ם להורים לא התקבל תלמיד למוסד חינוך ממלכתי משלב, יודיע על כך הרש )ג( 
בתוך שבוע מיום שהוגשה הבקשה לפי תקנת משנה )א(, וההורים חייבים לרשום אותו 

 בבית ספר אחר, לפי תקנות אלה.

שאינו  –אזורי" -אזורי; בתקנה זו, "על-מוסד חינוך ממלכתי משלב ייחשב על )ד( 
טח משויך לאזור רישום מסוים, ורשאית רשות החינוך המקומית שמוסד החינוך מצוי בש

 שיפוטה לשייכו אליה.

 יתות ט' מחוץכ
 הביניים-תחטיבל
-ק' תשל"הת

1975 

וראות ה
 מיוחדות

-של"ותק' ת
1976 

ובת הודעה על ח
בית במקום פנוי 

 הספר
 1975-ה"ק' תשלת
 1976-של"ותק' ת

רישום למוסד 
חינוך ממלכתי 

 משלב
-תק' תשע"ב

2012 
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יחולו על מוסד חינוך ממלכתי  27-ו 18, 16, 14עד  8, 6עד  2הוראות תקנות  )ה( 
 משלב, בשינויים המחויבים.

 

לפחות שבוע ימים לפני התחלת הרישום תפרסם רשות חינוך מקומית מודעות  א() .8
 בגודל מספיק בהן יצויינו:

 מקומם של משרדי הרישום לגבי התלמידים והימים והשעות של (1)

 הרישום;

 )בוטל(; א(1)

רשימת בתי הספר הרשמיים והמוכרים שאינם רשמיים בהם ייערך  (2)

הרישום לבית הספר והימים והשעות של הרישום, תוך ציון שם בית 

 .הספר, תארו ומענו וכן האזור או הרובע שנקבע לבית הספר

לפני תום עות לא יוסרו ממקומן דרשות חינוך מקומית תדאג לכך שהמו ב() 
 הרישום.

אם ידוע שחלק ניכר מתושבי המקום אינו קורא עברית, תפרסם רשות חינוך  ג() 
מקומית בכל מקום שיש צורך בכך, נוסף למודעה בשפה העברית, תרגום המודעה בשפה 

 לועזית מתאימה.

של  קרשות חינוך מקומית תפרסם את המודעות על הרישום במספר מספי ד() 
מרכזים ציבוריים כגון בית הכנסת, ועד המקום, בית הספר,  5-מאשר במקומות ולא פחות 

 קופת חולים, צרכניה וכיוצא באלה.
 

רשות חינוך מקומית תודיע למנהל המחוז, לא יאוחר משבועיים לפני התחלת  א() .9
 –הרישום את 

 שעות שנקבעו על ידיה כזמן רישום;ההימים ו (1)

 מקומות הרישום לגני הילדים; (2)

 שמותיהם של הרשם הראשי והרשמים אם מנהל המחוז ידרוש זאת. (3)

רשות חינוך מקומית תשלח למנהל המחוז העתק מדוייק מנוסח המודעה  ב() 
 הרישום. , לא יאוחר משלושה שבועות לפני התחלת8האמורה בתקנה 

במודעה כאמור  מנהל המחוז רשאי לדרוש מרשות חינוך מקומית להכניס ג() 
 תיקונים ושינויים.

 

במעמד הרישום רשאים להימצא רק אנשים אלה: התלמיד הנרשם, הרושם,  א() .10
כוח  אהרשם, הרשם הראשי, יושב ראש רשות החינוך המקומית, בא כוח מבקר המדינה וב

 השר.

 אב ואם הבאים יחד לרשום תלמיד רשאים שניהם להימצא במעמד הרישום. ב() 

 הרשם ידרוש מההורים לזהות את עצמם באמצעות תעודת זהות או דרכון. א() .11

או אפוטרופסו,  אדם הבא לרשום תלמיד, והוא איננו הורהו של אותו תלמיד ב() 
יביא עמו גם את תעודת הזהות של אחד משני הורי התלמיד, יחד עם מכתב הרשאה, בנוסח 

 על ידי אותו הורה.המפורט בתוספת, כשהוא חתום 

אפוטרופוס הבא לרשום תלמיד, יביא עמו את תעודת הזהות שלו, כנזכר  ג() 
אושר מצו בית המשפט הקובע שהוא אפוטרופוסו של מבתקנת משנה )א(, וכן העתק 

 התלמיד.
 

רשם לא ייעץ לרושמים בענין הבחירה בין מוסד לחינוך ממלכתי לבין מוסד  א() .12
לחינוך ממלכתי דתי, וכן יימנע מכל הערה העשויה להשפיע על בחירתם החפשית של 

 הרושמים.

לרישום )א(, לא תנוהל תעמולה בקשר 6רישום, כאמור בתקנה הבימי  ב() 
תלמידים, בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית, שבה נערך הרישום. חל יום השבת מיד 

 לפני התחלת ימי הרישום, או בין ימי הרישום, לא תנוהל תעמולה כאמור גם ביום זה.

ינקוט בכל האמצעים , ראה הרשם שמתנהלת תעמולה כאמור בתקנת משנה )ב( ג() 

ודעה על מ
 הרישום

-ק' תשל"הת
1975 

ודעה למנהל ה
 המחוז

-של"ותק' ת
1976 

-ק' תשכ"חת
1968 
-תשל"ותק' 
1976 

-תק' תשל"ז
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יהוי סמכות ז
 והצהרה
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יעוץ וניהול י
 עמולהת
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 1976-של"זת' תק
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ולה. לא עלה הדבר בידו, או היה לו יסוד להניח כי המתאימים כדי להפסיק את התעמ
התנהלה תעמולה בתקופה האסורה, יודיע על כך לרשם הראשי אשר יחליט אם להפסיק את 

 הרישום.
 

ל במאורגן של רושמים למשרד גהסעה או הולכה בר –"תעמולה"  – 12לענין תקנה  .א12
על חשבון הרושמים  הרישום, או למוסד חינוך מוכר שאיננו רשמי, בין שהוצאות ההסעה הן

ובין על חשבון אנשים אחרים, וכן כל פעולת הסברה הבאה לשכנע רושם לרשום או להימנע 
וך ינדתי או למוסד ח-מלרשום תלמיד למוסד שבו ניתן חינוך ממלכתי או חינוך ממלכתי

 –מוכר שאינו רשמי והיא מבוצעת בדרכים אלה, כולן או מקצתן 

יות אחרות בין ברשות הרבים ובין נעשית באסיפות או בהתכנסו (1)

 ברשות היחיד;

נעשית באמצעות מודעות שהודבקו או פורסמו בימי הרישום ברשות  (2)

 הרבים;

 מלווה בהשמצות לרבות הוצאת שם רע כאמור בפקודת הנזיקין (3)

, על מוסד או על מוסד חינוך מוכר שאיננו רשמי או על 1944האזרחיים, 

ם ועובדיהם האחרים או על החינוך הניתן מפקחיהם, מנהליהם, מוריה

 במוסדות האמורים או על ההווי בהם;

מלווה במתן תמורה כגון כסף, שווה כסף או הנאה חמרית או מלווה  (4)

פלילית או באיום למנוע  באיום כלשהו לעשות מעשה המהווה עבירה

 מהרושם הנאה כלשהי עקב רישום למוסד כאמור.
 

 ין להתנות את דבר רישום תלמיד או את דבר קבלתו למוסד, בכל תשלום שהוא.א .13

 ת החינוך המקומיות את טפסי הרישום.ומשרד החינוך והתרבות יספק לרשוי א() .14

הרשם הראשי ימציא, תוך זמן סביר, לרשמים את טפסי הרישום בכמות  ב() 
 מספקת.

רשם אינו רשאי להעביר טופס לידי אדם שאינו מוסמך לטפל בו לפי תקנות  ג() 
 אלה.

 

תקנות אלה, ישאל הרשם את הרושם על  יבבוא אדם לרשום ילד לגן הילדים לפ א() .15
 החינוך הרצוי לו בלשון זו:

לפי החוק אתה רשאי לרשום את הילד/ה למוסד לחינוך ממלכתי או "

למוסד לחינוך ממלכתי דתי. האם רושם אתה את הילד/ה לגן ילדים 

 ממלכתי דתי?"ממלכתי או לגן ילדים 

 ת משנה )א(.נהרשם לא יוסיף הערה כלשהיא לגבי השאלה שבתק ב() 

הרשם ימלא את טופס הרישום לפי התשובות שהשיב הרושם ולפי התעודות  א() .16
 שהראה.

 מילא רשם את טופס הרישום, יחתום עליו הרושם ואחריו הרשם. ב() 

או אין רשם שומע את שפת הרושם, ייעזר אין רושם שומע את שפת הרשם,  ג() 
 ר רשם על ידי מתורגמן, יחתום גם המתורגמן על טופס הרישום.זהרשם על ידי מתורגמן. נע

 אין רושם יודע קרוא וכתוב, יטביע אצבעו על טופס הרישום. ד() 

העתקו  רשם ימלא את טופס הרישום במקור ובשני העתקים וימסור לרושם את ה() 
 מיד אחרי הרישום.

ספר בישוב שאין בו בית ספר, יימסר העתק אחד תוך  ברישום לגן ילדים ולבית ו() 
שבוע ימים מתאריך הרישום הראשון לרשות החינוך המקומית, והעתק שני יועבר עד 

 הספר אליו הופנה התלמיד.-ראשית שנת הלימודים לגן הילדים או לבית

ברישום לבית ספר קיים יימסר העתק אחד לארכיון בית הספר והמקור יועבר  ז() 
 לושה ימים מיום הרישום, לרשות החינוך המקומית.שתוך 
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 )בוטלה(. א() .17

מנהל בית ספר לא יסרב לרשום תלמיד הגר באזור שאליו משתייך בית הספר  ב() 
 ולא ירשום למוסדו תלמיד שאינו גר באותו אזור.

ספר שאינו במסגרת הרפורמה, ייקבע -ספר יסודי או לבית-תלמיד לבית נרשם ג() 
 .23, ובכפוף לתקנה 7בהתאם לאמור בתקנה מקום לימודיו הסופי בתוך אזור הרישום 

 

רשם ימסור לרשות חינוך מקומית באמצעות הרשם הראשי לפי הצורך דין  א() .18
 וחשבון על מהלך הרישום.

בית ספר ימסור לרשות חינוך מקומית, באמצעות הרשם הראשי ותוך  מנהל ב() 
לחוק החינוך בשני העתקים בנוסח  22, דין וחשבון לפי סעיף 16המועד האמור בתקנה 

 ידי השר.שייקבע על 

ימים מתאריך הרישום האחרון תמציא רשות חינוך מקומית למנהל  14תוך  ג() 
ם בשני העתקים. הרשימות ייערכו לפי הבחירה יהמחוז רשימת הילדים שנרשמו לגני הילד

בין גני ילדים ממלכתיים לבין גני ילדים ממלכתיים דתיים ולבין גני ילדים שאינם מוסדות 
 .25מיים שאליהם נרשמו התלמידים לפי תקנה רש

ימים מתאריך קבלת הדין וחשבון כאמור בתקנת משנה )ב(, תמציא  7תוך  ד() 
 רשות חינוך מקומית למנהל המחוז העתק אחד ממנו.

 

גן הילדים שאליו יתקבל ילד ייקבע על ידי רשות חינוך מקומית בהתאם  א() .19
 .15למשאלת הוריו בדבר גן הילדים הרצוי להם, כאמור בתקנה 

בקביעת גן הילדים לפי תקנת משנה )א( תתן רשות חינוך מקומית, במידת  ב() 
 לגן ילדים מסויים לילד הגר בקרבת הגן., זכות בכורה להתקבל רהאפש

קבעה רשות חינוך מקומית את גן הילדים שאליו יתקבל הילד, לפי תקנות  ג() 
)ב(, תודיע רשות חינוך מקומית להורי הילד, עד תחילת פגרת הקיץ, על גן -משנה )א( ו

 הילדים שאליו נתקבל הילד.
 

, 19חלטה של רשות חינוך מקומית בדבר קבלת ילד לגן ילדים מסויים לפי תקנה ה .20
 ואין היא רשאית לדחות ילד זה. מחייבת את האחראית לגן הילדים

)ג(, רשאים הוריו של ילד 19תוך שבעה ימים מיום קבלת הודעה לפי תקנה  א() .21
 לגן הילדים שאליו נתקבל הילד. להגיש לרשות החינוך המקומית ערר בכתב בנוגע

רשות חינוך מקומית תדון בערר תוך זמן קצר ככל האפשר ותודיע להורי הילד  ב() 
 החלטתה תוך שבועיים מיום קבלת הערר. החלטת רשות החינוך המקומית תהיה סופית. על

ם שהתחיל ילד ללמוד בגן ילדים, תודיע האחראית לגן ותוך חמישה ימים מי א() .22
 הילדים על כך בכתב לרשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא הגן.

משנה )א( תציין את שם הילד, מספרו בספר התושבים ההודעה לפי תקנת  ב() 
 , ומענו.1949-המתנהל לפי פקודת מרשם התושבים, תש"ט

)ג( תלמידים שמספרם עולה על זה שנקבע 17ספר לפי תקנה -נרשמו בבתי א() .23
ית, עד תחילת חופשת הקיץ, חלק מן ספר, תעביר רשות החינוך המקומ-לאותם בתי

 ספר שיש בהם מקומות קליטה.-התלמידים לבתי

ספר מסויים -בבית רשות חינוך מקומית רשאית לקבוע שתלמידים שנרשמו ב() 
 מעל למספר, ילמדו באותו בית ספר אם כושר קליטתו מרשה זאת.

ות החינוך המקומית בנתונים ספר כאמור בתקנה זו תתחשב רש-בקביעת בית ג() 
 (.9)ב()7המנויים בתקנה 

מנהל בית ספר שאליו הועברו עודפי תלמידים כאמור בתקנת משנה )א(, חייב  ד() 
 החינוך המקומית. תלמלא אחרי החלטת רשו

 

לא נרשם תלמיד בהתאם להוראות תקנות אלה, הרי בין שהובא אדם לדין על  א() .24
תשלח רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה גר התלמיד הודעה כך ובין שלא הובא, 

שבעה ימים מיום מסירת  בכתב אל הוריו שבה הם נדרשים לרשום את התלמיד תוך
 ההודעה.
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לא מילאו הורים אחרי האמור בהודעה לפי תקנת משנה )א(, או שאין הורים  ב() 
בית הספר הקרוב ביותר  לאותו תלמיד, תקבע רשות החינוך המקומית את גן הילדים או

למקום מגוריו של התלמיד שבו ילמד. בא הסדר אחר לחינוכו הכללי של התלמיד, יישלח 
 ד לגן ילדים או לבית ספר אחר הקרוב למקום מגוריו לפי ההסדר.יהתלמ

רשות החינוך המקומית תשלח להורי התלמיד הודעה בכתב בדבר חובת  ג() 
 הספר שנקבע לפי תקנת משנה )ב(. לימודו הסדיר בגן הילדים או בבית

ורים הממלאים חובת רישום ילד והרוצים שהילד ילמד בגן ילדים שאינו מוסד ה .25
חינוך רשמי, ימציאו בשעת הרישום, מכתב מאת אותו גן המאשר שהילד נתקבל אליו 

 שנמסר לרשות החינוך המקומית.והרשם יצרף את מכתב האישור לטופס הרישום 

הראשי ממונה על ביצוע הרישום בכל בית ספר מוכר שאינו רשמי  הרשם א() .26
 ומנהל כל בית ספר כזה חייב לקיים את הוראותיו לגבי הרשום.

שאינו  יחולו גם על בית ספר מוכר 27-ו 18, 16, 14, 8-12, 2-6הוראות תקנות  ב() 
 רשמי, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

נרשם תלמיד לגן הילדים או לבית ספר בתחום שיפוטה של רשות חינוך  א() .27
הרשות המקבלת(, לאחר שהעתיק את מקום מגוריו מתחום שיפוטה  –מקומית אחת )להלן 

הרשות השולחת(, תשלח הרשות המקבלת לרשות  – של רשות חינוך מקומית אחרת )להלן
 .דהשולחת דין וחשבון על רישום התלמי

על סמך הדין וחשבון האמור בתקנת משנה )א(, תרשום הרשות השולחת  ב() 
לחוק הלימוד, את דבר רישומו של התלמיד בתחום שיפוטה  12בכרטיסיה, כאמור בסעיף 

 של הרשות המקבלת.

מראש לאן עובר התלמיד, תודיע על כך לרשות  ידעה הרשות השולחת ג() 
 למיד את המוסד שבתחום שיפוטה.תימים מהיום בו עזב ה 10המקבלת תוך 

 רישום תלמידים קשי חינוך ובעלי מום –רק שלישי פ

הוריו של תלמיד רשאים לדרוש מאת רשות החינוך המקומית שבתחום  א() .28
ם התלמיד הוא אשיפוטה גר התלמיד, שתיערך בדיקה רפואית או בדיקה אחרת כדי לקבוע 

 קשה חינוך או בעל מום.

נרשם תלמיד לכיתה א' וקיימת לגביו חוות דעת של מומחה כמשמעותו בתקנה  (1א) 
, רשאית רשות חינוך מקומית לקבוע כי 1959-)ד( לתקנות חינוך ממלכתי )העברה(, תשי"ט7

אמור, רואים בלימודיו כאמור ביקור כילדים; החליטה -ימשיך שנה נוספת בלימודיו בגן
 סדיר לאותה שנה נוספת.

ספר, שהוא -מיד ברשות חינוך מקומית שאין באזור שיפוטה ביתנרשם תל ב() 
לדעת רשות החינוך המקומית קשה חינוך או בעל מום, היא תפנה אותו לבדיקה רפואית או 

 לבדיקה אחרת על חשבונה.

נרשם לבית ספר תלמיד שהוא, לדעת מנהל בית הספר, קשה חינוך או בעל  ג() 
קומית והיא תדאג לעריכת בדיקה רפואית או בדיקה מום, יודיע על כך לרשות החינוך המ

 אחרת על חשבונה.

העלתה בדיקה רפואית או בדיקה אחרת, כי התלמיד הוא קשה חינוך או בעל  ד() 
מית לימוד חינם בגן ילדים או בבית ספר שהוא מוסד ומום, תבטיח לו רשות החינוך המק

לגבי אותו תלמיד הוראת פטור לפי לחוק הלימוד, אלא אם נתן השר  9חינוך כאמור בסעיף 
 לחוק הלימוד.( II()1)ב()5סעיף 

 

להורי אותו  וך שלושים יום מגמר הבדיקה כאמור תודיע רשות החינוך המקומיתת .29
 תלמיד על המוסד בו ילמד.

 

)ד( רשאים לבקש מרשות החינוך המקומית 28הוריו של תלמיד כאמור בתקנה  א() .30
לדון מחדש על המוסד שבו ילמד התלמיד, תוך שבעה ימים מיום שקיבלו את ההודעה לפי 

 .29תקנה 

ותודיע להורי רשות החינוך המקומית תדון בבקשה תוך זמן קצר ככל האפשר  (ב) 
 התלמיד את החלטתה.
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היה בדעת רשות החינוך המקומית לדחות את הבקשה, תתייעץ תחילה עם  ג() 
 מנהל המחוז.

 

 רישום לבית ספר לניסוי –רק רביעי פ

 9ינוך לפי תכנית ניסוי, כאמור בסעיף חחליט השר, כי בבית ספר מסויים יינתן ה .31
יום לפני התחלת הרישום  14לחוק החינוך, ימסור על כך הודעה לרשות החינוך המקומית, 

 באותו בית ספר.

הורים הרוצים שתלמיד ילמד בבית ספר לניסוי, רשאים לרשום את התלמיד  א() .32
 בבית הספר לניסוי הרצוי להם.

נתקבל תלמיד בבית ספר לניסוי כאמור ונרשם בו, יודיע על כך מנהל בית הספר  ב() 
 לרשות החינוך המקומית.

תקבל תלמיד לבית ספר לניסוי כאמור, יודיע על כך מנהל בית הספר לא נ ג() 
ימים מהיום שבו באו הורי התלמיד לרשום אותו וההורים חייבים לרשום  3להורים תוך 

 (.1)ב()4מור בתקנה אאותו בבית ספר כ

יחולו על בית ספר לניסוי, בשינויים  27-ו 18, 16, 8-14, 2-6הוראות תקנות  ד() 
 לפי הענין.המחוייבים 

 

 רישום למוסד אזורי –רק חמישי פ

רת המוסד האזורי, מוסד מקומי שאין בו שיה ברשות חינוך מקומית, שאותה מה .33
יצויין שהוא כיתה המתאימה לתלמיד, יירשם התלמיד במוסד המקומי ובטופס הרישום 

 ילמד במוסד האזורי.

במוסד האזורי, או  א היה ברשות החינוך המקומית מוסד מקומי, יירשם התלמידל .34
 החינוך המקומית ובטופס הרישום יצויין שהוא ילמד במוסד האזורי. תבמשרד רשו

מוסד חינוך ממלכתי  34-ו 33מי או המוסד האזורי כאמור בתקנות יה המוסד המקוה .35
וההורה או הנער רוצים במוסד חינוך ממלכתי דתי ולהיפך, יירשם התלמיד במשרד רשות 

האזורי, והרשם יציין בטופם הרישום, כי רצונו של הרושם  החינוך המקומית או במוסד
 ורי, הכל לפי הענין.בחינוך אחר מזה הניתן במוסד המקומי או במוסד האז

 אזורי-רישום למוסד על –רק שישי פ
 

, מוסד לחינוך מיוחד כהגדרתו ךלחוק החינו 9מוסד לניסוי כמשמעותו בסעיף  )א( .א35
, מוסד חינוך ממלכתי משלב או מוסד לקליטת עולים 1988-בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח

ילד או נער שעלה  –אזורי; בתקנת משנה זו, "עולה חדש" -ספר על-חדשים הוא בית
 אחרי א' בתמוז של שנת הלימודים שקדמה לתאריך עלייתו. לישראל

ספר שבתחום -ע כי ביתורשות חינוך מקומית רשאית, באישור השר, לקב ב() 
על רישום  32אזורי; ומשקבעה כן, יחולו הוראות תקנה -ספר על-שיפוטה יהיה בית

לא יחולו על מוסד  32ות תקנה הספר בשינויים המחוייבים, ואולם הורא-תלמידים בבית
 חינוך ממלכתי משלב.

 

 רישום לבית ספר ברשות חינוך מקומית שבה קיים בית ספר ממלכתי בלבד  –רק שביעי פ
 או בית ספר ממלכתי דתי בלבד

 

היה בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית בית ספר ממלכתי בלבד והורים  א() .36
רים את רוצים לרשום תלמיד בבית ספר ממלכתי דתי, וכן בהיפוכם של דברים, ירשמו ההו

התלמיד בבית הספר הקיים ומנהל בית הספר יודיע להורים על זכותם לבחור בחינוך אחר 
 תו בית ספר בלשון זו:ומזה הניתן בא

לפי החוק אתה רשאי לרשום את התלמיד/ה למוסד לחינוך ממלכתי או "

למוסד לחינוך ממלכתי דתי. האם רושם אתה את התלמיד/ה לבית ספר 

 ממלכתי דתי?"ממלכתי או לבית ספר 

 קנת משנה )א(.תשב מנהל בית הספר לא יוסיף הערה כל שהיא לגבי השאלה ב() 

יה הרישום במקום שבו קיים בית ספר ממלכתי בלבד או בית ספר ממלכתי דתי ה .37
בלבד, וראתה רשות החינוך המקומית צורך בכך או שהשר קבע כך, יהיה נוכח מלבד 
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יושב ראש רשות החינוך המקומית; בא כוח זה  ח)א( גם בא כו10האנשים האמורים בתקנה 
 כן להיפך.יהיה דתי אם הרישום הוא לבית ספר ממלכתי ו

נהל בית ספר שהודיעו לו הורים על רצונם בחינוך אחר בשביל התלמיד, יציין מ .38
, וימסור ךהודעה זו על גבי טופס הרישום, יחתים את ההורה על ההודעה במקום המיועד לכ

 ימים מתום הרישום. 7דין וחשבון על כך לרשות החינוך המקומית תוך 

מספיק לפתיחת כיתה או  38יה מספר ההודעות שנמסרו בשעת רישום לפי תקנה ה .39
כיתה  , רשאית רשות החינוך המקומית באישור מנהל המחוז לפתוח40מוסד כאמור בתקנה 

 או מוסד בשביל התלמידים הנדונים.
 

 יהיה כלהלן: 39מספר המינימלי לפתיחת כיתה או מוסד לפי תקנה ה .40

 – 13עד  6ילד בגיל אחד או בשני גילים רצופים מהגילים  25 (1)

 לפתיחת כיתה;

 – 13עד  6ם יגילים רצופים מהגילילד בשנים או בשלושה  40 (2)

 לפתיחת שתי כיתות מצורפות;

 לפתיחת מוסד; – 13עד  6ילד מכל הגילים  100 (3)

לפתיחת מוסד, אם הסעתם למוסד  – 13עד  6ילד מכל הגילים  80 (4)

אחר כרוכה בהוצאות כספיות ניכרות, בבעיות בטחון וכיוצא באלה, או אם 

 הישארותם במוסד הקיים תצריך כיתה נוספת;

 לפתיחת כיתה של מוסד חינוך לנערים עובדים. –ער נ 25 (5)

רישום ברשות חינוך , יחולו גם על 27-30-ו 24, 23, 16-18, 2-14וראות תקנות ה .41
ספר ממלכתי דתי בלבד, בשינויים -מקומית שבה קיים בית ספר ממלכתי בלבד, או בית

 המחוייבים לפי הענין.
 רישום לבית ספר ברשות חינוך מקומית שאין בה בית ספר –רק שמיני פ

 

את התלמיד אין בית ספר בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית, ירשמו ההורים ב .42
 במשרד הרישום של אותה רשות חינוך מקומית.

 תמנה על ידי רשות החינוך המקומית.יהרישום יתנהל על ידי רשם ש א() .43

 בבוא הרשם לרשום את התלמיד ישאל את ההורה בלשון זו: ב() 

לפי החוק אתה רשאי לרשום את התלמיד/ה למוסד לחינוך ממלכתי או "

לחינוך ממלכתי דתי. האם רושם אתה את התלמיד/ה לבית ספר למוסד 

 ממלכתי או לבית ספר ממלכתי דתי?"

 ף הערה כל שהיא לגבי השאלה שבתקנת משנה )ב(.יהרשם לא יוס ג() 

 )בוטלה(. .א43
 

, חלות גם על הרישום לבית ספר 27-30-ו 24, 18, 16, 8-14, 2-6וראות תקנות ה .44
 ברשות חינוך מקומית שאין בה בית ספר, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

 : רישום באתר האינטרנט1רק שמיני פ
 

מקומית לקיים  אלה, רשאית רשות חינוךנוסף על דרכי הרישום המפורטות בתקנות  .א44
המנהל הכללי של משרד החינוך,  רישום באתר האינטרנט שלה, אם קיבלה היתר לכך מאת

 רישום באתר האינטרנט(. –או מי שהוא הסמיך לצורך כך )להלן 
 

; לאחר מועד הרישום 5רישום באתר האינטרנט, יתקיים בתקופה הקבועה בתקנה  .ב44
 האינטרנט.כאמור, לא יתקיים רישום באתר 

 

הרישום רשות חינוך מקומית לא תבצע רישום באתר אינטרנט שלא לפי אזורי  .ג44
 .7שנקבעו לפי תקנה 

 

האינטרנט, לא יהיו  באתר באתר האינטרנט, או בכל אתר שיש קישור אליו )א( .ד44

יון הודעת צ
 הוריםה

ל עוסד ת מחתיפ
 פי הודעות

-ק' תשמ"טת
1988 

מספר ה
המינימלי 

פתיחת כיתה ל
 ו מוסדא

 

-"הל' תשקת
1975 

 קום הרישוםמ

 דרי רישוםס

 (3ק' )מס' ת
 1976-של"ות

 

רישום באתר 
 האינטרנט

-תק' תשס"ז
2007 

-ק' תשס"זת
2007 

 מועד הרישום
-תק' תשס"ז

2007 

 אזורי רישום
-תק' תשס"ז

2007 

 איסור ייעוץ
-תק' תשס"ז

2007 
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פרסום, מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע  מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה.

להגשתו למועצת העירייה, ללא נטילת רשות מטעם מבקר העירייה או ראש העיר, אסור על פי 
 א' לפקודת העיריות334ג' )ו( לפקודת העיריות והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף  170סעיף 

 

תעמולה, ייעוץ או פעולת הסברה הבאים לשכנע רושם לרשום תלמיד או להימנע מלרשמו 
 למוסד חינוך.

על רשות חינוך מקומית, מוטלת החובה לוודא כי לא יינתן באתר האינטרנט  )ב( 
 ייעוץ כאמור בתקנת משנה )א(.

 

האפשרות לפי החוק  על רשות חינוך מקומית ליידע את הרושם באתר האינטרנט, על .ה44
דתי או למוסד חינוך -חינוך ממלכתי או למוסד חינוך ממלכתילרשום את התלמיד למוסד 

 אחר.
 

המקומית תשלח אישור על ביצוע הרישום באתר האינטרנט, בדואר,  רשות החינוך .ו44
 למענו של הרושם.

 

, 15, 13א, 12 )א(,12, 9 עד 7, 5, 2 על רישום באתר האינטרנט חלות גם תקנות .ז44
 , בשינויים המחויבים לפי הענין. 27עד  19, )ד(18)ג(, 18

 

לגן ילדים שהוא  באתר הרישום באינטרנט תיידע רשות החינוך המקומית כל רושם .ח44
מוסד מוכר שאינו רשמי, על כך שיש להמציא למשרדי הרישום ברשות החינוך המקומית 

 .25אישור כאמור בתקנה 
 

רשות חינוך מקומית לא תבצע רישום באתר אינטרנט לבתי ספר לפי הפרקים  .ט44
 השלישי, הרביעי, השישי, השביעי והשמיני.

 

ויבטל כל רישום  בהתאם לתקנות אלה, יהיה בתוקףרישום שלא באתר אינטרנט,  .י44
אומת באמצעות תעודה אלקטרונית  מנוגד באתר אינטרנט, זולת אם הרישום באתר אינטרנט

 .2001-כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א
 

 הוראות שונות –שיעי תרק פ
 

לירות  500מאסר חודש אחד או קנס  –)ב(, דינו -)א( ו12עובר על הוראות תקנה ה .45
 או שני הענשים כאחד.

 

 שר רשאי להעביר לאחר את סמכויותיו לפי תקנות אלה.ה .46

-ותקנות חינוך ממלכתי )רישום(, תשי"ג 1953-תשי"ג(, קנות לימוד חובה )רישוםת .47
 בטלות. – 1952

 ".1959-חובה וחינוך ממלכתי )רישום(, תשי"טתקנות אלה ייקרא "תקנות לימוד ל .48

 
 תוספתה

 (11תקנה ) 

 ]מכתב הרשאה[

 

 
 זלמן ארן (1959במרס  16' באדר ב' תשי"ט )ו

 שר החינוך והתרבות   

 

 

 
 

 

 

 
 

-ק' תשל"הת
1975 

 
-של"זתק' ת

1976 

עברת ה
 סמכויות

 

 

-ק' תשכ"חת
1968 

אפשרויות 
 הרישום

-תק' תשס"ז
2007 

 משלוח אישור
-תק' תשס"ז

2007 

 תחולת התקנות
-תק' תשס"ז

2007 

רישום למוסד 
מוכר שאינו 

 רשמי
-תק' תשס"ז

2007 

 סייג לתחולה
 2007-תק' תשס"ז

דרך הרישום 
 הקובעת

-תק' תשס"ז
2007 
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פרסום, מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע להגשתו  רת של מבקר העירייה.מסמך זה מכיל ממצאי ביקו
ג' )ו(  170למועצת העירייה, ללא נטילת רשות מטעם מבקר העירייה או ראש העיר, אסור על פי סעיף 

 א' לפקודת העיריות334לפקודת העיריות והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

 המחלקה לעבודות ציבוריות

 מבוא .1

 כללי  .1.1

אגף הנדסה, בהמחלקה( הפועלת  -מחלקת עבודות ציבוריות )להלן (א

ברחבי כל עבודות הפיתוח המתבצעות של בטיפול ותיאום  עוסקת

. בנוסף, המחלקה מתחזקת באופן שוטף העיר( -כפר סבא )להלן עירה

מספקת פתרונות מהירים למפגעים וכבישים ומדרכות ברחבי העיר 

 :באחריות המחלקה לטפל בנושאים הבאים. מכל הסוגים

 מנע ושבר באמצעות המוקד תחזוקת  -תחזוקת כבישים ומדרכות

, פיקוח על עבודות אחזקה סיורים יזומיםביצוע והעירוני 

 עיר.בתחום ה קבלניםהמבוצעות ע"י 

 באמצעות טיפול שוטף הכולל ניקוי  -תחזוקת מערכות ניקוז

אסיבי לקראת החורף, ברחבי העיר, ניקוי מניקוז ושטיפת קווי 

 ניקוזים.הכולל ניקוי קולטנים ופתיחת 

 שדרוג מדרכות, סלילת  -טים במסגרת אגף הנדסהניהול פרויק

 כבישים וביצוע שינויים גיאומטריים.

  ליווי תהליך הוצאת היתרי חפירה לגורמי  -אחר גורמי חוץפיקוח

חברת החשמל, חוץ שונים הנדרשים לבצע עבודות תשתית )

חברות הסלולר, בזק ועוד( ופיקוח על ביצוע העבודות בהתאם 

 לתנאי ההיתרים.  

 מתן סיוע לוגיסטי באירועים עירוניים -טיפול בנושאים שונים, 

ה, יישום החלטות ועדת תנועה ייעוץ מקצועי למחלקות העיריי

)כגון: סימון חניות נכים, מעטפות חניה, אזורי פריקה וטעינה 

(, סימון וצביעת כבישים )מעברי חציה, נתיבים, אבני שפה וכיו"ב

(, טיפול בתביעות נזיקין, תחזוקה של תמרורים, מעקות וכיו"ב

 . וכיו"בבטיחות ועמודי חסימה 

הועסקו  2013כפי שנמסר לביקורת על ידי מנהל המחלקה, בשנת  (ב

במחלקה תשעה עובדים. מבדיקת הביקורת עולה כי, במחלקה קיים 

 . 2013לשנת  שאינו מעודכןמבנה ארגוני 
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פרסום, מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע להגשתו  מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה.
ג' )ו(  170למועצת העירייה, ללא נטילת רשות מטעם מבקר העירייה או ראש העיר, אסור על פי סעיף 

 א' לפקודת העיריות334לפקודת העיריות והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

 ,2013לשנת  להלן תרשים המציג את המבנה הארגוני של המחלקה

 :העל ידי מנהל המחלק עודכן במסגרת הביקורת ונמסרכפי שהוא 

 .9 -מספר עובדים 

 מנהל המחלקה  

 מזכירה

  2צוות 
עובדים(  2)

 

 

סגן מנהל 
 המחלקה 

 1צוות 
 עובדים( 2)

 1מפקח  2מפקח 

מפקח  פיקוח אזורי
 קבלני חוץ

 בזק תמרור

צביעת מעקות 
 ועמודים

 החלפת עמודים

 מעקות בטיחות

 מ       י                  א      ח       ר       י      ו      ת    ת           ח           ו       

 חב' חשמל

 מדרכות

יישום החלטות 
 ועדת תנועה

 

 עמודי חסימה
 כבישים

 כבלים 4טופס 

 ניקוי קולטנים

הסדרים 
 גיאומטריים

 סלקום

 חישוב כמויות

טיפול בפניות ציבור 
המתקבלות במוקד 

 העירוני

 מפעל המים

צביעת כבישים 
 ומדרכות

 ניקוי תעלות

 תליית שילוט

 תחזוקה שוטפת

 במות אירועים

 סוכות אבלים

 תחזוקה כללית



180 

 

פרסום, מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע להגשתו  מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה.
ג' )ו(  170למועצת העירייה, ללא נטילת רשות מטעם מבקר העירייה או ראש העיר, אסור על פי סעיף 

 א' לפקודת העיריות334לפקודת העיריות והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

 הביקורת סבורה כי,

 קיומו של מבנה ארגוני מעודכן, המגדיר את מערך התפקידים

במחלקה, קשרי הגומלין ביניהם והסמכויות השונות של כל בעל 

 עובד, מהווה חלק מעקרונות מנהל ציבורי תקין.

 

 : המלצת הביקורת

 להקפיד על קיומו של מבנה ארגוני מעודכן במחלקה. 

 

 היקף הביקורת .1.2

וכללה את הנושאים  2013הביקורת בחנה את פעילות המחלקה לשנת 

 :הבאים

 .נהלי עבודה 

  .תקן כוח אדם במחלקה 

  .תקציב המחלקה 

 .תוכנית עבודה שנתית 

 המערכת(  -טיפול בפניות ציבור המתקבלות במערכת הקריאות )להלן

 .המוקד(, לרבות אופן העמידה בזמני תקן -של המוקד העירוני )להלן

   .פיקוח המחלקה אחר פעילות קבלנים 

  .ממשקי עבודה עם מחלקת גנים ונוף ותאגיד המים 

 הביקורת ודולוגייתמת .1.1

  בוצע שימוש בשיטות העבודה הבאות: במהלך ביצוע הביקורת .1.3.1

 ביקורת ענ"א( על  -ביקורת עיבוד נתונים אלקטרוניים )להלן

קבצים הכוללים את נתוני הפניות שהתקבלו במערכת המוקד 

 והועברו לטיפול עובדי המחלקה או הקבלן.  2013בשנת 

  2001 -התשס"אתאגידי מים וביוב,  חוקסקירת. 

 .סקירת ספר נהלי העירייה ונהלי העבודה הקיימים במחלקה 

  .סקירת זמני התקן לטיפול בפניות המתקבלות במוקד 

 בדיקות ומדגמים אקראיים שונים.  עריכת 
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פרסום, מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע להגשתו  מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה.
ג' )ו(  170למועצת העירייה, ללא נטילת רשות מטעם מבקר העירייה או ראש העיר, אסור על פי סעיף 

 א' לפקודת העיריות334לפקודת העיריות והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

 והתקבלו הסברים במסגרת עבודת הביקורת התקיימו פגישות .1.3.2

 בעלי התפקידים הבאים:מ

  המחלקהמנהל. 

  המחלקי המפקחשני. 

  המחלקהמזכירת. 

 

, על מנהל מחלקת עבודות ציבוריות ולעובדי המחלקהביקורת מודה לה

 שיתוף הפעולה והסיוע בהכנת דוח זה. 
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פרסום, מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע להגשתו  מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה.
ג' )ו(  170למועצת העירייה, ללא נטילת רשות מטעם מבקר העירייה או ראש העיר, אסור על פי סעיף 

 א' לפקודת העיריות334לפקודת העיריות והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

 
 עיקרי הממצאים וההמלצות .2

 - נהלי עבודה .2.1

 (1.1ממצא )סעיף 

 דוח.המסוימים, כמפורט בגוף לא קיימים במחלקה נהלי עבודה בנושאים 

 

 :ת הביקורתהמלצ

מומלץ כי מנהל המחלקה יתווה נהלי עבודה בהתייחס לכלל הנושאים 

לגביהם טרם נקבעו נהלים, אשר יאושרו על ידי הנהלת העירייה וינחו את 

 עובדי המחלקה בעבודתם.

 

 תגובת מנהל המחלקה

המחלקה תפעל לכתיבת נהלי עבודה  מקבל את ממצאי הביקורת.

יש צורך  העבודה השוטפת של עובדי המחלקה. המסדירים את אופן

 בכתיבת נהלים בעיקר בנושאי בטיחות.

 

 -תוכנית עבודה שנתית  .2.2

 (1.4.2ממצא )סעיף 

  "12מתוך משימות בלבד  4בוצעו  -תב"ר "קרצוף וריבוד כבישים 

לא רשומים בתוכנית נתוני ביצוע בתוכנית העבודה. כמו כן, משימות ה

 מהתקציב לכל משימה. 

 "תוכנית העבודה אינה כוללת  - תב"ר "סימון כבישים ומדרכות

 סטאטוס ביצוע וכן תקציב מול ביצוע לכל רובע/משימה.

 

 :ת הביקורתהמלצו

  להתוות ולהטמיע נהלי עבודה לאופן הכנת תוכניות העבודה והצעות

 .התקציב של המחלקה

  בסטאטוס הביצוע  מידי רבעוןלעדכן את תוכניות העבודה של התב"רים

 ובנתוני הביצוע בפועל לכל משימה.
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פרסום, מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע להגשתו  מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה.
ג' )ו(  170למועצת העירייה, ללא נטילת רשות מטעם מבקר העירייה או ראש העיר, אסור על פי סעיף 

 א' לפקודת העיריות334לפקודת העיריות והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

 תגובת מנהל המחלקה

  "לגבי תב"ר "קרצוף וריבוד כבישים- 

בהתאם לדיווחי י סגן המהנדס סטאטוס הביצוע עודכן על יד -

עדכניות  היעדרמשימות. ייתכן ו 12מתוך  11המחלקה. בפועל, בוצעו 

 המסמך נובע מאי העברת עדכון לסגן המהנדס. 

, ריכוז נתוני 2014מאחר והתקציב השנתי של התב"ר הסתיים במרץ  -

 הביצוע לכל משימה נמצא בהליך הכנה נכון למועד ביצוע הביקורת.

  "לגבי תב"ר "סימון כבישים ומדרכות- 

בוצע  2012כלל האזורים המצוינים בתוכנית העבודה נצבעו. החל משנת 

ות ברחבי העיר תוך סקר מדידה והערכה של כל כמויות הצביעה הנדרש

הדגשה של כמויות בכל אזור בנפרד. כתוצאה, אנו יודעים היום את 

 היקפי העבודה בצורה מדויקת תוך הערכת עלויות כספיות לכל אזור.

 תכנית עבודה מקושרת תקציב תבוא לידי ביטוי עם כתיבת הנהלים.

 

 (1.4.1ממצא )סעיף 

 שנתית לביצוע התב"רים. -עבודה רב תוכניתהוצגה לביקורת 

 

 - פניות ציבור בתחום עבודות ציבוריות .2.1

 (1.5.1.2.1ממצא )סעיף 
טרם  ן( נותרו פתוחות, קרי הטיפול בה6,012מתוך  315מהפניות ) 5% -כ

 .הסתיים למרות שעבר זמן רב ממועד קבלתן

 

 :המלצות הביקורת

  רלוונטיות בסטאטוס לסגור את הפניות הפתוחות, לרבות ניתוב פניות

 "בהקפאה" או "בטיפול" לסגן מהנדס העיר ו/או מחלקת תשתיות.

  מומלץ כי מזכירת המחלקה תפיק דוח שבועי בגין פניות חדשות

שהוקפאו ונדחו ותעבירו למנהל המחלקה, שיאשר בכתב את תקינות 

 הסטאטוסים.
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 א' לפקודת העיריות334לפקודת העיריות והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

 מומלץ כי מזכירת המחלקה תפיק דוח שבועי של כלל הפניות הפתוחות .

מפקח המחלקה וסגן מנהל המחלקה יאשרו הוראות להמשך טיפול, 

 אשר יעודכנו במערכת.

 תגובת מנהל המחלקה

 צורך בהנחיות ברורות מצד ההנהלה כדי שהמוקד והמחלקות יפעלו  יש

 בהתאם למדיניות הארגון בהתייחס לאופן הטיפול בפניות ציבור.

  המלצת הביקורת לגבי סגירת הפניות הפתוחות וניתוב פניות רלוונטיות

 טופלה על ידי המחלקה.  -לסגן מהנדס העיר ו/או מחלקת תשתיות 

  נפתח לסגן מהנדס העיר ממשק חדש למערכת  2014בתחילת שנת

פניות הרלוונטיות לסגן  2014המוקד העירוני, כך שבפועל מתחילת 

 ולא למחלקת עבודות ציבוריות.המהנדס מופנות לנתיב זה 

 

 (1.5.4.2ממצא )סעיף 

  230 -ל 59פניות, משך הטיפול בפועל חרג בין  10של אקראי במדגם 

 פי תאריכי הצפי לסיום הטיפול במערכת.  נדרש לה ימים ממשך הטיפול

 .לא קיים במחלקה תיעוד לאישור החריגות על ידי גורם ניהולי כלשהו 

 

 :ת הביקורתהמלצ

להגדיר "מדרג חריגות", קרי טווחי חריגות במשך זמן הטיפול, מהם ייגזר 

 הגורם הנדרש לבדוק את החריגה, לאשרה ולהנחות לגבי המשך הטיפול.  

 

 תגובת מזכירת המחלקה

חלק מהפניות במדגם נסגרו בזמן, כאשר ייתכן והחריגות נובעות מ"באג" 

במערכת. יתר החריגות נובעות ממספר סיבות עיקריות, כגון: פניות שסווגו 

ממשק למערכת  היעדר"שעון הטיפול" המשיך לרוץ, לסטאטוס "בטיפול" ו

 . וכיו"בהעברת פניות אליו במערכת את סגן המהנדס אשר לא אפשר אצל 

 

 (1.5.5ממצא )סעיף 

, משך הטיפול בפועל חרג עד ברמת סיכון גבוהה פניות 10במדגם אקראי של 

 להן.ימים ממשך הטיפול הנדרש, וזאת בניגוד לזמן התקן שהוגדר  105
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 ת הביקורת:המלצו

  לפעול למציאת פתרון הולם לאופן הטיפול בפניות ברמת סיכון גבוהה

 בימים בהם המזכירה נעדרת. 

 כי המזכירה תפיק דוחות יומיים של פניות פתוחות ברמת סיכון  מומלץ

 גבוהה לבדיקת מנהל המחלקה, אשר ינחה לגבי המשך טיפול.

 

 תגובת מזכירת המחלקה

החריגות נובעות ממספר סיבות עיקריות, כגון: פניות שהתקבלו בעת 

 . וכיו"בשהמזכירה שהתה בחופשה, טופלו מיידית ונסגרו לאחר חזרתה 

 

  - קי עבודה עם מחלקת גנים ונוף ותאגיד המיםממש .2.4

 (1.7.1ממצא )סעיף 

 שני הנהלים בנושא חדירת שורשים לוקים בחסר. 

 

 :המלצת הביקורת

לפעול בהקדם להתוויית נוהל עבודה שיאושר על ידי הנהלות העירייה 

ותאגיד המים, אשר יסדיר את אופן הטיפול בחדירת שורשי עצים 

 ויבהיר בין היתר את הנושאים הבאים:לשטחים פרטיים 

הסדרה משפטית של מסגרת האחריות לטיפול בחדירת שורשים לצנרת  .א

 ביוב פרטית.

 .טיפול ותחומי האחריות של כל מחלקה / גורםממשקי העבודה  מערך .ב

 עדכון התושב באופן הטיפול בפנייתו/תביעתו. .ג

 

 תגובת מנהל המחלקה

אופן חלוקת העבודה בימים אלה נכתב הסכם חדש המסדיר את 

והאחריות בין גורמי העירייה לבין תאגיד המים. פעילות זו תוסדר לאחר 

 מכן באמצעות נוהל עבודה מחייב.
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פרסום, מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע להגשתו  רת של מבקר העירייה.מסמך זה מכיל ממצאי ביקו
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 א' לפקודת העיריות334לפקודת העיריות והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

 פירוט הממצאים .1

 נהלי עבודה .1.1

הביקורת בחנה באם קיימים במחלקה נהלי עבודה, המנחים את עובדיה 

  דלקמן:בביצוע עבודתם. מממצאי הביקורת עולה כ

 במחלקה נהלי עבודה שאינם רשומים בספר נהלי העירייה.  קיימים

 נהלי העבודה מתייחסים לנושאים הבאים:

 .26.06.11מתאריך חדירת שורשי עצים לשטח פרטי, .  1

 .25.12.13נוהל לקבלנים בנושא טיפול בשורשי עצים, מתאריך . 2

 . 01.01.12נוהל בקשה לביצוע פרויקט הנדסי, מתאריך .  3

 .12.12.11תיאום הנדסי לביצוע פרויקטים, מתאריך . 4

 .14.06.11פתיחת מקלטים ציבוריים, מתאריך . 5                            

 .26.09.13השאלת ציוד לאירועים, מתאריך . 6   
 .08.01.14השאלת ציוד ל"שבעה", מתאריך .  7   

 במחלקה נהלי עבודה בנושאים הבאים, בין היתר: מיםלא קיי 

 אופן הטיפול בפניות ציבור המוזנות למערכת המוקד    .8

 אופן הפיקוח אחר קבלנים העובדים עם המחלקה.  .9

 אופן יישום החלטות ועדת תנועה.  .10

 אופן תחזוקת תמרורים, מעקות בטיחות ועמודי חסימה.  .11

 אופן הפיקוח אחר גורמי חוץ.   .12

 אופן הטיפול בתביעות נזיקין.  .13

הביקורת רואה חשיבות רבה בעבודה באמצעות נהלי עבודה המדריכים 

עליו , כך שכל עובד מבין את המוטל םלצורך מילוי תפקיד יםבדועהאת 

 ע מטלותיו. וציואת הדרך לב

 

 :ת הביקורתוהמלצ

 נהלי עבודה בהתייחס לכלל  מומלץ כי מנהל המחלקה יתווה

הנושאים לגביהם טרם נקבעו נהלים, אשר יאושרו על ידי הנהלת 

 העירייה וינחו את עובדי המחלקה בעבודתם.
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פרסום, מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע להגשתו  מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה.
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 א' לפקודת העיריות334לפקודת העיריות והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

  בהמשך לממצאים שעלו במסגרת בדיקת נושא פניות ציבור )ראה

הנוהל בנושא הטיפול בפניות ציבור יתייחס בין כי (, מומלץ 1.5סעיף 

 היתר לנושאים הבאים:

תחומי אחריות של עובדי המחלקה וקשרי הגומלין ביניהם  הגדרת -

 . (וכיו"ב)גורם מנחה, מטפל, מתעד, מדווח, מאשר חריגות 

 . השונים הטיפול לשלבי "זלו -

אופן פתיחת/סגירת פניות במערכת ועדכון סטאטוס הטיפול על  -

  ידי מזכירת המחלקה.

הגדרת "מדרג חריגות", קרי טווחי חריגות במשך זמן הטיפול,  -

מהם ייגזר הגורם הנדרש לבדוק את החריגה, לאשרה בכתב 

 ולהנחות לגבי המשך הטיפול.  

  וח חריגות במשך הטיפול הפקת דוחות מעקב שונים, לרבות ד -

 שיועבר לאישור הגורם הרלוונטי בהתאם ל"מדרג החריגות".      

על ידי מזכירת המחלקה לגבי אופן  בכתב/טלפונית התושב עדכון -

 . לכך תיעוד ושמירת בפנייתוטיפול ה

 קיום תיעוד שוטף במערכת לסיבת החריגות ולהתקדמות הטיפול. -

 

 :תגובת מנהל המחלקה

 .את ממצאי הביקורתמקבל 

המחלקה תפעל לכתיבת נהלי עבודה המסדירים את אופן העבודה 

 .השוטפת של עובדי המחלקה

לדעת מנהל אגף הנדסה יש צורך בכתיבת נוהל עירוני ישים שממנו כל 

 מחלקה תגזור את ההיבטים שלה. 

 11. סעיף 13; 10; 8מנהל האגף רואה לנכון לקדם את כתיבת הנהלים: 

 .10ייכנס לטיפול במסגרת סעיף 

 תקן כוח אדם במחלקה .1.2

הביקורת ביקשה לבחון באם מצבת כוח האדם במחלקה תואמת לתקן 

 . 2010-2013כוח האדם המאושר, בהתייחס לשנים 

 כדלקמן:מממצאי הביקורת עולה 

  .לא קיים באגף משאבי אנוש תקן כוח אדם עבור המחלקה 
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 א' לפקודת העיריות334לפקודת העיריות והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

 מחודש  ,מנהלת אגף משאבי אנוש כפי שנמסר לביקורת על ידי סגנית

בעקבות  9 -ל 8 -ואילך עלה מספר העובדים במחלקה מ 09/2010

 הצטרפות מפקח למחלקה. 

עדר הגדרת תקן כוח אדם המבוסס על ניתוח משימות ילדעת הביקורת, ה

והעיסוקים הנגזרים מהן, אינו מאפשר לבדוק באם קיים צורך בשינוי 

 מצבת כוח האדם במחלקה. 

 

 :ת הביקורתוהמלצ

מומלץ לבצע סקר "ניתוח עיסוקים", במסגרתו יוגדרו משימות המחלקה 

 ופרופיל המשרות הדרוש לביצוען.  

על בסיס תוצאות הסקר, מומלץ להגדיר תקן כוח אדם למחלקה שיאושר 

 על ידי הנהלת העירייה.

 

 תקציב המחלקה .1.1

 רקע

  תחזוקה תקציב המחלקה מורכב מתקציב רגיל המיועד לביצוע עבודות

 פיתוח ם יזומים שללביצוע פרויקטי וכן מתקציב בלתי רגיל המיועד

 תב"ר(. -שנתי )להלן-לכל פרויקט תקציב נפרד רב .ושדרוג

 על פי תקופת מידי שנה, מאושר החלק השנתי היחסי של התב"רים  ,

ההתקשרות החוזית עם קבלני הביצוע. יתרת התקציב בתב"רים 

 עוברת משנה לשנה עד למועד סיום הפרויקט. 

  ים, תב"רששת הלהלן טבלה המציגה את התקציב השנתי היחסי של

 םואת ביצוע 2013נכון לשנת שסווגו בגזברות בתחום עבודות ציבוריות 

 -הנהלת חשבונות )להלן ה מנתוני, כפי שעוללסוף השנהבפועל נכון 

 :  הנה"ח( 

שנתי תקציב  תב"רהשם 
 1יחסי

 )באלפי ש"ח(

 -נכון ל ביצוע
11.12.11 

 )באלפי ש"ח(

שיעור הביצוע 
 מהתקציב נכון

 11.12.11 -ל
 95% 2,843 3,000 קרצוף וריבוד כבישים

 46% 555 1,200 שיפוץ כבישים ומדרכות

                                                           
, 04/2013-03/2014כפי שהוסבר לביקורת על ידי מנהל המחלקה, התקציב השנתי היחסי של התב"רים הינו עבור  1

 . 08/2013-07/2014למעט תב"ר "שיפוץ כבישים ומדרכות" אשר תקציבו השנתי היחסי הינו עבור 
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פרסום, מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע להגשתו  מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה.
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 א' לפקודת העיריות334לפקודת העיריות והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

שנתי תקציב  תב"רהשם 
 1יחסי

 )באלפי ש"ח(

 -נכון ל ביצוע
11.12.11 

 )באלפי ש"ח(

שיעור הביצוע 
 מהתקציב נכון

 11.12.11 -ל
 20% 501 2,500 2שדרוג מדרכות 

 85% 846 1,000 סימון כבישים ומדרכות

 56% 168 300  בדרכים התקני בטיחות

 46% 23 50 גרנוליט תיקוני

  להלן טבלה המציגה את חלקו היחסי של תקציב המחלקה מתוך

 : הנה"ח , כפי שעולה מנתוני2011-2013תקציב אגף הנדסה בשנים 

תקציב  שנה
רגיל של 
 המחלקה

)באלפי 
 ש"ח(

תקציב 
  רגיל של

אגף 
 הנדסה

)באלפי 
   ש"ח(

שיעור 
התקציב 

הרגיל של 
המחלקה 

ביחס לאגף 
 הנדסה

תב"רים 
של 

 המחלקה
)באלפי 

 ש"ח(

תב"רים 
אגף של 

 הנדסה
)באלפי 

 ש"ח(

שיעור 
התב"רים 

של 
המחלקה 

ביחס לאגף 
 הנדסה

2013 1,451 26,623 5% 8,050 52,075 15% 

2012 1,518 22,839 7% 7,130 77,540 9% 

2011 886 20,504 4% 6,860 48,352 14% 

 

הביקורת בחנה את שיעור הביצוע מהתקציב הרגיל של המחלקה  .3.3.1

, כפי שנרשם בנתוני 2010-2012בהשוואה לשנים  2013לשנת 

 הנה"ח ומופיע בטבלה להלן:

תקציב רגיל  שנה
 )באלפי ש"ח(

 ביצוע 
 )באלפי ש"ח(

 הפרש 
 )באלפי ש"ח(

שיעור 
הביצוע 

 מהתקציב

2013 1,451 1,176 275 81% 

2012 1,518 1,528 -10 101% 

2011 886 872 14 98% 

שיעור  2013בשנת  מניתוח ממצאי הטבלה לעיל עולה כי, .3.3.1.1

משיעור  20%-17% -הביצוע מהתקציב היה קטן ב

 . 2011-2012הביצוע מהתקציב בשנים 

הביקורת בחנה את אופן הביצוע בפועל של התקציב הרגיל של  .3.3.2

, כפי שנרשם בנתוני הנה"ח ומופיע בטבלה 2013 המחלקה לשנת

 להלן:

                                                           
ר "שדרוג מדרכות" משקפים את כפי שהוסבר לביקורת על ידי מנהל תקציבי פיתוח בגזברות, נתוני הביצוע של תב" 2

פעילות אגף הנדסה והמחלקה יחדיו. זאת מאחר ובפועל,  התב"ר מנוהל על ידי סגן מהנדס העיר כאשר רק חלק ממנו 
 מבוצע על ידי המחלקה בהתאם לדרישת האגף. 
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תקציב  שם סעיף 
)באלפי 

 ש"ח(

ביצוע 
)באלפי 

 ש"ח(

הפרש 
)באלפי 

 ש"ח(

שיעור הביצוע 
 מהתקציב

עבודות קבלניות דרכים 
 ומדרכות

985 780 205 79% 

 92% 8 92 100 דרכים ומדרכות   -חומרים 

 33% 4 2 6 ציוד מיוחד

קבלניות בטיחות עבודות 
 בדרכים

60 53 7 88% 

 83% 51 249 300 עבודות קבלניות ניקוז

 81% 275 1,176 1,451 סה"כ

שיעור  2013בשנת  מניתוח ממצאי הטבלה לעיל עולה כי, .3.3.2.1

, 81% -הביצוע מהתקציב הרגיל של המחלקה עמד על כ

וזאת בניגוד לניצול תקציבי מלא אותו ציפתה הביקורת 

 למצוא. 

לדעת הביקורת, תכנון תקציבי אשר נערך בקפידה והוגש 

לאישור הנהלת העירייה, נועד לניצולו עד תום בתקופת 

 הדיווח והרי לשם כך נועד. 

 

 :מזכירת המחלקה תגובת

סעיף "עבודות קבלניות דרכים ומדרכות" לא נוצל עד 

אלפי  200תום בשל שריון תקציבי של הגזברות בסך 

 וצלו בהתאם לצרכים בפועל. ש"ח. יתר הסעיפים נ

 

 :המלצת הביקורת

להגדיר קריטריונים ברורים לאופן התכנון והביצוע של 

תקציב המחלקה ולהימנע מאי ניצול תקציבי מלא, תוך 

 הצמדות לתכנון ככל שניתן.

הביקורת בחנה את שיעור השינוי בתקציב הרגיל של המחלקה  .3.3.3

ומופיע בטבלה , כפי שנרשם בנתוני הנה"ח 2011-2013בשנים 

 : להלן

 תקציב רגיל  שנה
 )באלפי ש"ח(

 שיעור הגידול/הקיטון 
 ביחס לשנה קודמת

2013 1,451 -5% 

2012 1,518 71%+  

2011 886 - 
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  :כדלקמןמניתוח ממצאי הטבלה לעיל עולה  .3.3.3.1

  בתקציב הרגיל  71%חל גידול בשיעור של  2012בשנת

 . 2011בהשוואה לשנת 

  בתקציב הרגיל  5%בשיעור של חל קיטון  2013בשנת

 .2012בהשוואה לשנת 

 

 :מנהל המחלקה תגובת

נבע משתי סיבות עיקריות: הגדלת  2012הגידול בשנת 

התקציב בגין עבודות ניקוז, אשר עד אז בוצעו בעיקר 

במסגרת תב"ר אגף הנדסה, וכן תוספת עובד קבלן 

 לטיפול בפניות למערכת המוקד.  

 מהחלטת הגזברות.נבע  2013הקיטון בשנת 

 

 כנית עבודה שנתיתת .1.4

להלן הליך העבודה המתבצע במחלקה לצורך הכנת תוכנית עבודה  .3.4.1

לביצוע התקציב הבלתי רגיל של המחלקה, כפי שתואר לביקורת 

 עדר נוהל עבודה בכתב בנושא: יעל ידי מנהל המחלקה בשל ה

  במהלך ספטמבר מנהל המחלקה מקיים ישיבות עבודה וסיורי

שטח עם סגנו ומפקחי המחלקה, לצורך הגדרת משימות 

 המחלקה במסגרת התקציב הבלתי רגיל. 

  מתבצע ניתוח של פעילות המחלקה, צרכים משתנים/חדשים

 לקראת השנה הבאה, מצב התשתיות בעיר ודרישות תושבים.   

 לאישור מהנדס העיר והגזבר הצעה  בתום שלב הדיונים, מוגשת

לתוכנית עבודה לתקציב הבלתי רגיל, הכוללת משימות, 

 סקיצות ואומדן תקציבי. 
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קיימות במחלקה תוכניות עבודה מקושרות  הביקורת בחנה באם .3.4.2

ת והכולל, 20133תקציב לחמשת התב"רים שנוהלו על ידה בשנת 

 מול ביצוע לכל משימה. תקציב משימות ו

  :כדלקמןורת עולה מממצאי הביק

התב"רים אינם מקושרים לתוכנית עבודה,  5מתוך  4 (1)

 כמקובל בסדרי מנהל תקין.  

מבדיקת הביקורת עולה כי, תב"רים אלה מיועדים לביצוע 

 משימות שאינן ניתנות לתכנון מראש, כמפורט להלן:

"שיפוץ כבישים ומדרכות" מיועד לעבודות  תב"ר -

 תחזוקה שוטפות בעקבות פניות ציבור. 

תב"ר "התקני בטיחות" מיועד ליישום החלטות ועדת  -

תנועה וטיפול שוטף במעקות בטיחות ותמרורים                      

 ובנזקי תאונות דרכים. 

 תב"ר "תיקוני גרנוליט" מיועד לתיקוני שבר. -

תן להתוות תוכנית עבודה לניצול תב"רים כתוצאה, לא ני

 אלו. ממצאי הביקורת תקינים. לביקורת אין הערות. 

 

 תב"ר "קרצוף וריבוד כבישים"  (2)

  קיימת תוכנית הכוללת תקציב לכל משימה. ממצא

 הביקורת תקין. לביקורת אין הערות. 

  משימות בלבד.  12מתוך  4כפי שנרשם בתוכנית, בוצעו 

 צוע מהתקציב לכל משימה. לא רשומים נתוני בי 

 

מעקב אחר נתוני הביצוע מהתקציב  היעדרלדעת הביקורת, 

לכל משימה, פוגע בהליך מדידת התפוקות הרצויות במחלקה 

 ובהערכת יעילות ונכונות התכנון.  

 

 

                                                           
א על ידי סגן ( אינו מנוהל על ידי המחלקה אל2470082751לעיל, תב"ר "שדרוג מדרכות" ) 3.3כפי שצוין בסעיף  3

 תב"רים בלבד.  5נוהלו על ידי המחלקה  2013מהנדס העיר. אי לכך, בשנת 
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 :תגובת מנהל המחלקה

  מסמך התוכנית נערך על ידי סגן מהנדס העיר, כאשר

בהתאם לדיווחי המחלקה. סטאטוס הביצוע עודכן על ידו 

עדר עדכניות ימשימות. ייתכן וה 12מתוך  11בפועל, בוצעו 

 המסמך נובע מאי העברת עדכון לסגן המהנדס. 

  2014מאחר והתקציב השנתי של התב"ר הסתיים במרץ ,

ריכוז נתוני הביצוע מהתקציב לכל משימה נמצא בהליך 

 הכנה נכון למועד ביצוע הביקורת.

 

 ישים ומדרכות"תב"ר "סימון כב (3)

  קיימת תוכנית המכמתת את הסימונים הדורשים צביעה

 באזורים השונים בעיר, כגון:

 0.15פס  רחוב
 מ"א

 0.30פס 
 מ"א

 אבני שפה חיצים מ"ר

 11,350 283 1,315 708 5,200 ויצמן

 1,550 65 250 90 450 סוקולוב

  כפי שהוסבר לביקורת על ידי מנהל המחלקה, הנתונים

בתוכנית מתבססים על מדידות שבוצעו על ידי הכמותיים 

 מפקח המחלקה.

  מנגד, התוכנית אינה כוללת סטאטוס ביצוע וכן תקציב

 מול ביצוע לכל רובע/משימה. 

לדעת הביקורת, תוכנית עבודה מקושרת תקציב, המשמשת 

כלי למדידת התפוקות הרצויות בארגון, הינה חלק בלתי 

 נפרד מסדרי מנהל תקין.

 

 :מנהל המחלקהתגובת 

 .כלל האזורים המצוינים בתוכנית העבודה נצבעו

בוצע סקר מדידה והערכה של כל כמויות  2012נת החל מש

 כלבהצביעה הנדרשות ברחבי העיר תוך הדגשה של כמויות 
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אנו יודעים היום את היקפי העבודה  ,אזור בנפרד. כתוצאה

 .בצורה מדויקת תוך הערכת עלויות כספיות לכל אזור

תבוא לידי ביטוי עם כתיבת  מקושרת תקציב תכנית עבודה

 .הנהלים

 

 :המלצות הביקורת

  להתוות ולהטמיע נהלי עבודה לאופן הכנת תוכניות

העבודה והצעות התקציב של המחלקה, אשר יתייחסו 

 בין היתר לנושאים הבאים:

מדדים )תקציביים וכמותיים( על בסיסם יש להגדיר  .14

 את הצעת התקציב.

סקרים מקצועיים שיש לבצע כשלב מקדים להגדרת  .15

 משימות וצרכים. 

 אופן תעדוף המשימות. .16

 אופן קביעת האומדן התקציבי. .17

  מידי רבעוןלעדכן את תוכניות העבודה של התב"רים 

 בסטאטוס הביצוע ובנתוני הביצוע בפועל לכל משימה.

 

 :תגובת מנהל המחלקה

העבודה  בהתייחס לעדכון תוכניתת הביקורת המלצ

 .בפועל ותמבוצע

 

 שנתית,-תוכנית עבודה רבהביקורת בחנה באם קיימת במחלקה  .3.4.3

 לביצוע התב"רים.

             קיימת במחלקה תוכנית עבודה  ממצאי הביקורת עולה כי,מ

 שנתית לביצוע התב"רים אשר תחת מוטת אחריותה. -רב

בייעול  תסייעמלדעת הביקורת, קיום תוכנית עבודה רב שנתית 

 התכנון ופריסת התקציב לאורך חיי כל תב"ר.  

 

מבדיקת הביקורת עולה כי, לא קיימת תוכנית עבודה עבור  .3.4.4

 התקציב הרגיל של המחלקה. 
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הביקורת בחנה באם סעיפי התקציב הרגיל של המחלקה ניתנים 

 לקישור לתוכנית עבודה שנתית. 

 

  :כדלקמןמממצאי הביקורת עולה 

 4  יועדים לביצוע משימות שאינן ניתנות סעיפים מ 5מתוך

 לתכנון מראש, כמפורט להלן:

סעיפי "עבודות קבלניות דרכים ומדרכות",                        -

"ציוד " מיועדים לביצוע עבודות תחזוקה  -"חומרים" ו

 בעקבות פניות ציבור ובקשות ממחלקות העירייה השונות.

                     "עבודות קבלניות בטיחות בדרכים"  סעיף  -

 מיועד לטיפול בנזקי תאונות דרכים.  

כתוצאה, לא ניתן להתוות מראש תוכנית עבודה לניצול 

 סעיפים אלו. ממצאי הביקורת תקינים. לביקורת אין הערות. 

  בגין סעיף "עבודות קבלניות ניקוז" קיימת תוכנית המפרטת

 אזורים ורחובות בהם יש לבצע עבודות ניקוז. 

מנגד, התוכנית אינה כוללת סטאטוס ביצוע וכן תקציב מול 

 ביצוע לכל משימה. 

כפי שנמסר לביקורת על ידי מנהל המחלקה, תוכנית העבודה 

בנושא ניקוז מבוצעת במלואה בפרק זמן של כשלושה שבועות 

לפני תחילת הגשמים, כתוצאה אין צורך ברישום סטאטוס 

 ביצוע לכל משימה. 

 ממצאי הביקורת תקינים. לביקורת אין הערות. 

 

 פניות ציבור בתחום עבודות ציבוריות  .1.5

 להלן הליך העבודה המתבצע במחלקה לצורך טיפול בפניות ציבור

תואר לביקורת על ידי מזכירת  המתקבלות במערכת המוקד. הליך זה

 בכתב נוהל עבודה היעדרבשל  המרכזת את המעקב אחר הפניות המחלקה

 א:בנוש

 פנייה  /אוו האתר העירוני פניות מוזנות למערכת המוקד באמצעות

 טלפונית למוקד או למחלקה. 
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 ,הפנייה  בהתאם לנושא הפנייה, הנבחר מתוך רשימה מוגדרת במערכת

 הבאים: טיפולאחד מגורמי הלמועברת 

שני צוותים של עובדי המחלקה, בפיקוחו של סגן מנהל  .18

 המחלקה.

 -סמסום אחזקות ובניה בע"מ )להלןצוות עובדי חברת " .19

לביצוע עבודות תחזוקה לטיפול  6/2012הקבלן(, שזכתה במכרז מס' 

 בקריאות מוקד. צוות זה הינו בפיקוחו של מפקח במחלקה. 

  מידי יום, המזכירה מפיקה לסגן מנהל המחלקה ולמפקח את הפניות

 החדשות שהתקבלו במערכת )לקבלן אין ממשק למערכת(.  

 יומיים, המזכירה מקבלת דיווח ידני מהצוותים לגבי אופן -םמידי יו

 הטיפול ומעדכנת את סטאטוס הטיפול מתוך רשימה מוגדרת במערכת.  

 ות של לסגן מנהל המחלקה ולמפקח דוח המזכירה מפיקה ,מידי שבוע

 . (3.5.1חדשות ובסטאטוס "בטיפול" )כפי שיוסבר להלן בסעיף  פניות

 ירה מפיקה למנהל המחלקה דוח מרכז של מידי מספר חודשים, המזכ

 (. 3.5.1הפניות בסטאטוס "בהקפאה" )כפי שיוסבר להלן בסעיף 

 

 . ענ"אביקורת  ביצעההביקורת , לצורך בחינת אופן הטיפול בפניות

על ידי לביקורת ו הועבר 05.03.14בתאריך , כאמורלצורך ביצוע ביקורת 

מתוך  הממוכן( שנשלפו הדוח -מזכירת המחלקה שני קבצי אקסל )להלן 

פניות האת כלל נתוני  יםוכוללעל ידי סגנית מנהלת אגף מחשוב מערכת ה

והועברו לטיפול עובדי המחלקה או  2013שהתקבלו במערכת המוקד בשנת 

 הקבלן. להלן ממצאי הביקורת כפי שעלו מניתוח קבצים אלו:

 סטאטוס הטיפול בפניות .3.5.1

תחת סטאטוס טיפול  נרשמת על ידי מזכירת המחלקהכל פנייה 

 מסוים, המוצג ב"תיבת אפשרויות" מוגדרת במערכת.

היו קיימים במערכת  2013מניתוח הדוח הממוכן עולה כי, בשנת 

 סטאטוסים, כפי שהוסברו לביקורת על ידי מזכירת המחלקה: 12

 "על ידי  וטופלות שפני -"סגורה וטופלה ע"י המחלקה

 ה ו/או הקבלן ונסגרו במערכת.מחלקה
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 "פנייה שהועברו לטיפול המחלקה ו/או הקבלן  -"בטיפול

 והטיפול טרם הסתיים.

 "זה:סטאטוס ליות המסווגות פנקיימים שני סוגי  -"בהקפאה 

הדורשות עבודות שדרוג, הכרוכות בהליך ממושך פניות  .20

הכולל אישור תוכנית עבודה ושריון תקציבי על ידי  גורמי 

 .וכיו"בהנהלה, התקשרות עם קבלנים 

 מהנדספניות שהופנו למחלקה ובפועל הינן באחריות סגן  .21

לא היה  2013. מאחר ובשנת מחלקת תשתיות העיר ו/או

ברשות גורמים אלה ממשק למערכת, הפניות סווגו 

בסטאטוס "בהקפאה", כאשר אחת לשבוע מנהל המחלקה 

 בשנת. לטיפולם הפניותהעביר לגורמים אלה ריכוז של 

 מערכת.ל ממשקלה הוטמע אצל גורמים א 2014

  פניה שנסגרה במערכת מאחר וכבר  -סגורה" -"כפולה

 מקום. הלגבי אותו מתושב אחר  פנייה דומההתקבלה לפניה 

  פנייה שלאחריה התקבלה פנייה דומה  -פתוחה" -"כפולה

 מתושב אחר לגבי אותו מקום. 

 פנייה של תושב אשר פנה יותר מפעם אחת  -""פתוחה חוזרת

 לגבי אותה מקום. 

 "זהה לסטאטוס "פתוחה חוזרת".  -"חדשה חוזרת 

 "שסווגו פניות  -"סגירה והעברה לטיפול מחלקה אחרת

המחלקה ו/או הקבלן כפניות באחריות  במוקדבטעות 

ומועברות על ידי מזכירת המחלקה למחלקה האחראית 

 . הרלוונטית

  פניות שסווגו בטעות במוקד כפניות  -מוקד""בטיפול

באחריות המחלקה ו/או הקבלן ומזכירת המחלקה מחזירה 

 אותן למוקד מאחר ואינה יודעת מי המחלקה האחראית. 

 פניות הנבדקות על ידי סייר המוקד בשעות  -בדיקת סייר""ב

 שלאחר תום יום העבודה של עובדי המחלקה ו/או הקבלן.

  המחלקה ו/או הקבלן  -בעיה במקום"לא נמצאה  -"דחייה

 הגיעו למקום אך בפועל לא קיימת בעיה.



198 

 

פרסום, מלא או חלקי, לפני המועד שנקבע להגשתו  מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה.
ג' )ו(  170למועצת העירייה, ללא נטילת רשות מטעם מבקר העירייה או ראש העיר, אסור על פי סעיף 

 א' לפקודת העיריות334לפקודת העיריות והמפרסם דינו מאסר שנה לפי סעיף 

 

  חברת באחריות פניות שהינן  -לא בטיפול הרשות" -"דחייה

 "נתיבי ישראל", החברה הלאומית לתשתיות תחבורה.

 

הביקורת בחנה באם מערך הסטאטוסים במערכת  .3.5.1.1

 המוקד מכיל סטאטוסים "כפולים", בעלי משמעות זהה.

סטאטוס "חדשה חוזרת"  י הביקורת עולה כי,מממצא

הינו בעל משמעות זהה לסטאטוס "פתוחה חוזרת". לכן, 

יש לדעת הביקורת צורך בסטאטוס אחד בלבד. קיומם 

של שני סטאטוסים שונים בעלי אותה משמעות אף יכול 

 להטעות בעת ניתוח נתוני הפניות.

 

 :תגובת מזכירת המחלקה

במערכת על ידי  הסטאטוסים לעיל לא הוטמעו

 המחלקה. אכן מדובר בסטאטוסים בעלי משמעות זהה.

 

 :המלצת הביקורת

לבטל במערכת את סטאטוס "חדשה חוזרת", בשל 

קיומו של סטאטוס אחר בעל משמעות זהה )"פתוחה 

 חוזרת"(.

 

הביקורת בחנה את שיעור הטיפול בפניות בפועל על ידי  .3.5.1.2

בלו המחלקה ו/או הקבלן, מתוך סך הפניות שהתק

 .2013במערכת המוקד בשנת 

לצורך ביצוע הבדיקה, הביקורת סיווגה את 

 קבוצות כדלהלן: 3 -הסטאטוסים במערכת ל

 פניות שדרשו טיפול ונסגרו במערכת.  (1)

 פניות שדרשו טיפול ונותרו פתוחות במערכת. (2)

 פניות שלא דרשו טיפול.  (3)

, בחלוקה 2013להלן פירוט סך הפניות שהתקבלו בשנת 

קבוצות  3לסטאטוסים שנרשמו בדוח הממוכן וכן לפי 

 סטאטוס שהוגדרו על ידי הביקורת:ה
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קבוצת 
סטאטוס 

שהוגדרה על 
 ידי הביקורת

 סטאטוס טיפול 
כפי שרשום בדוח 

 הממוכן

מספר 
 פניות

שיעור הפניות 
 מתוך הסה"כ

פניות שדרשו 
ו טיפול ונסגר

 במערכת

סגורה וטופלה ע"י 
 המחלקה

4,279 71.17% 

פניות שדרשו 
טיפול ונותרו 

פתוחות 
 במערכת

 2.89% 174 בהקפאה

 1.60% 96 בטיפול

 0.55% 33 פתוחה חוזרת

 0.10% 6 חדשה חוזרת

 0.07% 4 בבדיקת סייר

 0.03% 2 פתוחה-כפולה

 סה"כ פניות שדרשו טיפול 
 ונותרו פתוחות במערכת

315 5.24% 

פניות שלא 
 דרשו טיפול 

 סגירה והעברה 
לטיפול מחלקה 

 אחרת

838 13.94% 

 לא נמצאה -דחייה
 בעיה במקום

400 6.65% 

לא בטיפול -דחייה
 הרשות

56 0.93% 

 2.03% 122 סגורה-כפולה

 0.03% 2 בטיפול מוקד

 23.59% 1,418 סה"כ פניות שלא דרשו טיפול

 100% 6,012 סה"כ

 

 :כדלקמןמניתוח ממצאי הטבלה לעיל עולה  .3.5.1.2.1

 ( 6,012מתוך  4,279מהפניות ) 71% -כ

 טופלו ונסגרו במערכת. 

 ( לא 6,012מתוך  1,418מהפניות ) 24% -כ

נדחו בשל  8% -דרשו טיפול, מתוכן כ

בעיה ו/או בעיה שאינה בטיפול  היעדר

 העירייה.

 ( נותרו 6,012מתוך  315מהפניות ) 5% -כ

טרם הסתיים  ןטיפול בהפתוחות, קרי ה

למרות שעבר זמן רב ממועד קבלתן, כפי 

 הבא:  בגרףשיפורט 

לפי משך הזמן ממועד  הפתוחות פילוח הפניות

מועד העברת הדוח הממוכן פתיחתן ועד ל
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 (05.01.14לביקורת )

 

 :הפניות הפתוחות( 115תגובת מזכירת המחלקה )לגבי 

 ביניהן:הפניות הפתוחות נובעות ממספר סיבות, 

  עומס העבודה על המזכירה אינו מאפשר להקדיש את

 מירב הזמן הדרוש למעקב אחר הפניות.

  הוטמעה מערכת מוקד חדשה. יש לבדוק  2014בשנת

באם העברת הנתונים בין המערכות גרמה ל"באג" 

 ולקיום פניות פתוחות שבפועל נסגרו בעבר. 

  פניות "בהקפאה" נובעות בעיקר מעבודות שדרוג

שכות ו/או פניות שלא היה ניתן לנתב במערכת ממו

 לסגן מהנדס העיר ומחלקת תשתיות. 

  התקבלה הנחייה מסמנכ"ל  2013במהלך שנת

העירייה שלא להקפיא פניות. כתוצאה, חלק מהפניות 

 "בטיפול" הינן למעשה פניות מוקפאות. 

  מאחר והמעקב אחר פניות פתוחות התבצע לגבי

בלבד, ייתכן והפניות  פניות "בטיפול" ו"בהקפאה"

 ביתר הסטאטוסים לא אותרו.    

 ,הביקורת סבורה כי

  קיומן של פניות פתוחות מעל חצי שנה, יוצר עומס על

טיפול ו/או טיפול  היעדרהמערכת ועלול להצביע על 

 חלקי. 

56 
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  במתכונת הנוכחית, לא ניתן לבדוק באמצעות הדוח

ך הממוכן את הפער בין משך הטיפול הנדרש לבין מש

 (.3.5.4.1הטיפול בפועל )כפי שיפורט בסעיף 

  מחד, קרוב לשליש מהפניות נותרו פתוחות ו/או סווגו

כלא דורשות טיפול. מאידך, לא קיימים נהלי עבודה 

המסדירים את אופן הטיפול בפניות. מצב זה אינו 

 עולה בקנה אחד עם כללי מנהל תקין. 

 

 :המלצות הביקורת

  להתוות ולהטמיע נוהל עבודה בנושא הטיפול בפניות

 לעיל.  1.1ציבור, בהתאם להמלצה בסעיף 

  לסגור את הפניות הפתוחות, לרבות ניתוב פניות

רלוונטיות בסטאטוס "בהקפאה" או "בטיפול" לסגן 

 מהנדס העיר ו/או מחלקת תשתיות.

  מומלץ כי מזכירת המחלקה תפיק דוח שבועי בגין

הוקפאו ונדחו ותעבירו למנהל פניות חדשות ש

 המחלקה, שיאשר בכתב את תקינות הסטאטוסים.

  מומלץ כי מזכירת המחלקה תפיק דוח שבועי של

כלל הפניות הפתוחות. מפקח המחלקה וסגן מנהל 

המחלקה יאשרו הוראות להמשך טיפול, אשר 

 יעודכנו במערכת.

  ,במידה ויש לדחות פנייה בשל אי קיום תקלה

ם המטפל לא יעזוב את המקום בטרם מומלץ כי הגור

 יודיע על כך למוקד ויוודא כי הפנייה נסגרה.  

  לבצע במחלקה סקר "ניתוח עיסוקים" לצורך בדיקת

 התאמה בין מצבת המשרות לפעילות המחלקה. 
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 :תגובת מנהל המחלקה

  יש צורך בהנחיות ברורות מצד ההנהלה כדי שהמוקד

למדיניות הארגון העירוני והמחלקות יפעלו בהתאם 

 בהתייחס לאופן הטיפול בפניות ציבור.

  ניתוב והמלצת הביקורת לגבי סגירת הפניות הפתוחות

פניות רלוונטיות לסגן מהנדס העיר ו/או מחלקת 

 טופלה על ידי המחלקה.  -תשתיות 

 ממשק חדש לסגן מהנדס העיר נפתח  2014תחילת שנת ב

 2014בפועל מתחילת כך שעירוני, המוקד הלמערכת 

לנתיב זה ולא  מופנות הרלוונטיות לסגן המהנדספניות 

 .למחלקת עבודות ציבוריות

 

 הפניות ינושא .3.5.2

שתי , בחלוקה ל2013להלן פירוט מספר הפניות שהתקבלו בשנת 

 קטגוריות כדלהלן:

 כפי שנרשמו בדוח הממוכן הפניות נושאי. 

  לעיל.  3.5.1.2קבוצות סטאטוס הטיפול כפי שהוגדרו בסעיף 

 2011 -פניות שהועברו לטיפול הקבלן 

דרשו טיפול ונסגרו  נושא
 במערכת

דרשו טיפול ונותרו 
 פתוחות

אחוז  סה"כ לא דרשו טיפול
 מסה"כ

אחוז  מספר
 מהנושא

אחוז  מספר
 מהנושא

אחוז  מספר
 מהנושא

בעיות 
  -במדרכה 
 לא מסוכן

1,395 72% 148 8% 398 21% 1,941 68.88% 

בעיות 
  -בכביש

 לא מסוכן

509 72% 39 6% 160 23% 708 25.12% 

בעיות 
 -במדרכה 

 מסוכן

88 73% 5 4% 28 23% 121 4.29% 

בעיות            
 -בכביש 
 מסוכן

36 88% 2 5% 3 7% 41 1.45% 

מכסים/פתחי 
 ניקוז

5 83% 0 0% 1 17% 6 0.21% 

שדרוג עבודת 
 מדרכה מעל

 מ' 2 

0 0% 0 0% 1 100% 1 0.04% 
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2011 -פניות שהועברו לטיפול המחלקה   

דרשו טיפול ונסגרו  נושא
 במערכת

דרשו טיפול ונותרו 
 פתוחות

אחוז  סה"כ לא דרשו טיפול
 מסה"כ

אחוז  מספר
 מהנושא

אחוז  מספר
 מהנושא

אחוז  מספר
 מהנושא

עבודות 
 -ציבוריות 

 כללי

629 59% 92 9% 348 32% 1,069 33.47% 

 15.28% 488 15% 72 1% 5 84% 411 תמרורים

עמודי 
חסימה/כיפות/ 

 מעקות

224 70% 0 0% 94 30% 318 9.96% 

חידוש צביעת 
 מעטפה

220 86% 0 0% 37 14% 257 8.05% 

 4.76% 152 25% 38 0% 0 75% 114 הצפות

 4.38% 140 45% 64 11% 15 44% 61 אירועים

 4.13% 132 22% 29 0% 0 78% 103 ניקוזמערכת 

הקמת סוכת 
 אבלים

99 97% 0 0% 3 3% 102 3.19% 

 3.13% 100 23% 23 1% 1 76% 76 ללא נושא

חידוש סימון 
 חניית נכה

84 88% 0 0% 12 12% 96 3.01% 

בעיות מדרכה 
 מסוכן

50 60% 2 2% 32 38% 84 2.63% 

צביעת אבני 
שפה וחידוש 

 סימונים

54 79% 1 1% 14 20% 69 2.16% 

שילוט רחוב 
  -מפח/תמרור 

 לא מסוכן

22 44% 0 0% 28 56% 50 1.57% 

צביעת עמודי 
תאורה/מעקה 

 בטיחות

35 88% 4 10% 1 2% 40 1.25% 

 3.03% 97 33% 32 0% 1 66% 64   4נושאים שונים

 סה"כ
 

2,246 70% 121 4% 827 26% 3,194 100% 

  :דלקמןעולה כמניתוח נתוני הטבלאות לעיל  .3.5.2.1

 מתוך  194מהפניות שהועברו לטיפול הקבלן ) 7% -כ

מהפניות שהועברו לטיפול המחלקה  4% -( וכ2,818

 ( נותרו פתוחות במערכת.3,194מתוך  121)

  פניות בטיפול הקבלן  187רוב הפניות הפתוחות הינן

פניות  92בנושאי בעיות במדרכה ובעיות בכביש וכן 

 בטיפול המחלקה בנושא "עבודות ציבוריות  כללי".   

 1,069מהפניות שהועברו לטיפול המחלקה ) 34% -כ 

כללי", נושא  -( סווגו כ"עבודות ציבוריות 3,194מתוך 
                                                           

 במסגרת "נושאים שונים" הביקורת כללה נושאי פניות שהגיעו לפחות מאחוז מסך הפניות בטיפול המחלקה. 4
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להקשות על למידת סוגי  אשר לדעת הביקורת עלול

 התקלות העיקריות  וההיערכות הנדרשת לטיפולן. 

 100מהפניות שהועברו לטיפול המחלקה ) 3% -כ 

( לא סווגו לנושא. לדעת הביקורת, אי 3,194מתוך 

סיווג פניות לנושא עלול להוביל לאי איתור במועד של 

 פניות ברמת סיכון גבוהה.  

 

 :תגובת מזכירת המחלקה

  נושאי הפניות הוכתבו על ידי סמנכ"ל העירייה

ויועצת חיצונית לעירייה בנושא השירות לתושב. 

כללי" מתבצע רק  -סיווג לנושא "עבודות ציבוריות 

 כאשר לא קיימים נושאי פנייה מדויקים יותר.  

  .לא ברור מדוע קיימות פניות ללא סיווג לנושא 

 

 :המלצות הביקורת

  נושא "עבודות ציבוריות לשקול את ביטולו של- 

כללי" והקמה במערכת של נושאי פניות ממוקדים 

 יותר, בהתאם לנושאי הפניות בפועל.

  להטמיע במערכת הגדרה שלא תאפשר לסיים הליך

 פתיחת פנייה במערכת ללא בחירת נושא פנייה. 

  מומלץ כי מזכירת המחלקה תפיק דוח שבועי של

סגן מנהל כלל הפניות הפתוחות. מפקח המחלקה ו

המחלקה יאשרו הוראות להמשך טיפול, אשר 

 יעודכנו במערכת.

 

 זמני תקן לטיפול בפניות .3.5.3

 בחירת נושא הפנייה במערכת מגדירה אוטומטית את זמן התקן

. זמן התקן מהווה אותו נושאעבור במערכת וטמע לטיפול כפי שה

את מספר ימי העבודה שעד לסיומם יש לטפל בפנייה ולסגור אותה 

 )ראה נספח א'(.  במערכת
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הביקורת בחנה באם זמני התקן לטיפול בפניות, כפי  .3.5.3.1

מבוססים על הנחיה  2013שהוגדרו במערכת בשנת 

 כדלקמן:מממצאי הביקורת עולה  בכתב.

  לא היו מעוגנים בהנחיה  2013זמני התקן בשנת

מאושרת בכתב של מנהל המחלקה ו/או הנהלת 

 העירייה. 

  התייחס לפניות באחריות ב 2013זמני התקן בשנת

 הקבלן לא עוגנו בחוזה ההתקשרות עימו.

לדעת הביקורת, מתוקף היותם של זמני התקן 

"אמנת שירות" כלפי התושבים, עיגונם בהנחיה 

מאושרת בכתב וכן בחוזה ההתקשרות עם הקבלן 

 הינם חלק מסדרי מנהל תקין. 

 

 תגובת מנהל המחלקה:

  סמנכ"ל העירייה.זמני התקן הוטמעו לפי הנחיית 

  עובדי המחלקה והקבלן מונחים לפעול על פי זמני

התקן. בפועל, מלבד הטיפול בפניות המחלקה 

אחראית על ביצוע משימות שוטפות הכרוכות בזמן 

ממושך, אליהן מגויסים גם עובדי הקבלן, כגון: 

יישום החלטות ועדת תנועה, סיוע לוגיסטי 

היחס בין באירועים, הקמת סוכות אבלים ועוד. 

היקף המשימות הרחב לבין משאבי הזמן וכוח 

 האדם הנתון, פוגע ביכולת העמידה בזמני התקן. 

 

 :המלצות הביקורת

  לקיים ישיבה בהשתתפות מנהל המחלקה, מהנדס

 העיר וסמנכ"ל העירייה לצורך בחינת:

 סבירות זמני התקן ואישורם בכתב. .22

התאמת תקן כוח האדם להיקף העבודה  .23

 בפועל.
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  .לעגן בחוזה ההתקשרות עם הקבלן את זמני התקן 

 חריגה מתאריך הצפי לסיום הטיפול בפניות .3.5.4

להלן הליך קבלת פניות מוקד בנושא עבודות ציבוריות, כפי שהוא 

 מתבצע בפועל בעירייה ונמסר לביקורת על ידי מזכירת המחלקה:

 מגדירה ושא הפנייה במערכת על ידי המוקדןבחירת נ 

 לאותו נושא אוטומטית את זמן התקן לטיפול, כפי שהוטמע

במערכת ומבטא את מספר ימי העבודה שעד לסיומם יש לטפל 

 . בפנייה ולסגור אותה במערכת

  ,המערכת מחשבת את תאריך הצפי לסיום הטיפול בפנייה

באמצעות הוספת ימי העבודה הנגזרים מזמן התקן לתאריך 

 קבלת הפנייה.  

  כימי  שבת-שישילוקחת בחשבון את ימי המערכת אינה

 עבודה לצורך חישוב הצפי לסיום הטיפול בפנייה.

הביקורת ביקשה לבצע ביקורת ענ"א לגבי מידת  .3.5.4.1

העמידה של המחלקה והקבלן בתאריכי הצפי לסיום 

 .2013בהתייחס לשנת , בפניות הטיפול

תאריכי  מניתוח הדוח הממוכן על ידי הביקורת עולה כי,

הצפי לסיום הטיפול בפניות, כפי שחושבו במערכת, 

אינם נגזרים באופן קבוע מזמני התקן, וזאת בניגוד 

לתהליך העבודה הנדרש. משמע, לא ניתן לבצע את 

 ניתוח הענ"א המבוקש באמצעות הדוח הממוכן. 

 

להלן טבלה המציגה שתי דוגמאות לפניות, שהינן בעלות 

יך הצפי לסיום הטיפול בהן זמני תקן זהים ומנגד תאר

חושב באופן שונה ואף בלתי סביר בחלק מהפניות, ללא 

 כל קשר לזמן התקן: 
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זמן תקן  תיאור הפנייה מס' פניה דוגמה
שהוגדר 
 במערכת 

תאריך 
קבלת 
 הפניה

תאריך 
צפי לסיום 

הטיפול 
בפניה 

שחושב 
 במערכת

פער 
 בימים

תקין/
לא 

 תקין

פינת דרך  2013089304 1
 - המוביל

ה ימעברי החצי
מאוד דהויים. 
ילדים עוברים 

לביה"ס ולא 
 רואים אותם.

לא  126 31/12/13 27/8/13 20
 תקין

עמודי  4צביעת  2013010058
 2-תאורה ו

עמודי 
 תמרורים.

לא  2 3/1/13 1/1/13
 תקין

שלט זהירות  2013120086
בדרכים נפל 

 בכיכר.

 תקין 20 21/12/13 1/12/13

להציב  בקשה 2013020884 2
מראה פנורמית 

הצבעוני  'ברח
פינת 

 המעפילים.

 תקין 10 15/2/13 5/2/13 10

פינת רוטשילד  2013024097
נפל בכיכר חץ  -

 הכוונה.

לא  7 26/2/13 19/2/13
 תקין

בקשה  2013061155
להתקנת מראה 

פנורמית 
שאושרה 

תנועה  תבוועד
 2011בשנת 

ליציאה מרח' 
חניתה 

 לז'בוטינסקי.

לא  99 11/9/13 4/6/13
 תקין

 :תגובת מנהל המחלקה

הבעיה שהוצגה לעיל לא הייתה ידועה למחלקה בטרם 

בשנת  .מערכת המוקד נמצאת בתהליך שדרוגהביקורת. 

ייתכן בוצע מעבר בין מערכת מוקד אחת לשנייה.  2014

כתוצאה מהליך  מ"באג" במערכת הבחלק תנובעוהבעיה 

 . השדרוג

 

 :ת הביקורתוהמלצ

  מומלץ כי מנהל המחלקה יפנה לסגנית מנהלת אגף

מחשוב לצורך איתור הבעיה בדוח הממוכן ובדיקת 

 נכונות תאריכי הצפי לסיום הטיפול. 
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  מומלץ להפיק דוח פניות שבועיות שלא טופלו

להציגן למנהל המחלקה לשם מתן הנחיות לאופן ו

 .הטיפול

 

הטיפול הביקורת בחנה את אופן הטיפול בפניות, שמשך  .3.5.4.2

, כפי חרג בצורה משמעותית ממשך הטיפול בהן בפועל

שחושבו  נדרש על פי תאריכי הצפי לסיום הטיפול שהוא

אקראי של מדגם בדיקת הביקורת התייחסה ל. במערכת

 פניות, כפי שמופיע בטבלה להלן: 10

 גורם
 מטפל

 פנייה מספר ד"מס
 במערכת

 משך
 הטיפול
 י"עפ הנדרש
 הצפי תאריך
 לסיום
 להטיפו

 (בימים)

 משך
 טיפול
 בפועל

 (בימים)

  פער
 (בימים)

 166 169 3 2013095314 1 המחלקה

2 2013105345 5 137 132 

3 2013111573 9 121 112 

4 2013062478 1 77 76 

5 2013093564 5 64 59 

 230 237 7 2013074148 6 הקבלן

7 2013074357 7 237 230 

8 2013087296 6 126 120 

9 2013106145 6 74 68 

10 2013085096 6 70 64 

 מניתוח ממצאי הטבלה לעיל עולה כי, משך .3.5.4.2.1

הפניות שנדגמו לעיל,  10 -הטיפול בפועל ב

ימים ממשך הטיפול, כפי  230 -ל 59חרג בין 

שנדרש על פי תאריכי הצפי לסיום הטיפול 

 במערכת.  

 

 תגובת מזכירת המחלקה:

 הפניות נסגרו בזמן. ייתכן והחריגה  - 5 -ו 4, 1 מס"ד

 נובעת מ"באג" במערכת.
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  פניות שסווגו לסטאטוס "בבדיקת  - 3 -ו 2מס"ד

סייר", שלא נבדק במסגרת המעקב אחר פניות 

פתוחות. כתוצאה, "שעון הטיפול" במערכת המשיך 

 לרוץ. הפניות נסגרו לקראת הביקורת.

  דס העיר ודורשת פנייה שדווחה לסגן מהנ - 6מס"ד

שדרוג. בשל הנחיית סמנכ"ל העירייה שלא להקפיא, 

בוצע סיווג לסטאטוס "בטיפול". כתוצאה, "שעון 

 הטיפול" במערכת המשיך לרוץ. 

  פנייה באחריות סגן מהנדס העיר שלא היה  - 7מס"ד

. בשל הנחיית 2013ברשותו ממשק למערכת בשנת 

ה סווגה סמנכ"ל העירייה שלא להקפיא פניות, הפניי

לסטאטוס "בטיפול". כתוצאה, "שעון הטיפול" 

 המשיך לרוץ. 

  הטיפול התעכב בשל המתנה לאספקת  -  8מס"ד

אספלט חם. ממצאי הביקורת תקינים. לביקורת אין 

 הערות. 

  הפנייה דווחה לסגן מהנדס העיר ודורשת  - 9מס"ד

עבודת שדרוג. מאחר והשדרוג טרם בוצע, הוחלט כי 

פול חלקי והפנייה תיסגר. כתוצאה, הקבלן יבצע טי

נכון למועד ביצוע הביקורת, משך הטיפול התארך. 

 הפנייה טופלה במלואה. 

  פנייה הדורשת עבודת שדרוג. בעקבות  - 10מס"ד

סיור של מנהל המחלקה ומהנדס העיר הוחלט כי 

. לאחר הסיור, 2014תטופל במסגרת התוכנית לשנת 

כתוצאה, משך   סגרה המזכירה את הפנייה במערכת.

 הטיפול התארך. 

הפניות לעיל, באם קיים  10הביקורת בחנה לגבי מדגם  .3.5.4.3

תיעוד לאישור החריגות במשך הטיפול וכן לעדכון 

 התושבים לגבי עיכוב הטיפול בפנייה. 
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  :דלקמןמממצאי הביקורת עולה כ

  לא קיים במחלקה תיעוד לאישור החריגות על ידי

 גורם ניהולי כלשהו.

  לא קיים במחלקה תיעוד לעדכון התושבים בסיבת

 . 10העיכוב בטיפול, למעט  פנייה מס"ד 

 תגובת מזכירת המחלקה:

 עדכון התושבים נעשה טלפונית באופן מדגמי בלבד.

 

)בהתייחס לממצאים בסעיפים הביקורת סבורה 

 ,( כי1.1.5.4 -ו 1.5.4.2.1

  אי סגירת פניות בסמיכות לסיום הטיפול, מקשה על

 הערכת הטיפול בפועל ועל אופן העמידה בזמני התקן.

  ,קיום חריגות במשך הטיפול, מוצדקות ככל שתהיינה

ללא נוהל המסדיר את אופן אישורן, פוגע ביכולת 

 הבקרה אחר יעילות תפקוד המחלקה. 

 

 :המלצות הביקורת

  מומלץ כי מנהל המחלקה יפנה לסגנית מנהלת אגף

גבי פגיעה באמינות מחשוב לצורך בדיקת טענותיו ל

 הנתונים בעקבות שינויי מערכות. 

  להתוות ולהטמיע נוהל עבודה בנושא הטיפול בפניות

 לעיל.  1.1ציבור, בהתאם להמלצה בסעיף 

  להגדיר "מדרג חריגות", קרי טווחי חריגות במשך

זמן הטיפול, מהם ייגזר הגורם הנדרש לבדוק את 

 ל.  החריגה, לאשרה ולהנחות לגבי המשך הטיפו

 

 רמת סיכון גבוההבפניות  .3.5.5

זמן התקן שהוטמע במערכת עבור פניות שהנושא שלהן כולל את 

 ההגדרה "מסוכן", הינו יום אחד )ראה נספח א'(. 
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לגבי פניות שהנושא  בפועל הביקורת בחנה את משך הטיפול

בדיקת . כולל את ההגדרה "מסוכן"שהוגדר להן במערכת 

פניות, כפי שמופיע  10 אקראי של מדגםהביקורת התייחסה ל

 :בטבלה להלן

 

הגורם 
 המטפל

 פניה מספר מס"ד
 במערכת

משך 
הטיפול 
הנדרש 

עפ"י 
תאריך 

הצפי 
 לסיום

 הטיפול 
 )בימים(

משך 
טיפול 
בפועל 

 )בימים(

 פער
 )בימים(

 תיאור הפנייה 

, במרצפות מהמורות 12 13 1 2013096266 1 המחלקה
 התושב טוען שנפל.

מרצפות שבורות  8 9 1 2013096417 2
ובולטות ליד גן 

ילדים, התושבת 
 נפלה. 

ליד הגינה הציבורית  10 11 1 2013096298 3
בלטות בולטות, 

 כמעט נפלה.
ביה"ס לפני שער  4 5 1 2013110034 4

אבנים יצאו, 
 נפלה.התושבת 

בלטות במדרכה  2 3 1 2013067002 5
מתנדנדות ושבורות. 

 נפלה.התושבת 
ליד הכניסה לאולם  1 2 1 2013126705 6 הקבלן

אבנים שקעו ספורט 
הגשם, אנשים  לאחר

 נופלים.
במתחם שעשועים  105 106 1 2013116493 7

מול מעון נעמת 
אספלט בולט ושבור, 

 נופלים. ים ילד
אבני המדרכה זזו  4 5 1 2013125364 8

 םשקעו, קיימיוחלקן 
 בורות במדרכה.

 התושב נפל.
גורדון ליד בית ספר  3 4 1 2013125677 9

עד פינת הכרמל יש 
 כביש.בורות ב

מדרכה שקועה  10 11 1 2013095961 10
 כן.ושבורה, מסו

משך הטיפול  מניתוח ממצאי הטבלה לעיל עולה כי, .3.5.5.1

ימים  105הפניות שנדגמו לעיל, חרג עד  10 -בפועל ב

ממשך הטיפול הנדרש, וזאת בניגוד לזמן התקן שהוגדר 

 לפניות אלה מתוקף סיווגן לרמת סיכון גבוהה. 
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לדעת הביקורת, אי עמידה בזמני התקן לגבי פניות 

שהוגדרו ברמת סיכון גבוהה, עלולה להוביל לפגיעה 

 בבטיחות התושבים ולהגשת תביעות כנגד העירייה.  

 

 תגובת מזכירת המחלקה:

 פניות שהתקבלו כאשר המזכירה  -10 -ו 5 - 1 מס"ד

הייתה בחופשה. על פי נוהג, בימים אלה מפקחי 

המחלקה עוקבים אחר פניות חדשות ואחראים על 

טיפולן. לאחר חזרתה לעבודה, המזכירה סוגרת את 

 הפניות בהתאם לדיווח הצוות המטפל.  

טופלו בו במקום ונסגרו  10 -ו 1-5פניות מס"ד 

 ר חזרת המזכירה מהחופשה. במערכת לאח

  פנייה שהתקבלה לאחר סיום יום העבודה  - 6מס"ד

במחלקה. הנוהג לגבי פניות מסוכנות המתקבלות 

בשעות אלה הינו דיווח של המוקד למנהל המחלקה 

או למפקח, הדואגים לניתוב הפנייה לטיפול עובדי 

הקבלן או כונן המחלקה. ייתכן והפנייה טופלה בזמן, 

 רה בזמן. אך לא נסג

  הנקודתי טופל בו במקום. בנוסף, המפגע  - 7מס"ד

עבודת הפנייה דווחה לסגן המהנדס לצורך ביצוע 

נכון למועד בהתאם לתוכנית העבודה, כאשר  שדרוג

השדרוג בוצע. החריגה במשך זמן ביצוע הביקורת 

אצל  למערכת ממשק ממוכן היעדרמ נבעההטיפול 

את העברת הפנייה אליו סגן המהנדס, מה שלא אפשר 

 דרך המערכת. נכון להיום, בעיית הממשק תוקנה. 

  

 הערת הביקורת:

הקפאת הפנייה ורישום הסיבה לעיכוב הטיפול 

 קבלת הפנייה.  ימים לאחר 84)שדרוג(, בוצעו 

 פנייה שהתקבלה במהלך סופת גשמים,  - 8 מס"ד

אשר לא אפשרה לבצע טיפול הנדרש. לאחר הסופה 

 הצטברו פניות רבות, מה שעיכב את משך הטיפול. 
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 :הערת הביקורת

 סיבת עיכוב הטיפול בפנייה לא תועדה במערכת.

  הפנייה טופלה במסגרת קרצוף כבישים  -  9מס"ד

ייה. ממצא נרחב שבוצע מספר ימים לאחר קבלת הפנ

 הביקורת תקין. לביקורת אין הערות. 

 

 :המלצות הביקורת

  להתוות ולהטמיע נוהל עבודה בנושא הטיפול בפניות

 לעיל.  1.1ציבור, בהתאם להמלצה בסעיף 

  לפעול למציאת פתרון הולם לאופן הטיפול בפניות

 ברמת סיכון גבוהה בימים בהם המזכירה נעדרת. 

 ות יומיים של פניות מומלץ כי המזכירה תפיק דוח

פתוחות ברמת סיכון גבוהה לבדיקת מנהל המחלקה, 

 אשר ינחה לגבי המשך טיפול.

 

 "חוזרות" פניות .3.5.6

הביקורת בחנה את אופן המעקב והבקרה של המחלקה אחר פניות 

פניות משמע  בסטאטוס "פתוחה חוזרת" או "חדשה חוזרת",

טרם נסגרו ושהתקבלו מאותו תושב לגבי תקלה באותו המקום 

פניות  5 אקראי של מדגםבדיקת הביקורת התייחסה לבמערכת. 

 חוזרות, כפי שמופיע בטבלה להלן:

גורם 
 מטפל

 היפנימספר  מס"ד
 במערכת

תאריך 
קבלת 
 הפניה

משך  תיאור פניה
הזמן בו 
הפנייה 
פתוחה 

 במערכת 
 5)בימים(

ישנו מעבר חצייה שלטענת  01/01/13 2013010026 1 המחלקה
מיקומו מסוכן וילדים הפונה 

חוצים אך לא מבחינים בו 
 מאחר והוא מחוק.

428 

במעלה המדרגות לכיוון בתי  13/01/13 2013013283 2
 הכנסת אין נגישות לנכים.

416 

פסי האטה שהניחו במקום  05/01/13 2013010934 3
לפני שנה גורמים להצטברות 

מים בגשמים ולהצפות, לא 

424 

                                                           
 , בו הועבר הדוח הממוכן לידי הביקורת.  05.03.14נכון לתאריך  5
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ג' )ו(  170למועצת העירייה, ללא נטילת רשות מטעם מבקר העירייה או ראש העיר, אסור על פי סעיף 
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גורם 
 מטפל

 היפנימספר  מס"ד
 במערכת

תאריך 
קבלת 
 הפניה

משך  תיאור פניה
הזמן בו 
הפנייה 
פתוחה 

 במערכת 
 5)בימים(

 ניתן לעבור במקום.

מדרכה שקועה, מבקש  28/05/13 2013057900 4 הקבלן
 שמנהל יחזור אליו בנושא.

281 

טוען שיש מדרגות שבורות  25/06/13 2013067873 5
בירידה מרחוב הגפן לרחוב 
 השקמה. טוען שנפל ונחבל.

253 

הפניות  5 מניתוח ממצאי הטבלה לעיל עולה כי, .3.5.6.1

 253החוזרות שנדגמו לעיל, נותרו פתוחות במערכת בין 

 ימים ממועד קבלתן.  428 -ל

לדעת הביקורת, עיכוב ממושך בטיפול בפניות חוזרות 

עלול להוביל לפגיעה בבטיחות תושבי העיר ולהגשת 

 תביעות כנגד העירייה. 

 

 :תגובת מנהל המחלקה

  הנדסה. אגף  באחריות - 5 -ו 1,2,4פניות מס"ד

ממשק  היעדרבמשך זמן הטיפול נבעה מהחריגה 

ממוכן למערכת אצל סגן המהנדס, מה שלא אפשר 

את העברת הפנייה אליו דרך המערכת. נכון להיום, 

 בעיית הממשק תוקנה.

  נבדק בשטח ונמצא כי בשל הצבת פס  - 3פנייה מס"ד

האטה נוצרה שלולית מים בין אבן השפה לכביש. 

 יר את המצב על כנו.  ההחלטה הינה להשא

 

 :המלצות הביקורת

  להתוות ולהטמיע נוהל עבודה בנושא הטיפול בפניות

 לעיל.  1.1ציבור, בהתאם להמלצה בסעיף 

  להעביר פניות חוזרות לטיפולו הבלעדי של מנהל

המחלקה, אשר יבדוק את המצב בשטח ויאשר בכתב 

 את סטאטוס הטיפול בפנייה.
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  במידה ונמצא כי יש לדחות פנייה חוזרת, מומלץ כי

הגורם המטפל לא יעזוב את השטח עד שיעדכן את 

 המוקד ויוודא כי הפנייה נסגרה במערכת.  

 

 " דקות0" -משך טיפול  .3.5.7

מניתוח הדוח הממוכן על ידי הביקורת עולה כי, קיימות במערכת 

יהן לגבפניות בסטאטוס "סגורה וטופלה על ידי המחלקה",  46

 המהווה זמן טיפול בלתי סביר. דקות,  0רשום משך טיפול של 

דקות.  0פניות אלה לאחר  את הסיבה לסגירתהביקורת בחנה 

פניות, כפי  2 אקראי של מדגםל הבדיקת הביקורת התייחס

 שמופיע בטבלה להלן:

 

 

 

 :גובת מזכירת המחלקהת

שתי הפניות לעיל דווחו ישירות למפקח במחלקה וטופלו על ידו 

באותו היום. לאחר גמר הטיפול, המפקח דיווח למזכירה על קבלת 

הפנייה ועל הטיפול בה. כתוצאה, המזכירה פתחה וסגרה את 

 הפנייה מייד לאחר מכן. 

 

 :הערת הביקורת

 דקות".   0לא קיים במערכת תיעוד לסיבת משך הטיפול של "

 

 המלצת הביקורת:

לאחר  מידלהקפיד על תיעוד במערכת לגבי הסיבה לסגירת פניות 

 פתיחתן במערכת, באם ישנה. 

 

 :תגובת מנהל המחלקה

ראה מפגע נוסף שטיפל בו ובסוף והקבלן היה במקום  ,במקרה דנן

. כתוצאה, המזכירה את הדיווח על הטיפוללמזכירה היום העביר 

 קריאת המוקד בו זמנית.של ביצעה פתיחה וסגירה 

גורם  מס' פניה מס"ד
 מטפל

משך  הפנייה נושא
 טיפול

 )בדקות(
 0 כללי-בטיחות בדרכים המחלקה 2013062887 1

 0 לא מסוכן-בעיות בכביש הקבלן 2013011913 2
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 עם קבלתה באופן כללי, תצא הנחייה לרשום את הפנייה לקבלן

 ולסגור אותה עם סיומה בפועל.

 

 6פיקוח אחר קבלנים .1.3

 קבלן עבודות תחזוקה לטיפול בפניות מוקד - הטלת קנסות .3.6.1

  אחת לכמה שנים העירייה יוצאת למכרז פומבי לצורך

עבודות תחזוקה התקשרות עם קבלן חיצוני בתחום ביצוע 

לטיפול בפניות מוקד. התקשרות העירייה עם הקבלן )"סמסום 

 6/2012אחזקות ובניה בע"מ( בוצעה במסגרת מכרז מס' 

המכרז(, אשר בעקבות הזכייה בו נחתם עם הקבלן  -)להלן

. 16.11.12-15.11.13לתקופה  334/12חוזה התקשרות מס' 

 לשנה נוספת.  לאחר תום החוזה, בוצעה הארכה

  למכרז מפרט את סוגי הפיצויים והקנסות אותם  11סעיף

רשאית העירייה להטיל על הקבלן במקרים שונים של הפרות 

 עמידה בהתחייבויות הקבלן, כדלהלן: היעדרהחוזה או 

 ש"ח ליום. 1,000 -אי העמדת צוות לביצוע עבודה  .א

 ש"ח ליום. 1,000 -אי התייצבות כונן לילה  .ב

 ש"ח ליום. 1,000 -פי דרישת המנהל ביצוע העבודה שלא ל .ג

 ש"ח ליום. 1,000 -עבודה ללא אמצעי בטיחות  .ד

המחלקה ביצעה  2013הביקורת בחנה באם במהלך שנת  .3.6.1.1

מעקב אחר אופן עמידת הקבלן בהתחייבויות שהוגדרו 

 במכרז, אשר הפרתן אמורה לגרור הטלת קנס. 

  :כדלקמןמממצאי הביקורת עולה 

 ב( 11-)א(11ה בסעיפים בהתייחס למעקב אחר עמיד(

לביקורת נמסר על ידי מנהל המחלקה כי  -)ד( 11 -ו

מפקח המחלקה בודק ומאשר את החשבוניות 

המוגשות על ידי הקבלן וכוללות פירוט של הצוות 

 והציוד שהועמד לרשות המחלקה. 

                                                           
 ות המכרזים, לרבות קבלת הצעות מחיר נוספות והליך בחירת ההצעה הזוכה.   בביקורת לא נבחנה חוקי6
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חשבוניות שהוגשו על  5מבדיקת  מדגם אקראי של 

עולה  08-12/2013 ין החודשיםידי הקבלן בג

 כדלקמן:

( קיימת 100%החשבוניות שנבדקו ) 5מתוך  5על גבי  -

 חתימת המפקח. 

החשבוניות שנבדקו ונשלחה בגין  5מתוך  1על גבי  -

(, לא קיימת חתימת המפקח 20%) 08/2013חודש  

 וזאת בניגוד להליך העבודה הנדרש. 

  ג( 11בהתייחס למעקב אחר עמידה בסעיף(- 

מבדיקת נתוני כרטיס הנה"ח על ידי הביקורת עולה 

לא הוטלו על הקבלן קנסות כלל.  2013כי, בשנת 

לביקורת נמסר על ידי מנהל המחלקה כי מפקח 

המחלקה עורך מעקב שוטף אחד אופן הטיפול של 

 הקבלן בפניות המוקד.  

הלך השנה לא אותר בעיני הביקורת לא סביר כי במ

על ידי המפקח מקרה אחד לפחות של אי עמידת 

 הקבלן בדרישות הטיפול. 

 

  :תגובת מנהל המחלקה

המחלקה אינה דוגלת בהטלת קנסות אלא בהתקשרות 

עם קבלנים העומדים בדרישות המחלקה או לחלופין 

הפסקת עבודה עם כאלה שאינם עומדים בכך. במקרה 

יקונים שוטפים בלבד, על פי דנן, מדובר בקבלן המבצע ת

מפרטים טכניים ברורים, כאשר המפקח מבצע בקרה 

אחר אופן הביצוע. במידת הצורך, המפקח דורש 

 מהקבלן לבצע תיקון חוזר עד להשלמת הטיפול. 

המחלקה מבצעת קיזוזים כספיים  ,יחד עם זאת

והפחתות כספיות מהקבלן מאופן שוטף כתוצאה מאי 

עמידה בסטנדרטים הגבוהים של המחלקה. לדוגמה: 

קבלן פיתוח ותחזוקה של המחלקה שלא עמד בדרישות 

  .הופסקה עבודתו וההתקשרות עמו - המחלקה
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 ,הביקורת סבורה כי

בלן עמידה של הק היעדראי הטלת קנסות בגין  

בדרישות מנהל המחלקה, הינה בניגוד למוגדר במכרז 

ועומדת בניגוד לכללי מנהל תקין, כל עוד לא קיימת 

 הנחייה המורה אחרת. 

 

 :המלצת הביקורת

מומלץ כי הנהלת העירייה תתווה נוהל עבודה שינחה 

את המחלקה באופן המעקב אחר עמידת הקבלן 

בדרישות מנהל המחלקה ובמקרים בהם יש להטיל 

 עליו קנסות, או לחלופין לשנות את תנאי החוזה. 

 

  7נוספים אישור תשלום לקבלנים .3.6.2

כפי שנמסר לביקורת על ידי מנהל המחלקה, כל חשבונית הנשלחת 

 מטעם קבלן מועברת לבדיקה ואישור של  הגורמים הבאים:

  מנהל המחלקה והמפקח הרלוונטי האחראי על הקבלן-  

 במקרים בהם בוצעה עבודה קבלנית.

  בוצע רכש ציוד ו/או חומרים. ידה ובמ -מנהל המחלקה וסגנו 

הביקורת בחנה באם התשלום לקבלנים שעבדו עם  .3.6.2.1

אושר על ידי כלל הגורמים  2013המחלקה בשנת 

אקראי  מדגםבדיקת הביקורת התייחסה להרלוונטיים. 

 חשבוניות, כפי שמופיע בטבלה להלן: 10 של

 

מספר  שם הספק מס"ד
 חשבונית

סכום 
חשבונית 

 )בש"ח(

 תקין/ מאשרי חשבונית
 לא תקין

 תקין . מפקח2. מנהל  1 21,240 1732 .ג .ד 1

 תקין . מפקח2. מנהל  1 34,788 53191 .ח. ד 2

 תקין . מפקח2  . מנהל1 83,216 2229 .א .צ 3

 תקין . מפקח2. מנהל  1 537,928 1 א. י. 4

 תקין . מפקח2. מנהל  1 930,618 22+23 .ע .ב 5

                                                           
 לעיל  3.5.1.1סעיף זה מתייחס לקבלנים נוספים מלבד הקבלן "סמסום", אשר נושא הפיקוח עליו נבדק בסעיף   7
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מספר  שם הספק מס"ד
 חשבונית

סכום 
חשבונית 

 )בש"ח(

 תקין/ מאשרי חשבונית
 לא תקין

 תקין . מפקח2. מנהל  1 242,526 6 .ע .ב 6

 תקין . מפקח2. מנהל  1 23,600 1006530 .ע 7

 תקין . מפקח2. מנהל  1 29,854 1006491 .ע 8

 תקין . מפקח2. מנהל  1 1,888 1006264 .ע 9

 תקין סגן. 2. מנהל  1 28,320 1005153 .ט .ט 10

 

 דלקמן:עולה כהטבלה לעיל ממצאי ניתוח מ .3.6.2.1.1

 10  ( נחתמו 100%החשבוניות ) 10מתוך

הרלוונטיים. ממצאי על ידי כלל הגורמים 

 הביקורת תקינים. לביקורת אין הערות.

 ממשקי עבודה עם מחלקת גנים ונוף ותאגיד המים .1.7

 רקע 

 שורשי עץ זה שטח המוניציפאלי של כפר סבא פזורים עצי פיקוסב .

צנרת דרך לחדור דרך אספלט ובטון וכן ועלולים להיות אגרסיביים 

של הביוב. כתוצאה, במהלך השנים התקבלו בעירייה פניות ותביעות 

 . נכסיהם שורשי העץ חדרו לשטחתושבים, ש

  ,מניתוח הדוח הממוכן של פניות הציבור על ידי הביקורת עולה כי

, י עציםפניות בנושא שורש 81התקבלו במערכת המוקד  2013בשנת 

 וכיו"במדרכות/מרפסות חדירת שורשים דרך בנושא פניות  67מתוכן 

 ביוב.צנרת החדירת שורשים לפניות נוספות בנושא  14 -ו

  חדירת שורשים התווה על ידי מנכ"ל העירייה נוהל בנושא 2009בשנת .

 באגף איכות הסביבה.  2011התווה בשנת בנושא  נוהל נוסף

  דיונים בין  2014במסגרת הטיפול בפניות תושבים, התקיימו בשנת

תאגיד  -נציגי העירייה לבין נציגי תאגיד המים "פלגי שרון" )להלן

 המים( בשאלת הגורם האחראי לטיפול בחדירת שורשים לביוב פרטי. 

 לחוק 10סעיף מחד, מדובר בעצים שניטעו על ידי העירייה. מאידך, 

קובע כי כלל הסמכויות והחובות  2001 -התשס"אתאגידי מים וביוב, 

  . לתאגיד ומיתמקהרשות המהפעלת מערכות הביוב בנושא 
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קרי, קיימת אי בהירות בהגדרת מסגרת האחריות לטיפול בחדירת 

 שורשים לביוב פרטי ולממשק העבודה בין העירייה לתאגיד המים. 

  כפי שנמסר לביקורת על ידי מנהל המחלקה, במסגרת קבלת

תקיים ממשק מתושבים בנושא חדירת שורשי עצים,  /תביעותפניות

 , כדלהלן:ותאגיד המיםעבודה בין המחלקה לבין מחלקת גנים ונוף 

  פניות מתקבלות במחלקה או במחלקת גנים ונוף, הפועלת במסגרת  -

 אגף איכות הסביבה.    

 במידה ופנייה מתקבלת במחלקה, המנהל מזמן את מנהלי מחלקת  -

 גנים ונוף ותאגיד המים לסיור בשטח הפרטי בתיאום עם התושב.   

  במסגרת הסיור, מנהל מחלקת גנים ונוף מאבחן באם הנזק נגרם  -

 כתוצאה משורשי עצים שמקורם בשטח המוניציפאלי. במידת    

 הצורך, מוזמן אגרונום לצורך סיוע בבדיקה.   

 ם. ממצאי הבדיקה בשטח מתועדים בכתב ובצילומי -

 במידה ומקור הנזק הינו מהשטח המוניציפאלי, מנהל המחלקה  -

 אחראי על קבלת היתר חפירה ממחלקת תשתיות וחיתוך    

 השורשים.     

 תיקון הנזק בשטח הפרטי מבוצע על ידי בעל מקצוע מטעם  -

 התושב. האחרון מגיש קבלות מקור לאישור מחלקת ביטוחים    

 בעירייה.   

 גובה השתתפות העירייה )אם בכלל( מאושר בכפוף לחוות דעת של  -

 מנהל המחלקה, המעריך את הנזק והיקף העבודות שבוצעו בפועל.    

 במידה והשורשים גרמו לנזקים/סתימות בצנרת הביוב הפרטית,  -

 מנהל המחלקה פונה למנהל תאגיד המים לצורך בחינת האפשרות    

 . לפתיחתן על ידי התאגיד   

שני נהלי העבודה הקיימים בעירייה בנושא  הביקורת בחנה באם .3.7.1

חדירת שורשי עצים לשטח פרטי, מסדירים באופן ברור את 

ותאגיד  ממשקי העבודה בין המחלקה לבין מחלקת גנים ונוף

 בנושא ואת הקשר מול התושב.הטיפול במסגרת  המים

את  משקפים אינם שני הנהליםי, מממצאי הביקורת עולה כ

 הנושאים הבאים:
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הסדרה משפטית של מסגרת האחריות בין העירייה לבין תאגיד 

המים בנושא חדירת שורשים מהשטח המוניציפאלי לצנרת ביוב 

 פרטית. 

 הסדרת ממשקי העבודה בין מחלקת עבודות ציבוריות ומחלקת  -

 גנים ונוף במסגרת הטיפול בנושא.   

מינוי גורם בעירייה שירכז את הטיפול בפניות ו/או בתביעות  -

מתחילתו ועד סופו ויהיה אחראי על קישור ותיאום בין כלל גורמי 

 הטיפול הרלוונטיים. 

 אופן עדכון התושב בהליך הטיפול ושמירת תיעוד לכך. -

לדעת הביקורת, אי הסדרת נושאים אלה במסגרת נוהל הינה 

 הגלום בתביעה משפטית של העירייה.  חיונית ל מזעור הסיכון

הסדרה משפטית של הגורם האחראי לטיפול בנזקי שורשים 

לצנרת הביוב הפרטית תסייע לעירייה במניעת הפסד כספי בשל 

ביצוע עבודות שאינן באחריותה מחד, ובהקפדה על מילוי חובותיה 

המשפטיות כלפי התושבים במקרים בהם האחריות מוטלת עליה 

 מאידך.  

 

 :המלצת הביקורת

הנהלות יאושר על ידי שית נוהל עבודה ילפעול בהקדם להתוו

יסדיר את אופן הטיפול בחדירת העירייה ותאגיד המים, אשר 

שורשי עצים לשטחים פרטיים ויבהיר בין היתר את הנושאים 

 הבאים:

הסדרה משפטית של מסגרת האחריות לטיפול בחדירת  -

 .תשורשים לצנרת ביוב פרטי

ותחומי האחריות של כל מחלקה / ממשקי העבודה  מערך -

 .טיפול גורם

 עדכון התושב באופן הטיפול בפנייתו / תביעתו. -
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 :תגובת מנהל המחלקה

בימים אלה נכתב הסכם חדש המסדיר את אופן חלוקת העבודה 

פעילות זו תוסדר  .המים והאחריות בין גורמי העירייה לבין תאגיד

 עבודה מחייב.הל ולאחר מכן באמצעות נ

 

 ריכוז המלצות .4

  .להקפיד על קיומו של מבנה ארגוני מעודכן במחלקה 

  מומלץ כי מנהל המחלקה יתווה נהלי עבודה בהתייחס לכלל הנושאים

לגביהם טרם נקבעו נהלים, אשר יאושרו על ידי הנהלת העירייה וינחו את 

 עובדי המחלקה בעבודתם.

 יבור יתייחס בין היתר לנושאים מומלץ כי הנוהל בנושא הטיפול בפניות צ

)ייתכן כתיבת נוהל לכלל העירייה, שכל מחלקה תגזור את החלק  הבאים

 :הרלבנטי שלה(

  תחומי אחריות של עובדי המחלקה וקשרי הגומלין ביניהם )גורם  הגדרת -

 . (וכיו"במנחה, מטפל, מתעד, מדווח, מאשר חריגות    

 . השונים הטיפול לשלבי "זלו -

פתיחת/סגירת פניות במערכת ועדכון סטאטוס הטיפול על ידי  אופן -

  מזכירת המחלקה.

הגדרת "מדרג חריגות", קרי טווחי חריגות במשך זמן הטיפול, מהם  -

ייגזר הגורם הנדרש לבדוק את החריגה, לאשרה ולהנחות לגבי המשך 

 הטיפול.  

  פקת דוחות מעקב שונים, לרבות דוח חריגות במשך הטיפול שיועבר ה   -

 רלוונטי בהתאם ל"מדרג החריגות". לאישור הגורם ה  

טיפול על ידי מזכירת המחלקה לגבי אופן ה בכתב/טלפונית התושב עדכון -

 . לכך תיעוד ושמירת בפנייתו

 קיום תיעוד שוטף במערכת לסיבת החריגות ולהתקדמות הטיפול. -

  מומלץ לבצע סקר "ניתוח עיסוקים", במסגרתו יוגדרו משימות המחלקה

 ופרופיל המשרות הדרוש לביצוען.  
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על בסיס תוצאות הסקר, מומלץ להגדיר תקן כוח אדם למחלקה שיאושר על 

 ידי הנהלת העירייה.

  להגדיר קריטריונים ברורים לאופן התכנון והביצוע של תקציב המחלקה

 תקציבי מלא, תוך הצמדות לתכנון ככל שניתן.ולהימנע מאי ניצול 

  להתוות ולהטמיע אופן הכנת תוכניות העבודה והצעות התקציב של

לוחות זמנים; דיווחים; אשר יתייחסו בין היתר לבנוהל עבודה, המחלקה, 

 ; סקרים ועוד.להגדרת הצעת התקציב אחריות; מדדים תקציביים וכמותיים

 בסטאטוס הביצוע  מידי רבעוןב"רים לעדכן את תוכניות העבודה של הת

 ובנתוני הביצוע בפועל לכל משימה.

  לבטל במערכת את סטאטוס "חדשה חוזרת", בשל קיומו של סטאטוס אחר

 בעל משמעות זהה )"פתוחה חוזרת"(.

  לסגור את הפניות הפתוחות, לרבות ניתוב פניות רלוונטיות בסטאטוס

 ו/או מחלקת תשתיות."בהקפאה" או "בטיפול" לסגן מהנדס העיר 

  מומלץ כי מזכירת המחלקה תפיק דוח שבועי בגין פניות חדשות שהוקפאו

 ונדחו ותעבירו למנהל המחלקה, שיאשר בכתב את תקינות הסטאטוסים.

  .מומלץ כי מזכירת המחלקה תפיק דוח שבועי של כלל הפניות הפתוחות

, אשר מפקח המחלקה וסגן מנהל המחלקה יאשרו הוראות להמשך טיפול

 יעודכנו במערכת.

  מומלץ כי המזכירה תפיק דוחות יומיים של פניות פתוחות ברמת סיכון

 גבוהה לבדיקת מנהל המחלקה, אשר ינחה לגבי המשך טיפול.

  במידה ויש לדחות פנייה בשל אי קיום תקלה, מומלץ כי הגורם המטפל לא

 סגרה.  יעזוב את המקום בטרם יודיע על כך למוקד ויוודא כי הפנייה נ

  כללי" והקמה במערכת של  -לשקול את ביטולו של נושא "עבודות ציבוריות

 נושאי פניות ממוקדים יותר, בהתאם לנושאי הפניות בפועל.

  להטמיע במערכת הגדרה שלא תאפשר לסיים הליך פתיחת פנייה במערכת

 ללא בחירת נושא פנייה. 

 מנכ"ל העירייה לקיים ישיבה בהשתתפות מנהל המחלקה, מהנדס העיר וס

 לצורך בחינת:

 סבירות זמני התקן ואישורם בכתב. -

 התאמת תקן כוח האדם להיקף העבודה בפועל. -
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  .לעגן בחוזה ההתקשרות עם הקבלן את זמני התקן 

  מומלץ כי מנהל המחלקה יפנה לאגף מחשוב לצורך איתור הבעיה בדוח

 הממוכן ובדיקת נכונות תאריכי הצפי לסיום הטיפול. 

  ו לגבי כי מנהל המחלקה יפנה לאגף מחשוב לצורך בדיקת טענותימומלץ

 בעקבות שינויי מערכות.  פגיעה באמינות נתוני פניות הציבור

  להגדיר "מדרג חריגות", קרי טווחי חריגות במשך זמן הטיפול, מהם ייגזר

 הגורם הנדרש לבדוק את החריגה, לאשרה ולהנחות לגבי המשך הטיפול.  

 רון הולם לאופן הטיפול בפניות ברמת סיכון גבוהה בימים לפעול למציאת פת

 בהם המזכירה נעדרת. 

  להעביר פניות חוזרות לטיפולו הבלעדי של מנהל המחלקה, אשר יבדוק את

 המצב בשטח ויאשר בכתב את סטאטוס הטיפול בפנייה.

  במידה ונמצא כי יש לדחות פנייה חוזרת, מומלץ כי הגורם המטפל לא יעזוב

 עד שיעדכן את המוקד ויוודא כי הפנייה נסגרה במערכת.   את השטח

  לאחר פתיחתן  מידלהקפיד על תיעוד במערכת לגבי הסיבה לסגירת פניות

 במערכת, באם ישנה. 

  מומלץ כי הנהלת העירייה תתווה נוהל עבודה שינחה את המחלקה באופן

הם אחר עמידת הקבלן בדרישות מנהל המחלקה ובמקרים בוהפיקוח המעקב 

  יש להטיל עליו קנסות, או לחלופין לשנות את תנאי החוזה. 

  לפעול בהקדם להתוויית נוהל עבודה שיאושר על ידי הנהלות העירייה ותאגיד

המים, אשר יסדיר את אופן הטיפול בחדירת שורשי עצים לשטחים פרטיים 

 ויבהיר בין היתר את הנושאים הבאים:

לטיפול בחדירת שורשים לצנרת הסדרה משפטית של מסגרת האחריות  -

 ביוב פרטית.

 .טיפול ותחומי האחריות של כל מחלקה / גורםממשקי העבודה  מערך -

 עדכון התושב באופן הטיפול בפנייתו / תביעתו. -
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 נספח א'

 

 2011 –זמני תקן לטיפול בפניות 

גורם 
טיפול 
 אחראי

זמן תקן כפי  נושא
שהוגדר 
במערכת 
 )בימים(

 המחלקה

יציב,  אעקום, לעמודים ) -שילוט רחובות מתכת 
 שעות 12 צבע(

 1 מסוכן -שילוט רחוב מפח/תמרור על עמוד 

 1 בעיות במדרכה מסוכן

 1 הצפות

 1 סתימות מערכת ניקוז

 1 סתימת ביוב

 1 בעיות בכביש מסוכן

 1 הקמת סוכת אבלים

 3 תמרורים

 3 עקוםשלט רחוב עמוד 

 3 כללי-בטיחות בדרכים

 4 בעיות בכביש לא מסוכן

 10 כללי –אירועים 

 10 כללי –עבודות ציבוריות 

 10 יםישלט בנושא גנים ציבור

 15 עמודי חסימה/כיפות/ מעקות

 20 צביעת אבני שפה וחידוש סימונים, מעברי חצייה

 20 לא מסוכן -שילוט רחוב מפח/תמרור על עמוד 

 20 צביעת עמודי תאורה/מעקה בטיחות

 30 חידוש צביעת מעטפה

 30 חידוש סימון חניית נכה

 הקבלן

 1 מסוכן –בעיות בכביש 

 1 מסוכן –בעיות במדרכה 

 1 תחי ניקוזמכסים/פ

 4 לא מסוכן -בעיות בכביש 

 7 לא מסוכן -בעיות במדרכה 

 12 מטר 2עבודת שדרוג מדרכה  מעל 
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 4201לשנת  83תשובות לדוח מבקר העירייה מספר 

 

 (55 – 10נוכחות חברי מועצה ) .א

 

 הביקורת. ממצאימקבלים את  .1

ישיבות המועצה וועדות החובה מספר עולה כי חל שיפור ניכר ב מעיון בממצאים .2

 .2013והרשות וכן במספר החברים המשתתפים בהם ביחס לדוח מבקר מש"ע 

 

 (68 – 56פרויקט שיפוץ היכל התרבות ) .ב

 

 .מקבלים את ממצאי הביקורת .1

קיימים האישורים טופל וכי נושא הבטיחות הממצאים מצביעים על כך ש .2

  הנדרשים מכלל הגורמים הרלוואנטיים הקיימים ע"פ חוק.

במהלך השנה יתבצע שיפור נוסף בנושא נוחות ונגישות וזאת לאור פניות  .3

 תושבים בעניין.

עולה מהממצאים כי הפרויקט עמד ביעדי התכנון מול הביצוע בהיבט של  עוד  .4

 התקציב ולוחות הזמנים.

עלו בדוח ולמדה את הליקויים כפי שהעירייה הפנימה מסיכום המבקר עולה כי  .5

ויישמה את שעסק בשיפוץ קריית ספיר,  2009ש"ע  33 מספר מבקר העירייה

 שיפוץ היכל התרבות.פרויקט בההמלצות 

 

 ביקורת ביטוחי העירייה .ג

 

 מקבלים את ממצאי הביקורת. .1

חלק ניכר מהממצאים תוקנו ויושמו עוד במהלך הביקורת ולאחריה והאחרים  .2

 בהמשך טיפול ובדיקה.

שמקשים על  ברשויות המקומיותמדובר בשוק לא תחרותי עם מבטחת אחת  .3

 תפעול ראוי.

ת החסרים בשל העירייה גייסה מנהלת ביטוחים חדשה שהחליפה והשלימה א .4

עובדת נוספת למחלקת פועלת לגיוס , וכן הל הקודםנהממחלתו ופטירתו של 

 הביטוח. 

 

 פרסומי העירייה .ד

 

 פרסום על גבי לוחות מודעות .1

הזוכה בחן מחדש את אופן ההתקשרות עם הקבלן יאגף איכות הסביבה י

בהסכם הבא, כמו כן תיבחן החלופה לפרסום מודעות אגפי להדבקת המודעות 

 הול תקציב פנימי.העירייה באמצעות ני

 

 

 

 



II 

 

 

 

 

 פרסום באמצעות החברה הכלכלית .2

הפיקוח לשם הגברת במכרזי הפרסום החברה הכלכלית תפעל אל מול הזוכים 

  .והבקרה בהיבט אחזקת גשרים

 

 שטחי פרסום עמותת אוורסט .3

 .עבודה לערכי אותם ומחנכת בסיכון לנערים מסייעת אוורסט עמותת

 ברחוב המבנה בחלק העמותה של השימוש להסדרת פועלת העירייה כך לשם

 .4 גלר

 לשימוש הנוגע בכל הצדדים בין ההתקשרות את מסדירה העירייה, כן כמו 

 להקצאת הועדה להחלטת ובהמשך  הדין להוראות בכפוף וזאת הפרסום בשטחי

 .זה בעניין קרקעות

 

 גני ילדים וכיתות א' –רישום למוסדות חינוך  .ה

 

 מקבלים את ממצאי הביקורת. .1

כי הרישום לגני ילדים ולכיתות א' מתבצע כנדרש בממצאי הדוח עולה מעיון  .2

 .ובצורה טובה

 

 מחלקת עבודות ציבוריות .ו

 

 מקבלים את ממצאי הביקורת. .1

לשירות וקהילה. אגף ההקימה את יזמה והעירייה  -פתוחות  פניות ציבור .2

כך כי חל שיפור ניכר הנתונים כפי שקיימים באגף לשירות וקהילה מצביעים על 

ביחס לתקופה שנדגמה  2015בממוצע התקן בחודשים ברבעון מרץ עד מאי 

 במועד הביקורת וכתוצאה מכך גם בתפקוד המחלקה.

כ"ל הנושא מטופל ע"י סמנ –ממשקי העבודה עם מחלקת גנים ונוף ותאגיד המים  .3

בין תאגיד המים והביוב ולגורמי חדש הנדסה ואיכות הסביבה במסגרת הסכם 

 העירייה הרלוואנטיים.
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 רשימת נושאים שנבדקו על ידי הביקורת בעשור האחרון

 
 להלן רשימה מפורטת של הנושאים שנבדקו על ידי הביקורת בעשור 

 :האחרון
 
 

 מס' דוח ת הבדיקהשנ נושא הבדיקה הגוף המבוקר 

 
 רכש ואספקה

ערבויות 
המתקבלות ע"י 

 העירייה

1994/5 18 

דיוני ועדת 
 המכרזים

1994/5 18 

 18 1994/5 רייהמכרזי העי
 ניהול 

 אינוונטר העירייה
1996/7 20 

קרן המוסיקה 
 רכש ואינוונטר

1997/8 21 

ספירת מלאי 
 שנתית

2001 25 

ערבויות 
 לעירייה

2006 30 

התקשרויות על 
 פי הצעות מחיר

2008 32 

 33 2009 מכרזי זוטא
ספירת מלאי 

שנתית במחסני 
 העירייה

2009 33 

 רישום וניהול
 המצאי בעירייה

2010 34 

תקינות הליכי 
 מכרז פומבי

2013 37 

  
 

  

המטווח  בטחון וחירום
 העירוני

1994/5 18 

 20 1996/7 טחוןימח' הב
 21 1997/8 המוקד העירוני

 בטיחות 
 במוסדות חינוך

2000/01 24 

מקלטים 
 ציבוריים

2000/01 24 

 27 2003 מערך המל"ח
אבטחה ומיגון 

וסדות של מ
 חינוך

2006 30 

 בטיחות 
 מוסדות חינוך

 

2012 36 
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 שנת הבדיקה נושא הבדיקה הגוף המבוקר
 

 מס' דוח

 
חברות 
 עירוניות

פרסום 
פרויקטים של 

החברה 
 הכלכלית

1997/8 21 

החברה 
הכלכלית 
 לפיתוח 

 כפר סבא 

1999/00 23 

 23 1999/00 חברת "ספיר"
פרויקט 

רופין/תל חי 
 םהעברת כספי

2003 27 

פרויקט 
-מעונות גיל
פקדונות 
 הדיירים

2003 27 

החברה 
הכלכלית 
 לפיתוח 
 כפר סבא

2010 34 

 
 

   

 
 גביה וארנונה

  1998/9 מערך הגבייה
 גביית 

 קנסות חנייה
1998/9  

 גביית 
 אגרות חינוך

1999/00  

הנחות מארנונה  
למפעלי 
 תעשייה

2001  

פטור מארנונה  
 למוסד מתנדב
 לשרות הציבור

 
2002 

 

רישום  
תקבולים ומתן 
 הנחות בארנונה

 
2005 

 

חיובים וזיכויים  
בהיטלי פיתוח 

 והשבחה

 
2006 

 

גביית חובות  
באמצעות אכיפה 

 משפטית

2006  

חיוב בגין  
 חריגות בנייה

2006 31 
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 מס' דוח שנת הבדיקה נושא הבדיקה הגוף המבוקר

 
  גביה וארנונה

 המשך-

ם בגין חיובי
שימושים 

 חורגים

2007 30 

 33 2009 מחיקת חובות
גביית חובות בגין 

 "עבירות קנס"
2013 37 

 
 אגף משאבי אנוש

עבודה בשעות 
 חריגות

1994/5 18 

איסור עבודות 
 חוץ

1997/8 21 

קבלת מתנות 
ע"י עובדי 
 העירייה

1997/8 21 

תנאי פרישה 
של שתי עובדות 

 בכירות

1999/00 23 

בלת החלטות ק
בעניינה של 
מ"מ מנהלת 

 מחלקת הגבייה

1999/00 23 

השתלמויות 
 עובדים

2000/01 24 

 דיווח נסיעות 
על ידי 

 הסמנכ"ל 

2002 26 

 32 2008 כוח אדם ושכר
 37 2013 פרישת עובדים
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 מס' דוח שנת הבדיקה נושא הבדיקה הגוף המבוקר

 
 אגף הנדסה

רשות רישוי 
 מקומית

1994/5 18 

 סימון תמרור 
 )מעטפה( 16-ד

1994/5 18 

מחלקת רישוי 
 הבנייה

1994/5 18 

מקלטים 
 -ציבוריים

 צריכת חשמל 

1994/5 18 

מסירת עבודות 
 לקבלן חשמל

1995/6 19 

ביצוע ורישום 
של ת.ב.ר 

 כבישים

1996/7 20 

היטל סלילת 
כביש שיכון 

 גאולים

1996/7 20 

 היטל כביש
 שיזף וברח

1996/7 20 

 21 1997/8 היטל השבחה
שטחים 

ציבוריים בקניון 
 ערים

1998/9 22 

 מצאי 
 מזגני העירייה

1998/9 22 

 אחזקת 
 רמזורי העיר

1998/9 22 

סיווג בתי 
 -אבות

 דיור מוגן 

1998/9 22 

 מכרז
 גלגלוני אש

1999/00 23 

 בטיחות מתקני 
 משחקים בעיר

1999/00 23 

 27 2003 היטלי ביוב
מערכת קשרים 

העירייה  בין
 לבי"ח מאיר

2004 28 

היטלי פיתוח 
 והשבחה

2005 29 

 29 2005 צביעת ארונות
 הנגשה לאנשים 

 עם מוגבלות
2005 29 

הטיפול במבנים 
הבנויים 

 בשיטת פל קל

2007 31 
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מס'  שנת הבדיקה נושא הבדיקה הגוף המבוקר
 דוח

 
 -אגף הנדסה 

 המשך

וקת חזת 'מח
 התקשרות -מבנים

 עם ספקים

 
2008 

 
32 

טיפול 
 בתמרורים

2008 32 

בטיחות 
במגרשים 
ובאולמות 

 ספורט

2008 32 

 36 2012-מעקב

שיפוץ בית 
ספיר בקריית 

 ספיר

2009 33 

דירות ללא 
 היתר

2009 33 

בטיחות 
 מוסדות חינוך

2012 36 

 37 2013 מחלקת חשמל
  

 
  

 
 מועצה דתית

טלפון  שיחות
לחו"ל מלשכת 

 הרבנות

1994/5 18 

נושאים 
קשורים 

 למועצה הדתית

1994/5 18 

המועצה הדתית 
)ריכוז דוחות 

 ביניים(

1995/6 19 

מינוי המועצה 
הדתית בכפר 

 סבא

1995/6 19 

מינוי גזבר 
 למועצה הדתית

1995/6 19 

השתתפות 
הציבור בדיונים 

לבחירת רבני 
 שכונות

1996/7 20 

קת רב העס
שכונה כמנהל 

 מחלקה

1996/7 20 

 מ"מ ליו"ר 
 המועצה הדתית

1996/7 20 

 23 1999/00 המועצה הדתית
 24 2000/01 המועצה הדתית
 29 2005 המועצה הדתית

 36 2012 מועצה דתית
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 מס' דוח שנת הבדיקה נושא הבדיקה הגוף המבוקר
 

 
 כבאות והצלה

אגוד ערים 
"השרון" 
אות לשירותי כב
 והצלה

1994/5 18 

איגוד ערים 
השרון לשירותי 

 כיבוי והצלה

 
2006 

 
30 

מדור מניעת 
 דליקות

2012 36 

  
 

  

 
 אגף החינוך

בית הספר 
 היסודי "ארן"

1994/5 18 

חטיבת הביניים 
 ע"ש יגאל אלון

1995/6 19 

 20 1996/7 מדור גני ילדים
דוחות כספיים 
של בתי ספר 
 לשנת תש"ס

2000/01 24 

עלויות נלוות 
 בתקציב החינוך

2002 26 

הסעות תלמידים 
 למוסדות חינוך

2003 27 

שרותי עירייה 
 למוסדות חינוך

2004 28 

הסעות תלמידים 
 למוסדות חינוך

2009 33 

 35 2011 ביקור סדיר
 35 2011 חינוך מיוחד

 35 2011 שירות פסיכולוגי
הפעלת מזנונים 

 בחט"ב ובתיכונים
2011 35 

בטיחות מוסדות 
 חינוך

2012 36 

 
 

   

 
 אגף הרווחה

צירוף מסמכים 
אישיים בדיוני 

 ועדת תו"ב

1994/5 18 

האגף לשירותים 
 חברתיים

2001 25 

האגף לשירותים 
 חברתיים

2010 34 

הטיפול 
באוכלוסייה 

 המבוגרת 

2013 37 
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 מס' דוח שנת הבדיקה א הבדיקהנוש הגוף המבוקר
 

 
אגף תרבות 
 נוער וספורט

הקונסרבטוריון 
 העירוני

1994/5 18 

-מח' הנוער
 תנועות נוער

1996/7 20 

ניהול כספי 
האירוע "עכבר 

 ברשת"

1997/8 21 

מחלקת 
 הספורט

1999/00 23 

 ניהול מפעלי 
 התרבות בעיר

1999/00 23 

 פעולות 
 תרבות תורנית

2001 25 

 25 2001 מדור אירועים
ניהול חוגים 

ביחידות 
תרבות, נוער 

 וספורט

 
2004 

 
28 

ספרייה 
 עירונית

2004 28 

  
 

  

 
 רשות החנייה

גביית קנסות 
 חנייה

1998/9 22 

 28 2004 חנייה בעיר
  -רשות החנייה
גביית דוחות 

 חנייה

2005 29 

 34 2010 רשות החנייה
  

 
  

 22 1998/9 נכסים מחלקת מחלקת נכסים
 27 2003 מחלקת נכסים
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 מס' דוח שנת הבדיקה נושא הבדיקה הגוף המבוקר
 

 
 כללי

תשורות 
לתלמידים 

בברכת ראש 
העיר לקראת 
תחילת שנת 

 הלימודים

1994/5 18 

 יישום
החלטות  

 מועצה

1994/5 18 

 חלוקת 
מינויים 
 לכדורגל

1996/7 20 

ונים ארכי
 בעירייה

1996/7 20 

שימוש 
במסמכים 

פנימיים של 
העירייה 
כמכשיר 

 לפעולה נגדה

1997/8 21 

 פרסום הספר 
"כפר סבא 

אבני דרך אל 
 שנות אלפיים"

1997/8 21 

דוברת 
 העירייה

2001 25 

יישום חוקים: 
יועצת לענייני 
מעמד האישה 
וחוק למניעת 
 הטרדה מינית

 
2003 

 
27 

בית משפט 
ניינים לע

 מקומיים

2007 31 

 32 2008 תרומות
 יישום 

החלטות 
 מועצה

2008 32 
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שנת  נושא הבדיקה הגוף המבוקר

 הבדיקה
 מס' דוח

 
 מחשוב ומידע

מערך מחשוב 
 העירייה

1996/7 20 

היערכות 
מערכת 

המחשוב 
העירוני לשנת 

2000 – 
 באג מילניום 

 
1997/8 

 
21 

היערכות 
העירייה 

שום חוק ליי
 חופש המידע

 
2000/1 

 
24 

ממשקים 
 חשובייםימ

2005 29 

סקר אבטחת 
 מידע

2011 35 

  
 

  

העמותה למען  עמותות נתמכות
 הקשיש

1997/8 21 

העמותה 
"בנתיבי רבי 

 עקיבא"

2001 25 

 26 2002 עמותת אוורסט
-עמותת מלב"י
 סניף כפ"ס

2002 26 

עמותת 
הכדורעף הפועל 

 "יואב"

2006 30 

המרכז ללימודי 
 סביבה בחוות

 כפר סבא

 
2007 

 
31 

 37 2013 קרן המוסיקה
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 מס' דוח שנת הבדיקה נושא הבדיקה הגוף המבוקר

 
 גזברות וכספים

ביטוחי 
 העירייה

1995/6 19 

תמיכות 
העירייה 
בגופים 

 ובעמותות

1995/6 19 

תקציב 
העירייה לשנת 

1996 

1995/6 19 

התפתחות 
גירעון 
-93העירייה 

95 

1996/7 20 

ניהול קופות 
 העירייה

1998/9 22 

 קופות 
 קטנות

2004 28 

כדאיות ליסינג 
 תפעולי

2004 28 

קבלת 
תשלומים 

 בשיקים

2006 30 

 31 2007 ניהול תב"רים
תשלומים 
 לספקים

2007 31 

 קופה קטנה
 של ההנהלה

2009 33 

תמיכה 
 בעמותות

2010 34 

מתן שימוש 
ולמות בא

 ובחדרים

2010 34 
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 מס' דוח שנת הבדיקה נושא הבדיקה הגוף המבוקר

 
 מועצת הרשות וועדותיה

ועדות 
 העירייה

1996/7 20 

תיקון 
פרוטוקול 

ישיבת מועצת 
 עירייה

1997/8 21 

נושאים 
שהועלו 

 עדת תנועהובו

1998/9 22 

דרכי תעמולת 
 הבחירות

1998/9 22 

ראש פניית 
העיר עקב 

דרישה לתיקון 
פרוטוקול 

 ישיבת מועצה

 
1999/00 

 
23 

מועד קבלת 
השכר ע"י 
סגני ראש 

 העירייה

 
1999/00 

 
23 

הרכב ועדות 
הרשות של 

מועצת 
 העירייה

 
1999/00 

 
23 

נציג לסיעת 
כפר סבא שלנו 
 בוועדת הנחות

 
1999/00 

 
23 

 תפקוד 
 ועדות 

 העירייה

 
2001 

 
25 

ברי נוכחות ח
 מועצה 

2004 28 

נוכחות חברי 
 מועצה

2005 29 

נוכחות חברי 
 מועצה

2006 30 

נוכחות חברי 
 מועצה

2007 31 

נוכחות חברי 
 מועצה

2009 33 

נוכחות חברי 
 מועצה

2011 35 

נוכחות חברי 
 מועצה

2012 36 

נוכחות חברי 
 מועצה

2013 37 
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 ' דוחמס שנת הבדיקה נושא הבדיקה הגוף המבוקר

 
 אגף איכות הסביבה

נפילת עצים 
 בעיר

1994/5 18 

 18 1994/5 רישוי עסקים
 19 1995/6 רישוי עסקים

 שבילים
 ופסים ירוקים

1995/6 19 

 20 1996/7 ניקיון העיר
 21 1997/8 רכבי העירייה 
 בחירת מנהל 

למחלקה 
 לניקיון העיר

1997/8 21 

גביית כספים 
מתושבים שלא 

בדרך 
 המקובלת

 
1998/9 

 
22 

פינוי אשפה 
 בעיר

1998/9 22 

מחלקת תרבות 
הדיור, פרסום 

 ושילוט

2000/01 24 

הניהול הכספי 
במחלקה 
 הוטרינרית

2000/01 24 

 26 2002 רישוי עסקים
התקשרות  

קבלנית לניקיון 
 העיר

2003 27 

שילוט בכפר 
 סבא

2007 31 

טיפול העירייה 
בהשלכת 

 פסולת בניין

2008 32 

פיקוח ובקרה 
על עבודת 

 קבלני הניקיון

2009 33 

 33 2009 רישוי עסקים
 המחלקה 
 לגנים ונוף

2010 34 

פיקוח ובקרה 
על פינוי אשפה 

ושינועה 
 לתחנת מעבר

 
2012 

 
36 
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 הוראות חוק בנושא ביקורת בעירייה
 

 

  :ם לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורתלהלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסי

 

  )תיקון: תשל"ט, תש"ן, תשנ"ח, תשס"ב(ועדה לעניני ביקורת  ג.149
 

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

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

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

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

 הועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה. 

 

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

ה, סגניו וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו רכב הסיעתי של המועצה; ראש העיריהה

 חברים בועדה לעניני ביקורת. 
 

האופוזיציה מ(, 2) ני ביקורת יהיה בכפוף להוראות פסקהועדה לענייושב ראש ה (1) )ג(

  ולא יכהן כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר;

לענין סעיף זה יראו את יושב ראש הועדה לעניני ביקורת כשייך לאופוזיציה, אם 

 התקיימו בסיעתו, בין היתר, לפחות כל אלה:

 

 ה;ראש העיריסיעתו שונה מסיעתו של  (א)
 

 לסיעתו אין ייצוג בועדת ההנהלה; (ב)
 

 מסיעתו לא מונו סגנים לראש העיריה; (ג)
 

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

 העיריה.
 

היו הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד,  (2)

 פחות כל אלה:ראש הועדה לעניני ביקורת מי שהתקיימו בו ליושב יהיה 

 

 הוא אינו חבר בועדת ההנהלה; (א)

 

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

 

 מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר;הוא אינו  (ג)
 

סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה, אם יש במועצה יותר מסיעה  (ד)

 אחת. 
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, ד, תשס"ב, תשס"אתשנ"ה, תשס"תש"ן, תשל"א, )תיקון: מינוי פקידים  .167

  (ה, תשס"ותשס"
 

 … )א(

 

 יה מבקר במשרה מלאה;המועצה, בהחלטה ברוב חבריה, תמנה לעיר )ב(
 

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

 הוא יחיד;  (1)

  

 הוא תושב ישראל;  (2)
   

 הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;  (3)
 

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

לארץ שהכיר בו, לענין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או -גבוהה בחוץ

 שהוא עורך דין או רואה חשבון; 
  

 סיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת;הוא רכש נ (5)

 

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

 של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית. דאח

 

לא ימונה ולא יכהן כמבקר עיריה מי שכיהן כחבר מועצה, אלא אם כן עברו עשר  (1)ג

שנים מתום כהונתו כחבר מועצה באותה עיריה, או שנתיים מתום כהונתו כחבר 

 מועצה בעיריה גובלת. 
 

בבחירות למועצת העיריה, לא יכהן כמבקר אותה עיריה, למשך כל מי שהיה מועמד  (2)ג

 תקופת כהונתה של אותה מועצה שאליה היה מועמד. 
 

ת סעיף קטן )ג(, רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו של אדם אשר ועל אף הורא )ד(

( לסעיף קטן )ג(, כמבקר 5)-ו (4לא נתמלא בו אחד מן התנאים המנויים בפסקאות )

ה, אם הוא רכש נסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו העירי

 . 1992-בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב
 

 ... )ה(

 

  תשס"ב(תשנ"ה, )תיקון: א. מועצה שלא מינתה מבקר 167
 

ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממנה בצו כי תמנה  )א(

 , תוך הזמן הנקוב בצו. 167מבקר, כאמור בסעיף 
 

לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור, רשאי הממונה למנות מבקר לעיריה  )ב(

 ולקבוע את שכרו. 

 

  )תיקון: תשל"ט(. משכורת 168

 

 יקבלו את המשכורת שתקבע המועצה.  167אנשים שנתמנו כאמור בסעיף  
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תשל"ט, תש"ן, תשנ"ה, )תיקון: דרכי מינוי עובדים וכשירות עובד ביקורת  .170

 תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ה( תשס"א, 

 

למשרות שיש  167עובדים שלא הוזכרו בסעיף   ה רשאי למנות לעיריהראש העירי )א(

 עליהן הקצבה בתקציב המאושר. 
 

לא יתמנה אדם לעובד עיריה לרבות למשרות המנויות בתוספת החמישית, למעט  )ב(

אלא לאחר שראש העיריה או מי שהוא הסמיך לכך הכריז על  ,המנהל הכללי

 המשרה בפומבי על פי כללים לפי סעיף קטן )ג(.
… 

ש העיריה בהסכמת מבקר העיריה ימנה עובדים ללשכת מבקר העיריה בהתאם רא )ה(

בהוראות סעיפים קטנים )א( עד לתקנים שיקבע שר הפנים בתקנות ועל פי האמור 

בתחומה  ,תקנים לפי סעיף קטן זה ייקבעו בידי השר בהתחשב במספר התושבים .)ד(

 של העיריה ובגודל תקציבה השנתי.

 

ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העיריה אלא אם כן  לא ימונה עובד (1)ה

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

 

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

( אם רכש ניסיון 4)ג()167מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף 

ם בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, במשך שבע שני

 . 1992-תשנ"בה

 

בלו הוראות עובדי לשכת מבקר העיריה דינם כשאר עובדי העיריה, ואולם הם יק )ו(

 ה בלבד. מקצועיות ממבקר העירי
 

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

 (. 1א)171ף להוראות סעיף אלא בכפו

 

 עובד המבצע פעולת ביקורת.  – "עובד ביקורת"בסעיף זה,  )ח(

 

 תשל"ט, תש"ן, תשנ"ה, תשס"ב( תשל"א, )תיקון: א. תפקידי המבקר 170

 

 ואלה תפקידי המבקר:  )א(
  

-תשכ"ההלבדוק אם פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה,  (1)

, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות 1965

 היעילות והחסכון; 
   

 לבדוק את פעולות עובדי העיריה;  (2)
   

לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה מבטיחים קיום  (3)

 הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון; 
 

לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה  (4)

 ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת. 
 

קורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן יהב )ב(

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

למי  .ר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתםכדי יות
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  ."גוף עירוני מבוקר"שעומד לבקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן 

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

   –הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת 
  

 על פי שיקול דעתו של המבקר;  (1) 

   

 על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני;  (2) 
   

על פי דרישת הועדה לעניני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא  (3) 

 יעלה על שני נושאים לשנת עבודה. 
 

 המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.  )ד(
 

העיריה יכין ויגיש לראש העיריה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו, מבקר  )ה(

היקף הצעת התקציב לא  .לרבות הצעת תקן, במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה

יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העיריה, כפי שיקבע השר 

 בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העיריה ובגודל תקציבה השנתי.
 

ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העיריה, כפי  )ו(

 שהגיש אותן מבקר העיריה, במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי. 

 

 תש"ן, תשס"ב( תשל"א, תשל"ט, )תיקון: המצאת מסמכים ומסירת מידע  ב.170
 

ראש העיריה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העיריה, ראש המועצה הדתית וסגניו,  )א(

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

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

יה כל מידע או הסבר שיבקש מבקר העיריה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר העיר

 בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה. 
 

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

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

 של גוף עירוני מבוקר. של העיריה או של המשרתים את העיריה או 
 

פי דין, יחולו על מבקר העיריה ועל עובדים מטעמו המגבלות -מידע החסוי עללגבי  )ג(

 הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע. 
 

עובדו של מבקר העיריה שאינו עובד העיריה, יחולו עליו, לענין עבודתו האמורה, כל  )ד(

 ובד הציבור שהוא עובד מבקר העיריה. איסור והגבלה החלים על ע
 

לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העיריה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של  )ה(

מועצת העיריה או כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר; 

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

  תשל"ט, תש"ן, תשס"ב(תשל"א, )תיקון: ח המבקר "דו .ג170

 

המבקר יגיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערך; הדוח יוגש אחת לשנה,  )א(

באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח; בדוח יסכם  1-לא יאוחר מ

המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת 

ימציא המבקר העתק ממנו הישנותם בעתיד; בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, 

 א 21לועדה לעניני ביקורת; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 

 . [נוסח משולב] 1958-תשי"חב לחוק מבקר המדינה, 21-ו
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בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש העיריה ולועדה לעניני  )ב(

ל עת שייראה לו או כאשר ראש העיריה או ח על ממצאי ביקורת שערך בכ"ביקורת דו

 הועדה לעניני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן. 

 

ח המבקר יגיש ראש העיריה לועדה לעניני "תוך שלושה חדשים מיום קבלת דו )ג(

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

 הערותיו. 
 

ח המבקר ובהערות ראש העיריה עליו ותגיש "ביקורת תדון בדו הועדה לעניני )ד(

למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חדשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש 

לא הגיש ראש העיריה את הערותיו על הדוח עד תום  ;העיריה כאמור בסעיף קטן )ג(

ת סיכומיה התקופה האמורה, תדון הועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור א

 .ה לועדהממועד המצאתו על ידי מבקר העירי והצעותיה עד תום חמישה חודשים

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

לדיוניה נושאי משרה של העיריה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב 

 ח. "על הדו
 

ום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון תוך חדשיים מן הי (1)ה()

  ;מיוחד בהם ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור
 

לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור  (2)    

מהדוח בצירוף  בסעיף קטן )ד(, או לא המציא ראש העיריה לכל חברי המועצה העתק

הערותיו, ימציא המבקר עותק הדוח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדוח 

 ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העיריה.

 

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

רת של מבקר העיריה, ואולם המועד שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא בקו

 מבקר העיריה או ראש העיריה רשאי, באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור. 
 

הוא  ,היה למבקר העיריה יסוד להניח שראש העיריה או היועץ המשפטי של העיריה )ז(

, יעביר 1977-צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק העונשין, התשל"ז

 במישרין לידיעת מבקר המדינה. המבקר את הענין

 

 )תיקון: תשס"ב(. חומר שאינו ראיה 1ג170
 

דוחות המבקר, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מבקר העיריה במילוי 

תפקידו, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה 

 בהליך משמעתי.

 

 )תיקון: תשס"ה(א. צוות לתיקון ליקויים 1ג170
 

עובדי העיריה החברים בצוות לתיקון ליקויים, שמונה לפי  – "הצוות"בסעיף זה,  )א(

 –]נוסח משולב[ )בסעיף זה  1958-א)ב( לחוק מבקר המדינה, התשי"ח21הוראת סעיף 

 (.חוק מבקר המדינה

 

ם שנמצאו בדוח שהגיש מבקר העיריה הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויי )ב(

(, לפי הענין, ובדרכים למניעת 2( או )1ג)ה()170ושנדון על ידי המועצה לפי סעיף 

 הישנותם של ליקויים בעתיד.

הצוות יגיש את המלצותיו לראש העיריה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח מבקר  )ג(
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ורת על יישום המלצותיו אחת העיריה נדון על ידי המועצה, וידווח לוועדה לעניני ביק

 לשלושה חודשים.

 

פני לראש העיריה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים, ובלבד שינמק דחיה זו  )ד(

מבקר העיריה והוועדה לעניני ביקורת, בכתב, לא יאוחר משלושה חודשים לאחר 

 שהוגשו לו המלצות הצוות.

 

 ב לחוק מבקר המדינה.21-א ו21עיפים אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות ס )ה(

 

תש"ן, תשס"ב, תשס"ד, תשל"ח, תשל"ט, )תיקון: פיטורי עובדים בכירים  .171

  תשס"ה(
 

)א( לא יפוטר אלא אם 167בכפוף להוראות סעיף זה, עובד העיריה שנתמנה לפי סעיף  )א(

הוחלט על כך בישיבת המועצה לאחר שניתנה הודעה  ,כן, לפי המלצת ראש העיריה

 כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה. 

... 

 

לא יפוטר מבקר העיריה שהוא עובדה אלא באישור המועצה ברוב של שלושה רבעים  (2)ב()

מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון 

 שיבה.באותה י

 

לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר העיריה, הגזבר או היועץ המשפטי  )ג(

לעיריה אלא לאחר שניתנה להם זכות לשאת לפני המועצה את דברם בענין 

 הפיטורים. 

... 

 

יבים, גם על השעיית י( יחולו, בשינויים המחו1)ג-)ג( ו ,הוראות סעיפים קטנים )ב( )ד(

 מבקר העיריה, הגזבר או היועץ המשפטי לעיריה. 
 

האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי חוק הרשויות  )ה(

, לפסוק בדבר פיטוריו של עובד עיריה שסעיף זה 1978-המקומיות )משמעת(, תשל"ח

 דן בו, בשל עבירת משמעת כמשמעותה בחוק האמור. 
 

 ח ביקורת או ממצא ביקורת "פרסום דו א.334
  )תיקון: תש"ן(         

  

( או תנאי וג)170ח או חלקו או תכנו או ממצא ביקורת, ומפר בכך את סעיף "המפרסם דו

 מאסר שנה.  –בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור, דינו 

 

  תש"ן()תיקון: תקנות  .347
 

תקנות כאמור לענין  .הנוגע לביצועה של הפקודההשר רשאי להתקין תקנות בכל ענין 

ח שהוא מגיש טעונות אישור הועדה "פעולתו של מבקר העיריה או לעניין הטיפול בדו

 לעניני ביקורת המדינה של הכנסת.
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