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 מבוא .1

 24הוקם מוקד עירוני שמטפל בפניות התושבים ובמפגעים  )אפריל( 2014כחלק מהתפיסה ששמה במרכז את התושבים, בשנת 

 ימים בשבוע. 7ביממה, שעות 

. התוכנית וונדאליזם בעיר ר מקרי אלימותוגימסייע בלבין היתר ומטרתו  המוקד פועל כחלק מתוכנית  "עיר ללא אלימות"

 מציבה את הרשות המקומית כיחידת השינוי ומחזקת את יכולותיה לצמצם ואף למנוע את היקפי התופעה.

על  נבנתה. התוכנית בארץ עירוניהשיטור השר נבחרו להפעלת פיילוט של תוכנית מוקדים א 15המוקד העירוני הינו אחד מתוך 

-שוטרים ו 50%-, במסגרתה מקימות המשטרה והרשות המקומית כוח שיטור המורכב באופן עקרוני מבכנסת ידי ועדת הפנים

 מקרי אלימות. ל נגדלסייע להם לפעולפקחים ניתנות סמכויות נוספות על מנת  ,פקחים עירוניים. בנוסף לכך 50%

אכיפה אפקטיבית תורמת לשיפור איכות החיים,  .הפיקוח העירוני הינה לאכוף את חוקי העזר העירונים ו העיקרית שלמטרת

 . בטיחות ורווחת תושבי העיר

 ₪.  1,437,903בפועל התקציב עמד על ₪,   1,484,000עמד על  2015לשנת תקציב מוקד נשר 

 פברואר ביקרות במוקד העירוני.-ערך מבקר העירייה, בחודשים דצמברעל פי תוכנית העבודה השנתית, 

 .חוקים, תקנות ונהלים –המסגרת הנורמטיבית  .2

 המסגרת הנורמטיבית של עבודת הביקורת כללה:

 בנושא היקף משרות 2011חוזר מנכל  .2.1

  2014מוקד עירוני נשר, ינואר  –נוהל הפעלה  .2.2

 בנושאים : קבלת עובדים, תנאי שירות, תנאי עבודה, פרישת עובדים ומשמעת. אוגדן נהלים .2.3

 הפעלת יחידות "שיטור עירוני" . -קבוצת הנוהל .2.4

, שעות כוננות, שעות נוספות, שכר, משמרת הפעלת פקח + ניידת בעת משמרתהנחיות מנכ"לית העירייה בנושאים:  .2.5

 לילה, מכסת שעות, המוקד העירוני.

 סיכום בקרה מערך אכיפה עירוני נשר. -פנים המשרד לביטחון  .2.2

 העסקת קרובי משפחה. -4/2011, 3/2011הכללי   המנהל חוזרי .2.7

 שעות נוספות ושעות כוננות. -ביקורת בנושא .2.8

 עיריית חיפה. -הביקורת בנושא  הקצאת  השעות הנוספות .2.9

 

 

 דוחות קודמים  .3

 .בעיריית נשרמוקד הפיקוח והשיטור העירוני  לא נכתבו דוחות בנושא 
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 נתונים כללים .4

)שלושת החודשים הקודמים  2014עד מרץ  2014. בין החודשים ינואר 2014המוקד החל לפעול באופן מלא בחודש אפריל 

 לפתיחה( פעל מנהל המוקד לבניית נהלים, גיוס כוח אדם, והכשרה מבחינה טכנולוגית ומקצועית.

קבלת  תוך מתן תחושת ביטחון. יםרווחת התושבלות הציבור ובמפגעים בעיר טפל בפניהינה למוקד נשר תחום האחריות של 

הפניות למוקד נעשית דרך מספר ממשקים: טלפון, פייסבוק, מייל, אתר העירייה, הגעה פיזית למוקד או לעירייה. המוקד 

 ממפה את הפניות והפניות הרלוונטיות עוברות למחלקות השונות להמשך טיפול.

 :הבאה ההתפלגות פי על, ליום שדווחו ע"י תושבים בלבד בממוצע מפגעים 15 תיעד המוקד 2015 בשנת

  :מפגעים. 8משמרת בוקר 

  מפגעים . 5משמרת צהרים 

  מפגעים. 2משמרת ערב 

 

אשר מצריכים טיפול מידי ומתועדים במוקד  ,הפניות למוקד כוללות מפגעים ואירועים של הפרת סדרתגובת מנהל המחלקה: 

רוב הפניות והאירועים אשר שטיפול אכיפתי ע"י מתן דו"ח ואו התראה ופעולות אכיפה נוספות. חשוב לציין כאירוע או כ

 כמפגעמתועדים  םאינמתועדים כאירוע ביטחון, אירוע חריג, הפרת סדר, דו"ח אכיפה ועוד. אירועים אלה  ,מדווחים למוקד

 תושבים בלבד. י ביקורת כולל מפגעים שדווחו ע"ולכן אינם נכללים בדו"ח שהועבר לביקורת. הדו"ח שהועבר ל

 המוקד:  חזון

מוקד נשר יטפל בפניות הציבור ובמפגעים בעיר באופן האיכותי ביותר ובשיתוף פעולה מלא עם מחלקות העירייה, תוך 

 טיפול אדיב ושירות מקצועי בפנייה או במפגע מזמן האיתור ועד גמר ביצוע.

 משימות המוקד:

 מרכז שליטה של העירייה ברגיעה ובחירום. מוקד נשר יהווה .1

 מוקד נשר יהווה כתובת לפניות הציבור לצורך מתן מידע ופתרון לבעיות בנושא מפגעים עירוניים. .2

 מוקד נשר יהווה גורם תפעולי של מחלקות העירייה ויוודא טיפול וגמר ביצוע בפניה או במפגע. .3

של מצלמות וחיישנים לאיתור, מניעה, טיפול ותחקור אירועי  מוקד נשר יהווה מרכז שליטה ובקרה באמצעות מערכת .4

 אלימות ופשיעה במרחב הציבורי של העיר.

 מוקד נשר ינהל ביקורות ובדיקות סדורות במוקדים קבועים בעיר. .5

 מוקד נשר ינהל שגרת יום סדורה תוך החלפת משמרות בזמנים קבועים. .2

על בקרה, אכיפה, מתן משימות קבועות והגעה מהירה לאירועים מוקד נשר יפעיל את הפיקוח והסיור המשולב בדגש  .7

 נדרשים.

מוקד נשר יתפעל את מערך המצלמות בעיר בדגש על הכוונת מצלמות בעת אירוע, סריקה סדורה ותצפית רצופה  .8

 במוקדים מוגדרים מראש.

 מוקד נשר ינהל יומן ודו"חות עבודה תקופתיים )יומי, שבועי חודשי ושנתי(. .9

 ינהל ויאכוף בשיתוף פעולה מלא עם היועץ המשפטי את כל נושא הדו"חות לתושב. מוקד נשר .10
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מוקד נשר יחזק את שיתוף הפעולה עם שירותי הביטחון וההצלה )משטרה, מד"א, כיבוי אש ופיקוד העורף( על מנת  .11

 ליצור תאום וסנכרון מיטבי בין הגופים.

 מוקד נשר יבנה, יכשיר ויפתח את כוח האדם באגף. .12

 ד נשר יבצע תרגילים יזומים באופן שוטף תוך הפקת לקחים ושימור הידע.מוק .13

 
 את הפקחים, האחמ"שים מנהל המוקד והמזכירה. כוללו 14מספר העובדים במוקד הינו 

 : 3המשמרת במוקד מחולקות ל  

 5:30-14:00משמרת ראשונה משעה  (א)

 13:30-22:00משמרת שנייה משעה  (ב)

 21:30-2:00משמרת שלישית משעה  (ג)

 
 :נושאי הביקורת .5

 הבסיס החוקי לפעילות השיטור העירוני. .5.1

 השיטור העירוני.ומשימות מטרות  .5.2

 .של המוקד ושעות עבודה מבנה ארגוני .5.3

 .עבודה מחוץ "לסל האירועים" .5.4

 .גיוס, קליטה והכשרת פקחים .5.5

 הגדרת תפקידים. .5.2

 ציוד היחידה )מצלמות(. .5.7

 זכויות וסמכויות המפקחים. .5.8

 שעות כוננות.ונוספותשעות  .5.9

 נהלי עבודה. .5.10

 .עירייההעם מחלקות  יחסי גומלין .5.11

 בתלונות התושבים.טיפול  .5.12

 תוכנית עבודה. .5.13

 דוחות חניה ודוחות מתוקף שאר חוקי העזר העירוניים. .5.14

 

 מטרות הביקורת .6

 הביקורת תבחן את תפקודו, יעילותו ונהלי העבודה המתקיימים במוקד העירוני. 

 השיטה  .7

 ,העירייההמשטרה, גזבר  תעם מנהל המוקד, מזכירת המוקד, פקחים, מוקדנים, מפקדלצורך עבדותה, הביקורת ניהלה שיחות 

 .ברשויות אחרותמנהלת מוקד ו מנהלי מחלקות בעירייה

 היקף הביקורת .8

 .2014-2015הביקורת נערכה בשנים 
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 הביקורת ממצאיפירוט  .9

 שיטור משולב, שיטור עירוני, עיר ללא אלימות .9.1

משותפת למשטרת ישראל ולגורמי הפיקוח ברשויות , האכיפה של עיר ללא אלימותת וניידמפעיל  שיטור העירוניה

 מאויישתהשיטור המשולב(, שמטרתן לטפל באירועים הקשורים בפגיעה באיכות החיים. כל ניידת  -המקומיות )להלן 

שיטור משולב. בפקח של הרשות המקומית ובשוטר. הניידות מוקצות על ידי הרשות המקומית, והן מתויגות כניידות 

על פי תוכנית עבודה וסדר עדיפות עירוני  ,שעות ביממה 24 על פני  מקומיתהרשות הניידות אלה אמורות לסייר בתחומי כל 

לאתר מוקדי אלימות ורעש, לתת מענה מידי לקריאות התושבים ולספק תגובה יעילה )שעון חיים(. מטרת הסיורים 

חות השוטר בניידת לצד הפקח מעצימה את סמכויות האכיפה ומחזקת את רכוש. נוכ והשחתתומהירה למקרי אלימות 

 תחושת הביטחון של התושבים.

מודל השיטור המשולב אינו פועל באופן זהה כי   2013יוני בהמשרד לביטחון פנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה 

 ולא במשך כל שעות היממה.בכל הרשויות המקומיות וכי בחלק מהן הניידות פועלות במשמרות חלקיות 

 באתר העירייה הינם:  כפי שמפורסמות השיטור העירוניומשימות מטרות  .9.2

 מוקד נשר יהווה מרכז שליטה של העירייה ברגיעה ובחירום. .9.2.1

 .מוקד נשר יהווה כתובת לפניות הציבור לצורך מתן מידע ופתרון לבעיות בנושא מפגעים עירוניים .9.2.2

 .מחלקות העירייה ויוודא טיפול וגמר ביצוע בפניה או במפגע מוקד נשר יהווה גורם תפעולי של .9.2.3

מוקד נשר יהווה מרכז שליטה ובקרה באמצעות מערכת של מצלמות וחיישנים לאיתור, מניעה, טיפול ותחקור  .9.2.4

 .אירועי אלימות ופשיעה במרחב הציבורי של העיר

 .מוקד נשר ינהל ביקורות ובדיקות סדורות במוקדים קבועים בעיר .9.2.5

 .נשר ינהל שגרת יום סדורה תוך החלפת משמרות בזמנים קבועיםמוקד  .9.2.2

מוקד נשר יפעיל את הפיקוח והסיור המשולב בדגש על בקרה, אכיפה, מתן משימות קבועות והגעה מהירה  .9.2.7

 .לאירועים נדרשים

מוקד נשר יתפעל את מערך המצלמות בעיר בדגש על הכוונת מצלמות בעת אירוע, סריקה סדורה ותצפית  .9.2.8

 .במוקדים מוגדרים מראש רצופה

 .)מוקד נשר ינהל יומן ודו"חות עבודה תקופתיים )יומי, שבועי חודשי ושנתי .9.2.9

 .מוקד נשר ינהל ויאכוף בשיתוף פעולה מלא עם היועץ המשפטי את כל נושא הדו"חות לתושב .9.2.10

העורף( על  מוקד נשר יחזק את שיתוף הפעולה עם שירותי הביטחון וההצלה )משטרה, מד"א, כיבוי אש ופיקוד .9.2.11

 .מנת ליצור תאום וסנכרון מיטבי בין הגופים

 .מוקד נשר יבנה, יכשיר ויפתח את כוח האדם באגף  .9.2.12

 .מוקד נשר יבצע תרגילים יזומים באופן שוטף תוך הפקת לקחים ושימור הידע .9.2.13

 

 

 : ושעות עבודהמבנה ארגוני של המוקד  .9.3

 שעות וימי עבודה .9.3.1

שעות חודשיות. העבודה היא עבודה  184שעות שהם  42.5שבוע העבודה יהיה ימים, תחום  5שבוע עבודה ככלל הוא בן 

 , כאשר שעות העבודה על פי האוגדן הן:במשמרות
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 )משמרת יום(;  2:00-14:00)א( משמרת ראשונה משעה 

 )משמרת ערב(;  14:00-22:00)ב( משמרת שנייה משעה 

 מינית במשמרת לילה תחשב כשעה נוספת. )משמרת לילה (; שעה ש 22:00-02:00)ג(משמרת שלישית משעה 

ותכלול תדריך למשמרת  העברת משמרת תעשה ע"י אחראי משמרת מוקד בלבדעל פי נוהל ההפעלה של המוקד העירוני, 

 הנכנסת. פקחים של המשמרת הנכנסת מחויבים לקבל תדריך זה. 

 

 להלן פרוט משמרות העבודה של הפקחים בפועל:

 5:30-14:00משמרת ראשונה משעה  (א)

 13:30-22:00משמרת שנייה משעה  (ב)

 21:30-2:00משמרת שלישית משעה  (ג)

שעות הכוללות חצי שעה לעליה למשמרת, תדרוך  8.5הן  פועלמבדיקת הביקורת עולה כי שעות המשמרות המבוצעות ב

בודת הפקחים הן ועדכונים. מבירור שערכה מנכ"לית העירייה עם סגנית הממונה על השכר באוצר עולה כי היקף שעות ע

 כמו כל שאר עובדי העירייה. ,שעות 42.5

שעות התקן בדו"חות הנוכחות של עובדי המוקד שונו  2014אני מקבל את הערת הביקורת. בסוף שנת תגובת מנהל המוקד: 

משמונה שעות משמרת ליום לשמונה וחצי שעות משמרת על פי החלטת מנכ"לית העירייה ובניגוד להבנתי את הוראות 

 אוגדן. ה

לדברי מנהל המוקד, ישנה חשיבות רבה בהגעה למשמרת חצי שעה לפני תחילתה וקיים סדר פעולות להעברת משמרת 

הכולל בין היתר מעבר על יומן האירועים, העברת מידע בנוגע לפניות או מפגעים שהטיפול בהם טרם החל או טרם 

 הסתיים, בדיקת תקינת של כלל המכשירים ועוד.
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 : צוותי עבודה במוקד .9.3.2

 כוח האדם במוקד העירוני מחולק לשני צוותים נפרדים:

 .צוות מוקד .9.3.2.1

 .צוות שיטור עירוני .9.3.2.2

 

 בלבד: המוקדבצוות  מצבת כח אדםבטבלה שלהלן ניתן לראות את 

מצבה  תפקיד

 )בפועל(

 הערה תקן 

  1 1 מנהל המוקד

  4 4 שים"אחמ

 ייתכן ויצומצם התקן 1 0 מוקדנים 

  1 1 המוקד מזכירת

  7 2 סה"כ 

 

)מנהל  13.01.16 , נכון לאריךבשיטור העירוניבצוות הפקחים והשוטרים  אדםה מצבת כחבטבלאות שלהלן ניתן לראות את 

 : המוקד מופיע בטבלה הקודמת(

 הערה תקן  מצבה  תפקיד

 עובדת אחת בחופשת לידה 9 8 פקחים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תקן  מצבה  תפקיד

 1 1 תחנת משטרהמפקד 

 2 2 שוטרים 

 7 7 סה"כ 
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  01.10.2015 תאריךנוהל הפעלת המוקד העירוני מלן וקיתהמוקד על פי  מבנה משמרות .9.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פעילות על פי "שעון חיים" 

 :2015פנים כפי שהוצגה בסיכום בקרה מערך אכיפה עירוני נשר לשנת  ןעל פי הגדרת המשרד לביטחו

 
 

לאור צרכי העיר וריבוי המשימות בסל השיטור העירוני.  24/7כי היחידה מחויבת לפעול על פי מתכונת  הביקורת מציינת

 הביקורת מעירה כי על השיטור העירוני להגדיל את היקף הפעילות במבצעים ממוקדים  על פי "שעון חיים" של העיר נשר.

בראשות ראש תחום בכיר מערכי אכיפה עירונים במשרד  ,נערכה  בקרה יזומה במערך האכיפה העירוני נשר 7.4.16בתאריך 

כי המוקד צריך לפעול יותר על פי "שעון חיים" אשר  ,יפרח דוכובני. על פי אחת ההמלצות מבקרה זו עולה-לביטחון פנים

 מביא לידי ביטוי צרכים עירוניים ספציפיים. הביקורת ממליצה ליישם את המצלה זו. 

 

 ת הערת הביקורת.תגובת מנהל המחלקה: מקבל א

 

 -עבודה מחוץ "לסל האירועים" .9.5

של אירועים המוגדרים  2%סביר כי במהלך שנת פעילות תהיה סטייה של עד  -על פי הגדרת המשרד לביטחון פנים 

 מחוץ לסל.

מכלל הטיפול באירועים הינם אירועים  2% - 2012מרץ  –מבדיקת הביקורת עולה כי על פי הנתונים בחודשים ינואר 

 מחוץ לסל.

 .2%הממוצע השנתי של אירועים מחוץ לסל עמד על   2015הביקורת מציינת לחיוב כי בשנת 

סיכום  משמרות  תפקיד 

משמרות 

 בשבוע עבודה

 21 משמרות ביממה בכל השבוע 3 – 24/7 אחמ"ש

ניידת שיטור -פקח מסייע

 עירוני

 21 משמרות בכל השבוע 3 -24/7

 10 בוקר+ צהרייםמשמרות  –חמישיעד  ראשון ניידת פיקוח-מסייעפקח 

 3-4 צהריים או בוקרמשמרות  –משמרות בשבוע 3-4 קטנוע פיקוח 

משמרות בשבוע כתוספת למשמרת קיימת בתיאום עם  2 מבצע שבועי

 מפקדת הנקודה

2 

 58 + אחמ"ש שיטור + פיקוח סה"כ
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. מאחר ומדד זה תפקידו לוודא שהשיטור 2%כי יש לוודא שהיקף האירועים מחוץ לסל  אינו עולה על  הביקורת מעירה 

 והוא אכן מבצע את הפעילות שלשמה הוא הוקם. פך ליחידת משנה של משטרת ישראלהעירוני אינו הו

 

 
 :גיוס, קליטה והכשרת פקחים .9.6

 על פי נוהל ההפעלה של המוקד השלבים בקליטת פקח חדש הינם:

 ראיון מנהל המוקד (1

 קליטה מנהלתית (2

 קורס פקחים עירוניים -הכשרה (3

 הכשרה בנושא תפעול מכשיר קשר ומסוף דו"חות (4

 סיור עם הפיקוח/ השיטור המשולב (5

 משמרת משותפת עם עובד ותיק (2

 למידת נוהל הפעלה של המוקד העירוני + חוק עזר עירוני (7

 מבחן עיוני + מבחן מעשי  (8

 

ראיון  כוללתקליטה הביקורת מציינת לחיוב כי המוקד פועל על פי הנהלים שהגדיר לעצמו לקליטת פקח חדש וכי ה

 אישי, העברת נהלי עבודה, מבחן אסמכתא פנימי שהינו מבחן על הנהלים, קורס הכשרת פקח עירוני ושיטור עירוני. 

 . לדבריו, צוות העובדים מקייםנהליםבהן הוא מרענן שיחת צוות אחת לחודש  הוא משתדל לקייםמנהל המוקד לדברי 

 ם, חבלה.לדוגמא: ניהול קונפליקטי .חיצוניותהעשרה סדנאות 

 הכשרות: ארבע, הפקחים במוקד עברו עולה כי נכון למועד כתיבת הדו"ח מבדיקת הביקורת
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 הכשרה בסיסית .1

 שעות לימוד הכוללת: חמישים וששתוכנית בת  .הכשרת פקחים עירוניים במפעם .2

 יחסי אזרח שלטון המדינה דמוקרטית/ מערכת אכיפת עירונית 

  הרב תחומיתפיסת תפקיד הפיקוח והפקח העירוני 

 התשתית החוקית לעבודת הפיקוח ולחובות וסמכויות הפקח 

 עקרונות בקריאת והבנת חוקי עזר 

 תחומי הפיקוח השונים 

 סמכויות המפקח 

 אתיקה ציבורית 

 מתן עדות בבית המשפט 

 מיומנויות התנהגותיות 

 

הנערך במוסד הסמכה לשיטור ופיקוח ע"י משטרת ישראל, סוג ההכשרה הינו פקחי מערך אכיפה עירוני  .3

 ימים.  5ההכשרה מ.ר. הולנדר בע"מ ואורכו 

עודד , דיאנה וייס, עידן דבון, ליאור גולד, מימון טובול הפקחים אשר קיבלו תעודת הסמכה:להלן רשימת 

 אילן בר ששת, אלי תורגמן, רם נס, בן דדון, עידו בארי, רבינוביץ

נערכה בקרה יזומה במערך האכיפה העירוני נשר ע"י מנהלת מערכי אכיפה  7.4.16הביקורת מציינת כי בתאריך 

עירונים במשרד לביטחון פנים  וציינה כי יש להשלים לכל צוות הפקחים יום רענון "לפקח מסייע" אשר מבוצע אחת 

 לשנה על פי לו"ז המשרד לביטחון פנים. 

 

 

 בים אלה.ימחי ל העירייה להיערך תקציבית לביצוע רענוניםעתגובת מנהל המחלקה: 

 

 

 הגדרת תפקידים .9.7

תפיסת ל ובההגדרת תפקיד חשהביקורת ביקשה לבדוק באיזו מידה הוגדרו התפקידים של עובדי המוקד העירוני. 

לכל בעלי  הכין קובץ הגדרות תפקיד מציינת לחיוב כי מנהל המוקדרת וקי. הבשל העובד התפקיד, האחריות והסמכות

 . של צוות המוקד והפקחים םהתפקידים במוקד ובו הגדיר את סמכויותיה
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 מנהל המוקד העירוני .9.8

 כפיפות מנהל מוקד עירוני תהיה למנכ"ל העירייה.  -בניתוח העיסוקים של משרד הפנים  9על פי סעיף 

תקשורת שבין התושב לעירייה. הרעיון של קבלת תלונות ומשובים מהאזרחים ההמוקד העירוני הינו ערוץ 

קציית חשוב שהוא יהווה פונ ,בין שאר תפקידיו של המוקדחיוני במערכת שלטון מקומי. חשוב והינו חלק 

שומת לב מקבלי ההחלטות הבכירים בארגון למידת שביעות רצון התושבים תמטה מקצועית, שתסב את 

 . ת מחלקות העירייה בכלליולו ומפעילוש תיויומפעילו

 אחראי משמרת מוקד .9.9

 אחמ"ש במוקד מייצג את העירייה ומוסדותיה בפני הפונים אליו והמבקשים את שירותי העירייה. 

 על פי נוהל ההפעלה של המוקד העירוני, על אחראי המשמרת למלא אחר מספר תפקידים:

 אחראי להפעלת המוקד העירוני  (1

 ותקינות ציוד המוקדפיקוח על שלמות  (2

 אחראי לרישום תקין של כל תלונה ופנייה (3

 הפניית התלונה לגורם המקצועי המתאים (4

 מעקב אחר הטיפול בתלונה (5

אחראי להפעלת השיטור המשולב והפיקוח בהתאם למשימות ולאירועים נדרשים תוך ביצוע בקרה  (2

 מתמדת

 מנהל המוקד.אחראי להכנת דו"חות סטטיסטיים על פעילות היחידה והעברתם ל (7

 

הביקורת מציינת כי התלוותה לאחמ"ש במוקד בזמן ביצוע משמרות ומצאה כי בתחום אחריותו של אחמ"ש הערות הביקורת: 

ת באמצעות המצלמות, מענה טלפוני לפניות התושבים, ונושאים רבים כגון: הפעלת מערכת המחשב של המוקד, ביצוע סריק

פי תצפיות הביקורת עולה כי אחראי המשמרת ביצע את עבודתו ביעילות וביסודיות תוך תיעוד פניות תושבים ביומן המוקד. על 

 הקפדה על תיעוד האירועים ומתן מענה מהיר לתושבים.

 הפסקות .9.9.1

 1951-שעות עבודה ומנוחה, התשי"א חוקעל פי על פי 

 )תיקון: תש"ס( . הפסקות20"

שעה לפחות, ובכלל זה תהיה  3/4-למנוחה ולסעודה ל)א( ביום עבודה של שש שעות ולמעלה, תופסק העבודה 
הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות; ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג ההפסקה היא של חצי שעה 

 לפחות.
 )ב( הפסקה לפי סעיף קטן )א( לא תעלה על שלוש שעות.

י העובד לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם )ג( בעת הפסקה לפי סעיף קטן )א( הנמשכת חצי שעה או יותר רשא
נוכחותו במקום העבודה היא הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והעובד נדרש על ידי מעבידו 

 "להישאר במקום העבודה, ובמקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.
 

כי המחייב  ,1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"אים על פי הביקורת מעירה כי, אחמ"ש המוקד לא מקבל הפסקת צהרי

 .שעה לפחות 3/4-ביום עבודה של שש שעות ומעלה, תופסק העבודה למנוחה ולסעודה ל
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 ד היחידה:ציו .9.10

 

 מצבה תיאור

 )בפועל(

 הערה תקן

  2 2 ניידות שיטור

  1 1 קטנועים

  7 7 מכשירי קשר

( להחלפהפנסים נוספים ) 2נמצאו  10 8 פנסים

 במוקד

 

הניידת מאובזרת ומסודרת על פי  נמצא כי 13.01.16מבדיקה שערכה הביקורת בניידת ובמשרדי המוקד בתאריך 

 הנוהל וגם במשרד נמצא כל הציוד שהופיע ברשימת הציוד.

 הביקורת מעירה כי על פי סידור העבודה נמצא שהשימוש בקטנוע הינו נמוך מאוד. 

 

 מצלמות: .9.10.1

התכנית "עיר ללא אלימות" מעודדת את השימוש במצלמות מעקב. הכוונה לתוכנית ליבה בתחום האכיפה 

 הכוללת מערך שליטה ובקרה הכרוך בהצבת מצלמות באזורים בעייתיים המועדים לאלימות ופשיעה. 

מת. תוכן ראיות, ולאפשר התערבות בזמן א להרתיע, לאסוף  ןויש בכוחהמצלמות פועלות בכל שעות היממה 

 ,במידת הצורך, ומפעילהצילומים משודר למרכז שליטה ובקרה שבמוקד העירוני, המאויש בכל שעות היממה 

הפרוסות במרחבים ציבוריים בעיר  ,מצלמות 92עיריית נשר התקינה  2014שנת מאת גורמי האכיפה. החל 

 וברות למוקד העירוני. חומ

וד בתנאי פסקת ההגבלה החוקתית: הסכמה מפורשת בחוק, שימוש במצלמות מעקב במרחב הציבור חייב לעמ

תכלית ראויה ועמידה במבחן המידתיות.  השימוש במצלמות מיועד רק לגורמים הקשורים לארגון או למטרה 

 שלשמה הן פועלות.

  החובה ליידע את הציבור על הצבת מצלמות מעקב נובעת מן האיסור לפגוע בפרטיותו של אדם ללא

 הסכמתו. 

  לשמור את הקלטות הצילומים למשך זמן ארוך יותר ממשך הזמן הנחוץ במישרין לצורך אסור

 הגשמת מטרת התקנת המצלמה. 

  חוק הגנת הפרטיות מקנה לכל אדם את הזכות לעיין במידע המוחזק אודותיו במאגר מידע. זכות זו

 חלה גם על מאגר המידע הכולל הקלטות צילומי מערכת המעקב. 

 ת מטיל אחריות לאבטחת המידע במאגר. חוק הגנת הפרטיו 

 

. הביקורת 1981-הביקורת ביקשה לבחון באיזו מידה פועל המוקד העירוני בהתאם להוראות החוק להגנת הפרטיות, תשמ"א

 מציינת כי כלל העובדים במוקד העירוני חתמו בתיק האישי כי הינם מחויבים לפעול על פי חוק הגנת הפרטיות. 
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לא נמצאו שלטים  ,הצבת שילוט במקומות המצולמים בעיר. הביקורת מעירה כי נכון למועד הביקורת בנוסף, החוק מחייב

 כאלה.

 הוצבו שלטים ברחבי העיר וכרגע העירייה עומדת בדרישות החוק. 22.8.2012בתאריך תגובת מנהל המחלקה: 

 

 זכויות וסמכויות המפקחים .9.11

משרד הפנים, כלומר למפקח ישנה סמכות לעקב אזרח לצורך למפקחים העירוניים יש תעודת מפקח שאושרה ע"י 

 המתנה לשוטר.

שאכן קיימות תעודות אצל המפקחים וכן ציוד מתאים לעקב את האזרח במידת הצורך. בנוסף  הביקורת בדקה

 המפקח מחזיק ברשותו מכשיר קשר כדי שיוכל להזעיק את הניידת שבה נמצא השוטר.

 ת.לא נמצאו ליקויים ע"י הביקור 

 

 שעות נוספות .9.12

עובד שנאלץ על פי דרישת המעביד  ,שעות נוספות עולות כסף רב לעירייה ולכן יש הגביל ולפקח עליהן. מצד שני

הביקורת קיבלה לידיה  ,חייב להיות מתוגמל בהתאם. לצורך ביצוע הבדיקה ,מעבר לשעות העבודה הרגילות להישאר

 . 2014-2015דו"חות נוכחות, שעות עבודה ושעות נוספות ממחלקת שכר וממחלקת כוח אדם לשנים 

 

 

 :  2015ניתוח שעות נוספות לשנת 

 
  הביקורת ערכה השוואה בין הנתונים המופיעים בכוח אדם לבין אלה במחלקת שכר. מבדיקת הביקורת נמצא פער

 6,731שולמו  ,דו"ח מחלקת שכרעל פי . 2015בשנת  דו"ח כוח אדם לדו"ח מחלקת שכרשעות נוספות בין  66של 

 שעות נוספות. 6,665שעות נוספות ואילו על פי דו"ח מחלקת כח אדם שולמו 

על פי הנתונים שהתקבלו  ,2015בשנת  ,במוקד ,בטבלה מטה ניתן לראות את התפלגות שעות העבודה הנוספות שבוצעו בפועל

 מאחר ודו"ח זה כולל פירוט שעות עבודה וחלוקה למשמרות. ,אדם ממחלקת כח

הביקורת מציינת כי נמצאו משמרות בהן העובדים החלו את עבודתם בשעות לא שגרתיות, היינו בשונה מהשעות המוגדרות 

 בנוהל. עובדה זו יצרה קושי בבחינת השעות הנוספות וסיווגן על פי משמרות. 

 נוספות: שעות הסבר ניתוח 

 100%- .שעות נוספות של ערב חג וחול המועד 

 125%-  משמרות בשבוע. 5שעות משמרת, כל משמרת נוספת מעל  8.5כל שעת עבודה מעל 

 150%-  שעות 42.5שעות במשמרת, עובד שעובד יותר מ  10.5שעות נוספות במשמרת לילה , שעות עבודה מעל 

 175%-  .שעות שבת 

 200% - שישי לילה וחגים 
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 :  2015ת שעות נוספות בשנת התפלגו

 

סוג 
 משמרת

שעות 
נוספות 

100% 

שעות 
נוספות 

125% 

שעות 
נוספות 

150% 

שעות 
נוספות 

175% 

שעות 
נוספות 

200% 
 סה"כ

משמרת 
 4,600 1,011 1,481 920 996 192 ראשונה

משמרת 
 2,033 1,412 199 91 249 81 שנייה

משמרת 
 32 16 14 2 0 0 שלישית

 6,665 2,439 1,695 1,013 1,244 274 סה"כ 

 
 

 :  2014התפלגות שעות נוספות בשנת 

סוג 
 משמרת

שעות 
נוספות 

100% 

שעות 
נוספות 

125% 

שעות 
נוספות 

150% 

שעות 
נוספות 

175% 

שעות 
נוספות 

200% 
 סה"כ

משמרת 
 6,329 1,408 1,529 1,608 1,099 685 ראשונה

משמרת 
 96 31 35 8 2 20 שנייה

משמרת 
 2,106 754 492 182 276 401 שלישית

 8,530 2,194 2,056 1,798 1,377 1,106 סה"כ 
 

 הערות הביקורת:

 פי נוהל העבודה של המוקד העירוני:על 

שעות העבודה. עבור  ה הרגילה שלמכסהלעובד רק אחרי שמילא את  ואושרישעות נוספות "

עבור שתי השעות הנוספות לאחר יום  25%עבודה בשעות נוספות, תשולם לעובד תוספת של 

 "עבור השעה השלישית ומעלה לאחר יום העבודה הרגיל.  50%עבודה הרגיל ותוספת של ה

מקרים דחופים יאושרו שעות נוספות ב ,במידת הצורך ועל פי שיקול מנהל המוקד ,בנוסף קבעה מנכ"לית העירייה

 בלבד. 

אך ורק במידת הצורך עם  יתבצעשעות הנוספות, האישור שעות נוספות מעבר למכסת "

הסבר בכתב מול מנכ"לית העירייה ובאישורה. לא תשולם כל חריגה מעבר למכסת השעות 

 "ללא אישור המנכ"לית , או בהעדרה, באמצעות ראש העיר.
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התקשרות העירייה עם המשרד לביטחון פנים לבין הנחיות מנכ"לית  פערים בין הסכםהביקורת מצאה כי קיימים 

 העירייה.

סוכם כי שבמסגרתו , סמנכ"ל תכנון תקצוב ובקרהונערך דיון בראשות מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים  03.9.14בתאריך 

 : בעיר נשר

פקחים במשרה מלאה ועוד שני פקחים  10פקחים, כאשר יהיו  12-שוטרים, ו  7בהיקף של  יהיה  כחה"

 ."  )ראה צילום מסמך מטה( בשעות נוספות

 

 
 פקחים. 12הוגדר בהסכם שחתמה העירייה עם המשרד לביטחון פנים ועמד על  ,פיקוחהכאמור, תקן כח האדם בתחום 

פקחים. בזמן הביקורת  10הוסכם שכח האדם יעמוד על  1.9.2014ב לאחר הפגישה בין ראש העיר למנכ"ל המשרד 

 פקחים בלבד. 8פקחים ומאחר ומפקחת אחת הייתה בחופשת לידה פעלו במוקד  9עובדים בעירייה שבפועל נמצא 

פקחים בלבד ושתי משרות  10עולה כי סיכום הפגישה להעסקת  ימה הביקורת עם גזבר העירייה הקודםימשיחה שק

 מאחר ולדעת ראש העיר ,תוצאה של ניסיון העירייה לצמצם את כח האדם במוקדהינה נוספות בשעות נוספות, 

 לא היה צורך בהיקף כח אדם כה גדול.  ,בשלב זה ,הקודם

 

לידי ביטוי בביקורת משרד לביטחון פנים  דרישת המשרד לביטחון פנים )כפי שבאהשבעוד הביקורת מעירה כי 

, ( הייתה לבצע בפועל כל חודש את מלא השעות הנוספות במסגרת פעולות יזומות )שעון חיים(14.4.2016מתאריך 

 כוונת העירייה הייתה לבצע שעות נוספות על פי הצורך בלבד.

זו שסוכמה מול המשרד לבטחון פנים, יצאה העירייה בהנחיה שונה מ, 15.9.14בתאריך מבדיקת הביקורת עולה כי 

  , כדלקמן:1.9.14מתאריך בדבר הקצאת שעות נוספות למוקד העירוני, 

 שעות נוספות לחודש" 40למוקד העירוני יוקצו " 

  הביקורת מעירה, כי ישנה סטירה בין ההנחיה שהוציאה מנכ"לית העירייה דאז, הגב' אביגיל דולב, לבין סיכום

 .2014לביטחון פנים מחודש ספטמבר העירייה עם המשרד 
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בבואה של הביקורת לבחון את היקף השעות הנוספות שביצע המוקד העירוני, ערכה הביקורת השוואה בין הנחיית 

עולה כי המוקד  ,מנכ"לית העירייה לבין הביצוע בפועל על ידי המוקד העירוני. מהנתונים המופיעים בטבלה מעלה

 שעות נוספות בחודש. 555. כלומר, 2015פות בשנת שעות נוס 2,225העירוני ביצע 

 שעות נוספות בשנה. 480שעות נוספות חודשיות שהן  40מנכ"לית העירייה אישרה למוקד 

  :חריגה של  שהן 2015שעות נוספות בכל שנת  6,185על פי נתונים אלה המוקד חרג מהנחיית מנכ"לית העירייה ב 

 שעות נוספות לחודש. 515

  מעירה כי הנחית המנכ"לית עמדה בניגוד לסיכום העירייה מול המשרד לביטחון פנים. על פי הסכם הביקורת

העירייה עם המשרד לביטחון פנים, הוקצו שתי משרות נוספות בשעות נוספות. ולכן, היקף השעות הנוספות לחודש 

 שעות נוספות בשנה. 4,464שעות נוספות שהן  372צריך היה לעמוד על 

 שעות  183 -חרג המוקד ב ,עירה כי גם בהשוואה להיקף השעות עליהן הוסכם עם המשרד לביטחון פניםהביקורת מ

 .2015שעות נוספות בכל שנת  2,196נוספות בחודש שהן 

 התקנים גורם לכך ששעות העבודה הנוספות עולות לעירייה יותר מאשר שעות  2-הביקורת מעירה כי החוסר ב

 משרה רגילות.

 פקחים וכן מ 10מפקחים נוספים ועמידה בתקן של  2ה לצמצם את השעות הנוספות ע"י הכשרת הביקורת ממליצ

 . להנחיות העירייה בפועל.  החלטות והסכמים עליהם חתומה העירייה מול גורמי חוץהקפיד להבא, על התאמה בין ל

 
 :2015השוואה בין ביצוע שעות נוספות בחודשים פברואר ואוגוסט  .9.12.1

 
מספר השעות הנוספות בחודשים פברואר ואוגוסט, כדי לעמוד על ההבדלים בין חופשת הקיץ )חודש  הביקורת בחנה את

 אוגוסט( לבין השגרה )חודש פברואר(.
 
 

 2015חודש פברואר 
 

סוג 
 משמרת

שעות 
נוספות 

100% 

שעות 
נוספות 

125% 

שעות 
נוספות 

150% 

שעות 
נוספות 

175% 

שעות 
נוספות 

200% 
 סה"כ

משמרת 
 360 51 114 87 104 4 ראשונה

משמרת 
 0       0   שנייה

משמרת 
 131 75 11 20 24   שלישית

 491 126 125 107 129 4 סה"כ
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 2015חודש אוגוסט 
 

סוג 
 משמרת

שעות 
נוספות 

100% 

שעות 
נוספות 

125% 

שעות 
נוספות 

150% 

שעות 
נוספות 

175% 

שעות 
נוספות 

200% 
 סה"כ

משמרת 
 399 59 158 90 87 5 ראשונה

משמרת 
 0       0   שנייה

משמרת 
 83 61 8 0 14   שלישית

 483 120 166 90 101 5 סה"כ

 
מהנתונים ניתן לראות כי אין הבדל משמעותי בהיקף השעות בין שני החודשים . הסיבה לכך נעוצה בהנחיית העירייה, מתאריך 

 על פיה: 21.07.15 -ב

 
את הפער במשמרת שלישית בין חודש פברואר לאוגוסט ואת העובדה שהיקף השעות הנוספות בשני  החלטה זו מסבירה

 החודשים דומה.
 
 

 :2015סידור עבודה בחודשים אפריל ואוקטובר  .9.12.2

 

ואת אופן העמידה במבנה המשמרות בהתאם  2015הביקורת בחנה את סידור העבודה בחודשי העבודה אפריל ואוקטובר 

 להנחית מנכ"לית העירייה ולמצבת כח האדם. 

של בשעות נוספות  ותלאור חריג, הוחלט ,משולב פרויקט שיטור עירוני, לאחר תחילתו של 21.2.15הביקורת מציינת כי בתאריך 

 .שוטר בשעות אלהמשמרת הלילה ולהשאיר רק מ פקחיש להוריד  , כימדי חודשפקחי העירייה 

 :01.02.15 -תאריך ציאה מנכ"לית העירייה, בהועל פי הנחייה ש

מנכ"לית העיריה על פי באישור  יהיותשלום עבור עבודה בשעות נוספות ואישור  "הקצאה

 " .ם הדפסת נוכחותרישו

 ,. במידה ויתבקש עובד לעבוד יום עבודה נוסףשבועבמשמרות עובד לא יועסק יותר מחמש  "

מעבר לחמישה ימים, הן יהיו ע"ח השעות הנוספות וישולמו על פי הכללים. במידה וחמשת 

בגין כל  75%ימי העבודה כוללים בתוכם גם את יום שבת, יהיה זכאי העובד לשכרו הרגיל + 

 "שעה המתבצעת בשבת.

  הביקורת מציינת כי בחודשים אפריל ואוקטובר נמצאו ארבע פקחים אשר ביצעו שש משמרות במצטבר, כלומר

 מנכ"לית העירייה. , כפי שהוגדרה ע"י משמרת אחת מעבר למכסה החודשית
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 ף, הביקורת מעירה למנהל המוקד העירוני כי הנחיית מנכ"לית העירייה מחייבת ועליו להקפיד לא לחרוג ממנה. בנוס

חשוב לציין כי הנחיה זו היא בעלת משמעות תקציבית המתואמת עם גזבר העירייה ולכן אין לסטות ממנה ללא  

 אישור. 

 

. משמרות בשבוע כלומר לפחות יום פגרה אחד 2-מיבוצעו יותר לא  ,על פי החלטת מנכ"לית העירייהתגובת מנהל המחלקה: 

 שיוקצו למשמרות נוספות.   יש את מכסת השעות הנוספות המחלקתיות  ,בנוסף

 :   2015ניתוח שעות כוננות לשנת  .9.13

אחרי שעות העבודה, יקבלו תשלום עבור  ביתם לצרכי עבודה,בעובדים ברשויות מקומיות הנדרשים להימצא בכוננות 

 כוננות.שעות 

)נוסח משולב(,  תשלום התוספת עבור הכוננות אינה נחשבת כחלק מן המשכורת לעניין חוק שירות המדינה )גמלאות(

או לעניין פיצוי פיטורין ,אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי /או לעניין כל הטבת פרישה אחרת  ו – 1970 –התש"ל 

 החל על אותו עובד ועל אותו עניין.

 

תאונת דרכים או  ,החזקת כוננות לניהול אירוע חריג כגון שריפה כוננות הינההשעות  מטרתלדברי מנהל המוקד 

שעות  32: ת באופן הבא וחלקתהכוננות מבחודש. שעות  שעות 240לדבריו, על  ,קצאת שעות הכוונות עומדתה. מפגעים

 .למנהל המוקד שאר השעות מוקצות .אחד מארבעת אחראי המשמרתלכל 

 מתעריף שעת עבודה רגילה. כלומר, עבור עובד ששכרו השעתי 22%על פי מחלקת שכר, תשלום עבור שעת כוננות מהווה 

 לשעה.₪  20 -מדובר על שכר בגובה של כ₪  30עומד על 

הביקורת ערכה השוואה בין כמות שעות הכוננות כפי שהן מופיעות במחלקת כח אדם לבין שעות הכוננות כפי ששולמו 

 כחלבין מחלקת מחלקת שכר  ביןשעות כוננות  1,294בפועל ע"י מחלקת שכר. מבדיקת הביקורת עולה כי קיים פער של 

שעות כוננות ואילו על פי נתוני מחלקת שכר באותה שנה  1,510, 2015. על פי דו"ח מחלקת כח אדם שולמו בשנת אדם

 שעות כוננות. 2,804שולמו 

 

הביקורת ביקשה לקבל לידיה הנחיה כתובה לגבי היקף שעות כוונות שהוקצו למוקד. הביקורת מעירה כי עד  .9.13.1

מנהל המוקד העירוני בנושא זה למרות בקשות חוזרות ונשנות. לדברי למועד כתיבת הדו"ח לא קיבלה אסמכתא זו מ

העירייה שומרת על מסגרת הקצאת שעות  ,שעות כוננות ועל פי נתוני מחלקת שכר 240מנהל המוקד ישנה הקצאה של 

 שעות פחות מההקצאה. 72כוננות ולמעשה שילמה בפועל 

הדו"ח עירית נשר משלמת שעות כוננות לחודש הביקורת קיבלה לידה דו"ח שעות ממחלקת שכר. על פי  .9.13.2

לחודש ובמונחים ₪  4,680 -שעות כוננות חודשיות, שעלות השכר עבורן לעירייה עומדת על כ 234 -בהיקף של כ

 ₪. 55,134שעות ובשכר  2,804שנתיים העירייה משלמת שעות כוננות 

י וניצול של שעות הכוננות בכדי הביקורת ממליצה לעירייה לבחון לאורך השנה את הצורך האובייקטיב .9.13.3

משרתת את  ,שעות כוננות חודשיות והאם חלוקת השעות בין מנהל המוקד לפקחים 240לבדוק האם יש צורך ב 

 המטרה שלשמה הן נועדו.

 נהלי עבודה .9.14
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. 2014אשר עודכן לאחרונה בינואר , נוהל מקומי משותף למוקד העירוני ולמשטרת ישראל הביקורת מצאה כי קיים

 "נוהל הפעלת שיטור עירוני".   -וסף, המוקד העירוני פועל על פי "נוהל הפעלת מוקד" ו בנ

במהלך הביקורת נמצא כי למוקד קיימים נהלי עבודה נוספים: למצבי חירום, נוהל עבודה לזמן שיגרה וכן נוהל קבלת 

 תלונה.

בין הדרישות של משרד הפנים לבין  ישנה התאמהועל פי בדיקת הביקורת המוקד מתנהל בצורה מסודרת ומאורגנת 

 נוהל העבודה הפנימי.

 

מאירועים מיוחדים וישיבות צוות  יםהעוללהוסיף ל "נוהל הפעלת מוקד עירוני" סיכומים ומסקנות  הביקורת ממליצה

 המתקיימות אחת לחודש. הביקורת ממליצה להוסיף את הסיכומים וההמלצות כנספח ל "נוהל הפעלת מוקד עירוני" .
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 עירייההעם מחלקות  יחסי גומלין .9.15

בדקה הביקורת את מאגר המידע בנושא פניות ציבור שהתקבלו במוקד העירוני. בטבלאות מטה ניתן   14.1.2012בתאריך 

 לראות ניתוח של פניות אלו לפי מחלקות וזמני טיפול.

 על פי חלוקה למחלקות: 2015ודצמבר  2014פניות  למוקד שהתקבלנו בין אפריל  .9.15.1

 

 מחלקה
סה"כ 
 פניות

פניות 
 פתוחות

פניות 
שטופלו 

על פי זמן 
 2015תקן 

פניות 
שטופלו  

על פי זמן 
תקן 

 באחוזים

שינוי 
באחוזים 

בשנת 
2015 

ביחס 
לשנת 
2014 

פניות 
שחרגו 
מזמן 
 התקן

משנת 
2015 

איכות 
 הסביבה

7 - 5 71% 30% 2 

ועדה 
לתכנון 
 ובנייה

7 - 2 29% - 5 

 739 7% 29% 295 - 1,034 גינון

 152 17% 32% 82 1 238 וטרינר

 1,500 4% 22% 419 1 1,919 חשמל

חשמל 
 IPIללא 

1,333 1  200 15% 1% 1,133 

מהנדס 
 העיר

227 1 79 35% 37% 148 

 205 - 33% 304 2 909 מים וביוב

 594 8% 52% 752 5 1,342 פיקוח

רישוי 
 עסקים

42 - 32 70% 5% 14 

 3,952 9% 39% 2,513 1 2,425 תברואה

 742 8% 29% 309 - 1,051 תחזוקה

 
  פניות למוקד העירוני לא טופלו בתוך  8,453, נמצא כי 14.1.16הביקורת מעירה למנהלי מחלקות העירייה כי נכון לתאריך

 זמני התקן שהוגדרו ועליהן החליטה העירייה. 

  שעדיין לא נסגרו. 2015משנת  פניות 11הביקורת מעירה כי נמצאו 

  הביקורת מעירה למחלקות החשמל, המים והתחזוקה כי מרבית הפניות לא מטופלות על פי זמן הטיפול שנקבע וכי

 נראתה מגמת שיפור בנושא.
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עמוד זרוע הנה חברה חיצונית אשר מטפלת במערך הרמזורים בעיר נשר. מגוון הפניות שמועברות אליה הן:  IPIחברת 

 פעולה ברמזור, זמן שרופות מהבהב, נורות פועל, רמזור לא זמני, רמזור רמזור , התקנתתאורה לא פועלת בזמן, נפגע

 מואר. תמרור ברמזור, תיקון ועצור, פגיעה חציה מעבר, פגוע מואר תקין, תמרור לא רמזור של

 :2015 -ו 2014להלן ניתוח הפניות שהתקבלו בשנים 

 מכלל הפניות מחלקת החשמל. 34%פניות המהוות  258התקבלו  2015 -ו 2014בין השנים 

 (30%) 22:00פניות התקבלו אחרי השעה  203

 

  מהפניות שמועברות לטיפולה של חברת  66%פניות שהן  432הביקורת מעירה כי בתקופה האמורהIPI  לא מתוקנות בתוך

 זמן התקן שהוגדר.

  הביקורת בדקה כמה פניות לחברתIPI  אשר נפתחו במשמרת שלישית נסגרו עוד באותה משמרת. מבדיקת הביקורת

הן  בהפניות עוד באותה המשמרת  14פניות אשר נפתחו במהלך משמרת לילה בתקופה שנבדקה טופלו  203עולה כי מתוך 

 (.7%נפתחו )

 

 זמן הטיפול שהוגדר בנוהל העירוני לפניות מרכזיות הוא: .9.15.2

 תקן בשעות תאור המפגע
 1 עישון במקום ציבורי

 70 רכב נטוש
 0 רעש בשעות מנוחה/ חניה בניגוד לחוק/ מפגע רעש

 0 ונדליזם/ פריצה למוסד עירוני/ הפרעת סדר
עסק ללא רישיון / תיקון משחקי גן / תיקון קירות 

 ציבוריים 
20 

 14 מבנים מסוכנים
 1 פגרים

 0 זכוכית על הכביש
 2 עכברים

 1 עצים מסוכנים
 0 פיצוץ צינור גינה/ גן ציבורי

שעות אך  14 -) שונה ל 4 פנס תאורה לא דולק 
 טרם עודכן בנוהל(

 2 רשת פנסי תאורה לא דולקים
 1 התקנת רמזור זמני 

 1 זמני פעולה של רמזור לא תקין
 0 גידור חירום לפגע מסוכן

 7 בור במדרכה/ בכביש
 3 עבודות ניקוז/ רשת ניקוז/ מכסה חסר

 0 פיצוץ צינור מים/ ביוב עירוני
 2 לחץ מים גבהה/ נמוך

 2 פינוי סוללות
 2 לכידת כלב 

 4 בניה ללא היתר
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 הביקורת קיבלה לידיה עדכונים של זמני תקן לטיפול במפגעים ע"י מחלקת חשמל ומחלקת מים.   14.1.12בתאריך 

  אלו עדיין לא הוטמעו בנוה ובמערכת המחשב. עדכונים  22.05.14מבדיקת הביקורת עולה כי נכון לתאריך

כתוצאה מכך דו"ח עמידה בזמן תקן אינו מהימן. כלומר, חלק מהפניות חורגות מזמן הטיפול שלהן שלא 

 בצדק.

 .הביקורת ממליצה להטמיע במערכת המחשב את זמני הטיפול במפגעים בהקדם האפשרי 

 
 תגובת מנהלי מחלקות עיריית נשר: .9.15.3

בחצר העירייה, כדי  והביקורת קיימה חמש פגישות עם מנהלי מחלקות העירייה. הפגישות התקיימ 15.03.12בתאריך 

 ללמוד ולבחון טוב יותר את קשרי העבודה ויחסי הגומלין בין המוקד למחלקות העירייה.

 

 

 מנהלת מחלקת מים, אחראי על כל הפניות בנוגע למים וביוב. -מיכאל פנחסי

, פניה מהכונן או ע"י SMS"הפניות מתקבלות במחלקה זאת על ידיי המוקד: בהודעה טלפונית, 
 הציבור ישירות.

ישר אצל מנהל המחלקה ולא אצל העובד הספציפי שמטפל בה  תישנם מקרים בהם הפניה מתקבל
 לאחמ"שים על מנת שידעו להבדיל למי להתקשר(. ן)יש לבצע ריענו

ת מהמוקד: מיכאל מציין כי המערכת איננה עובדת כראוי, הודעות ממשק עם המערכת הממוחשב
או פניה  SOSשעות, מתקבלות הודעות גם במידה והפניה סגורה, אין תעדוף לפניה  24מתקבלות 

 רגילה. דבר זה גורם חוסר יעילות בתזכורת לטיפול בפניות.
 ידיי המחלקה.אך יחד עם זאת לא התבצע שינוי יזום על  םזמני הטיפול אינם ראליי

משמרת מתקשר לברר לגבי פניות, דבר הגורם המיכאל ציין לטובה שישנם מקרים בהם אחראי 
 לפניות להיות מטופלות בזמן קצר.

 סיבות לעיקובים: עומס פניות, לוקח הרבה זמן לקבל הצעת מחיר לטיפול בפניות, כח אדם. 
ום המפקחים יודעים להבחין בין בעבר כל פניה שהייתה מקבלת הייתה מטופלת ע"י המחלקה הי

 ( לבין פניות פרטיות.תפניה שאמורה להיות מטופלת ע"י המחלקה )פניות עירוניו
 לא כל הפניות נרשמות בספרים."

 
 ותעבורה ניקיון רחובותאחראי על פניות של  תברואה מנהל מחלקת  -ברקיוסי 

 אחראי על הממשק עם המוקד, מקבל פניות ומדווח שנסגרו.  -עזריה שמואל )עזורי(בפגישה נכח גם 
, פניה מהכונן או ע"י SMS"הפניות מתקבלות במחלקה זאת ע"י המוקד לעזורי : בהודעה טלפונית, 

 הציבור ישירות.
 שעות אלה אם יש משהו דחוף מטופל באותו יום. 48הפניות מטופלות בשעות הבוקר עד 

ות מתקבלות בערב והם אינם דחופות, לא תמיד מדווחים באופן סיבות לעיקובים: לעיתים הפני
 ישיר על סגירת הפניה, מזג אויר, ישנם פניות צמודות )באותו רחוב יש מספר פניות(."

 
 אחראי בנושא גינון:תפעול מחלקת מנהל  -א.ב

 "המחלקה  בנשאים של רכב, גשרים, תאונות.
, פניה מהכונן או ע"י הציבור SMSה טלפונית, הפניות מתקבלות במחלקה זאת ע"י המוקד: בהודע

 ישירות.
 במידה והפניה דחופה או שעיין לא טופלה אבי מקבל טלפון מהמקוד.

עיקובים: "לא תמיד הפניות דחופות", אילוצים ממשימות אחרות, מזג אויר, לפעמים צריך להזמין 
 ציוד שלא נמצא בעירייה."

 
 אחראי על פניות של חשמל מחלקת חשמל -סוויסה,מיכה

תאורה לא פועלת , עמוד זרוע נפגעמיכל מציין כי יש הסכם חתום שכל הפניות בנושא רמזורים )
של  פעולה ברמזור, זמן שרופות מהבהב, נורות פועל, רמזור לא זמני, רמזור רמזור , התקנתבזמן
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 מואר פנס תמרור תיקוןברמזור,  ועצור, פגיעה חציה מעבר פגוע מואר תקין, תמרור לא רמזור
 .I.P.Iמהבהב( מטופלות ע"י חברה חיצונית  תאורה

חברה זאת מקבל את הפניות מהמוקד ואחראית לטפל בהן על פי הזמן הטיפול שנקבע,  מיכה ציין 
 שעל פי ההסכם במידה והפניה לא מטופלת בזמן יש קנסות.

פניה מהכונן או ע"י הציבור ישירות, הפניות מתקבלות במחלקה זאת ע"י המוקד: בהודעה טלפונית, 
בשונה משאר המחלקות מיכה מסוכרן עם התוכנה ומסתכל לדעת איזה פניות דחופות ובמה הוא 

 חורג על מנת לטפל.
לא מתקבל פניות ישירות למחלקה  על מנת שהכל יהיה מתעודת במוקד ועל מנת שיהיה על הכל 

 אסמכתא.
ישנת פניות יותר דחופות כמו מרכזי, כביש משני )ששם אין סיבות עיקובים: לעשות סינון בפניות, 

 תאורה(, כח עבודה, משימות מהעירייה, ביקרות, מזג אויר, דרכי גישה לנקודה.
פניות דחופות או פניות בציר מרכזי מטופלות באותו היום, פנסים בכביש ראשי שמטופלים בבדיקה 

 עבודה(, ציוד והצעת מכיר לעבודה /לציוד". תקופתית לא תמיד מטופלות בזמן )חוסך כסף וכח
 

 מנהל מחלקת תחזוקה –אלי מור 

"אלי מקבל את כל הפניות של  כלל המחלקות, הפניות מתקבלות במחלקה זאת ע"י המוקד: 
 , פניה מהכונן או ע"י הציבור ישירות.SMSבהודעה טלפונית, 

אג לקבל ולסגור את הפניות מול במחלקה יש אדם בשם עמי, עמית הוא האיש קשר מול המוקד, דו
 המוקד.

 וכן פניות שטופלו וטרם נסגרו. SMSעולה נושא ההטרדה ב  
סיבות עיקובים: הזמנת חומרי גלם לביצוע העבודה )ההזמנה מסורבלת מכיוון שמצד אחד מזמינים  

יותר ומצד שני עדין מנהל המחלקה עדיין צריך לחתום על ההזמנות ( ישנת פניות  ERPדרך מערכת 
דחופות שקשורות בבטיחות, "אין תכונית עבודה מסודרת" סדר העבודה איננו מסודר מכיוון שיש 
הרבה בלתמי"ם, משימות מהעירייה, ביקרות, מזג אויר, חלק מהפניות הם פניות פרטיות בשטחים 

 פרטיים שאין אליהם גישה.
יות דחופות מטופלות במידי : . אלי טעון שפנ2015יש לבצע בדיקה של ביצוע פניות דחופות בשנת 

 ."15.03.12הייתה דוגמא של גדר ב
 

 .למחלקות העירייה הינם תקינים שבין המוקד העירוני הגומלין ויחסי הפעולה שיתוף כי באופן כללי הביקורת התרשמה
 משיחות אלה עלו מספר נקודות שיש לתת עליהן את הדעת:

 

ישירות למנהלי המחלקות ולכן אינן מופיעות בדו"ח שמוציא  אישנן פניות שלא מדווחות למוקד העירוני אל .1

 המוקד העירוני.

בתזכורת  תמהמוקד העירוני, דבר הגורם לחוסר אפקטיביו SMSלדברי מנהלי המחלקות קיים ריבוי הודעות  .2

 זו.

אשר יודעים להבחין בין פניות דחופות יותר לפניות שאינן דחופות, ומבצעים אותן בעדיפות  ישנם אחמשי"ם .3

 ראשונה ובכך הם מסייעים רבות לתפקוד מנהלי המחלקות.

מנהלי המחלקות לא מייחסים חשיבות רבה לעמידה בלוח זמנים. אומנם פניות דחופות מטופלות בזמן אך  .4

 ני טיפול.מצד שני אין אכיפה על אי עמידה בזמ

הזמנת חומרי הגלם לטיפול בתלונות התושבים נעשית דרך מערכת הרכש הממוחשבת, ובנוסף באופן ידני על  .5

ידי מנהל המחלקה, שחותם על ההזמנות. לדברי מנהלי המחלקות דבר זה גורם לעיכוב הטיפול בפניות 

 התושבים וגוזל זמן יקר.
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 :המלצות הביקורת

 מחלקות לא לקבל פניות ישירות מתושבים אלה באמצעות המוקד העירוני בלבד.הביקורת ממליצה למנהלי  .1

לדעת הביקורת על המוקד העירוני לשלוח סיכום יומי במייל  למנהלי המחלקות ולמנהל האחראי עליהם על  .2

מסכם פעם בשבוע ותזכורת יומית לגבי פניות  SMSפניות פתוחות וסגורות. בנוסף, כל מנהל מחלקה יקבל 

 ות בלבד. דחופ

במקרה ויש פניה דחופה, מכיוון שבמקרה  אמחוץ לשעות העבודה אל SMSהביקורת ממליצה לא לשלוח פניות  .3

 ואין המדובר בפניה דחופה, יטפל בפניה העובד התורן.

מחלקות וללמד את אחראי המשמרת אילו פניות הן ברמת דחיפות ההביקורת ממליצה לקיים שיחה עם מנהלי  .4

 ות כדי שיוכלו לסייע ולמנוע עומס מיותר על מנהלי המחלקות בכך שיבצעו תיעדוף של הפניות. ואילו פח הגבוה

 הביקורת ממליצה להנהלת העירייה לעשות מעת לעת בקרה על זמני הטיפול של הפניות ולאתר מקרים חריגים. .5

ע במעקב ובקרה לדעת הביקורת צירוף סטאטוסים לדו"ח : "טופל ע"י המחלקה", "נסגר ע"י המוקד", יסיי .6

 אחר אופן הטיפול בפניות. כמו כן מומלץ להוסיף סיבת עיקוב, דחיפות הפניה. 

הביקורת ממליצה לבחון יחד עם גזבר העירייה את אופן ביצוע הזמנות רכש לטיפול בפניות ציבור כדי לוודא  .7

 שהזמנה כזו מבוצעת ביעילות ובמהירות לצורך מתן תענה איכותי לתושב.

 

 תלונות תושבים  .9.16

 :ה/פניה מתושבבקבלת תלונאחראי משמרת אופן טיפול להלן 

 קבלת התלונה/ זיהוי מפגע  .1

 הזנה למערכת וסיווג לפי עדיפות. -רישום תלונה .2

 העברת התלונה ליחידות העירייה הרלוונטית. .3

שעות  72. לאחר תקןהזמן  למנהל המחלקה הרלוונטי על כך שחלף smsנשלח  –בקרה ומעקב אחרי הטיפול בתלונה  .4

 . ית העירייהלמנכ"ל SMSמרגע פתיחת התלונה נשלח 

 .תושבמעדכן את הגמר ביצוע ואחראי המשמרת מזין למערכת המוקד העירוני  .5

 

 ממצאי הביקורת 

  2015ועד  דצמבר  2014פניות מאפריל  13,254הביקורת קיבלה לידיה דו"ח הכולל   14.1.12בתאריך 

 לנו פניות מחודש אפריל בלבד מאחר והמוקד החל לפעול באופן מלא בתאריך זה.התקב 2014הערה:  בשנת 

 להלן ממצאי הביקורת העולים מניתוח הפניות בדו"ח:

  פניות שהיו בשנת  5,213פניות תושבים לגבי מפגעים ברחבי העיר לעומת  8,040התקבלו במוקד העירוני  2014בשנת

 מפגעים למוקד. בדיווחי 64%. כלומר, ישנה ירידה של 2015

  פניות פתוחות. כלומר, פניות שלא טופלו. 11נותרו  2015בסוף שנת 

  63%פניות שלא טופלו על פי זמן הטיפול שהוגדר להן בנוהל. כלומר  5,080התקבלו  2014הביקורת מעירה כי בשנת. 

  65%שהוגדר להן בנוהל. כלומר, פניות שלא טופלו על פי זמן הטיפול  3,380התקבלו  2015הביקורת מעירה כי בשנת. 
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  הבאה ההתפלגות פי על, ליום בממוצע מפגעים 15 קיבל דיווח על  המוקד 2015 בשנתמבדיקת הביקורת עולה כי: 

 מפגעים. 8משמרת ראשונה:  .א

 מפגעים . 5משמרת שנייה:  .ב

 מפגעים. 2משמרת שלישית:  .ג

הפניות למוקד כוללות מפגעים ואירועים של הפרת סדר אשר מצריכים טיפול מידי ומתועדים תגובת מנהל המחלקה: 

במוקד כאירוע או כטיפול אכיפתי ע"י מתן דו"ח ואו התראה ופעולות אכיפה נוספות . חשוב לציין רוב הפניות והאירועים 

מתועדים  אינםאכיפה ועוד. אירועים אלה אשר מדווחים למוקד מתועדים כאירוע ביטחון, אירוע חריג, הפרת סדר, דו"ח 

 תושבים בלבד. י ולכן אינם נכללים בדו"ח שהועבר לביקורת. הדו"ח שהועבר לביקורת כולל מפגעים שדווחו ע" כמפגע

  הייתה ירידה משמעותית בכמות הפניות למוקד אשר התקבלו אחרי השעה  2015מבדיקת הביקורת עולה כי בשנת

 )משמרת שלישית(: 22:00

 מכלל הפניות(. 26%במהלך המשמרת השלילית ) 2,085התקבלו  2014בשנת  .א

 מכלל הפניות(. 14%פניות במשמרות השלישית ) 725התקבלו  2015בשנת  .ב

 כי מרבית הפניות מטופלות במהלך משמרות ראשונה ושנייה. הביקורת מציינת

 

להתמקד בפניות  תושבים שדווחו למוקד לאחר בדיקה ראשונית של פניות התושבים למוקד העירוני הביקורת בחרה 

 .2014-2015העירוני במהלך המשמרת השלישית בשנים 

 

 2014ניתוח פניות תושבים במשמרת שלישית בשנת  .9.16.1

 .2014ניתן לראות את התפלגות פניות התושבים במהלך המשמרת השלישית של שנת  1-3בטבלאות 

 . 2014: כל פניות התושבים במהלך 1טבלה מס' 

 

 

 

 

 

אחוזיםמספר הפניותתת קטגוריה

342%גינון

60%וטרינרי

68933%חשמל

80%מהנדס העיר

301%מים וביוב

22911%פיקוח

30%רישוי עסקים

96746%תברואה

1196%תחזוקה
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פניות תושבים במהלך חופשת : 2טבלה מס 

באפריל( וחופשת הקיץ )חודשים:  2-22הפסח )

 יוני יולי אוגוסט(

פניות תושבים במהלך שעות הלילה : 3טבלה מס 

בשאר חודשי השנה )לא בזמן חופשות גדולות 

 במערכת החינוך(
 

 תת קטגוריה
מספר 

 הפניות
 אחוזים

 1% 13 גינון

 0% 4 וטרינרי

 32% 300 חשמל

 0% 2 מהנדס העיר

 2% 15 מים וביוב

 13% 124 פיקוח

 0% 1 רישוי עסקים

 45% 425 תברואה

 6% 54 תחזוקה

 קטגוריה
מספר 

 הפניות
 אחוזים

 2% 21 גינון

 0% 2 וטרינרי

 34% 389 חשמל

 1% 6 מהנדס העיר

 1% 15 מים וביוב

 9% 105 פיקוח

 0% 2 רישוי עסקים

 47% 542 תברואה

 6% 65 תחזוקה
 

 

 פניות שהן  938עולה כי במהלך זמני החופשות התקבלו במוקד בשעות הלילה )משמרת שלישית(  הביקורת מבדיקת

 .מכלל הפניות למוקד באותה שנה 45%

  מבדיקת הביקורת עולה כי, במהלך ימי השנה שאינם ימי חופשה במערכת החינוך, התקבלו במוקד במהלך משמרת

 מכלל הפניות באותה תקופה. 55%פניות, שהן  1,147שלישית 

  'ניתן לראות שעיקר הפניות בשעות הלילה במהלך כל השנה הם בתחומי: תברואה, חשמל  2,3מהנתונים בטבלאות מס

 ופיקוח.

 

 2015ניתוח פניות תושבים במשמרת שלישית בשנת  .9.16.2

 .2015השלישית של שנת ניתן לראות את התפלגות פניות התושבים במהלך המשמרת  1-3בטבלאות 

 . 2015: כל פניות התושבים במהלך 1טבלה מס' 

אחוזיםמספר פניותתת קטגוריה

274%גינון

30%וטרינרי

24033%חשמל

41%מהנדס העיר

304%מים וביוב

618%פיקוח

41%רישוי עסקים

31143%תברואה

466%תחזוקה
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פניות תושבים במהלך חופשת : 2טבלה מס 

באפריל( וחופשת  12במרץ ועד  29הפסח )

 הקיץ )חודשים: יוני יולי אוגוסט(

פניות תושבים במהלך שעות : 3טבלה מס 

הלילה בשאר חודשי השנה )לא בזמן חופשות 

 החינוך( גדולות במערכת

תת 

 קטגוריה
 אחוזים מספר פניות

 4% 7 גינון

 34% 59 חשמל

 5% 9 מים וביוב

 12% 20 פיקוח

 42% 72 תברואה

 3% 6 תחזוקה

 

 תת קטגוריה

מספר 

 אחוזים  פניות

 3% 19 גינון

 1% 3 וטרינרי

 33% 181 חשמל

 1% 4 מהנדס העיר

 4% 21 מים וביוב

 7% 41 פיקוח

רישוי 

 עסקים
4 1% 

 43% 239 תברואה

 7% 40 תחזוקה
 

 

 

  )פניות שהן  173מבדיקת הביקורת עולה כי במהלך זמני החופשות התקבלו במוקד בשעות הלילה )משמרת שלישית

 מכלל הפניות למוקד באותה שנה. 24%

 משמרת  מבדיקת הביקורת עולה כי, במהלך ימי השנה שאינם ימי חופשה במערכת החינוך, התקבלו במוקד במהלך

 מכלל הפניות באותה תקופה. 76%פניות, שהן  552שלישית 

  'ניתן לראות שעיקר הפניות בשעות הלילה במהלך כל השנה הם בתחומי: תברואה, חשמל  2,3מהנתונים בטבלאות מס

 פניות בתחום התברואה.   40ופיקוח. כאשר במהלך חודשי השנה שאינם חופשים, התקבלו 
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. הנתונים להלן מפרטים את נושאי  הפניות שהתקבלו במהלך חופשת הקיץ וחופשת 2מפורט יותר של טבלה מספר  להלן ניתוח 

 הפסח :

רמת קטגוריה 
 שלישית

מספר 
 אחוזים פניות

רמת 
קטגוריה 
 שלישית

מספר 
רמת קטגוריה  אחוזים פניות

 שלישית
מספר 
 אחוזים פניות

 1% 1 נפגעעמוד זרוע  3% 5 פגרים 17% 29 איסוף גזם

 10% 17 אשפה ביתית
פיצוץ צינור 

בגינה/גן 
 ציבורי

 1% 2 עמוד נוטה 1% 1

בקשה לפינוי 
 1% 1 מכולה

פיצוץ צינור 
 1% 1 פגיעה ברמזור 8% 13 מים

 1% 1 ג'וקים
פנס תאורה 

 1% 2 ניקוי רחוב 24% 42 לא דולק

 1% 2 הפרת סדר
פנס תאורה 

 1% 2 מהבהב
סתימה בביוב 

 3% 5 עירוני

השלכת 
פסולת בניה 
 באופן מרוכז

1 1% 
פסולת 

 1% 1 אלקטרונית
תיקון עמוד / 

 1% 2 החלפתו

 1% 2 ונדליזם
פסולת 
בניין 

 שהושלכה
3 2% 

תמרור מואר 
פגוע מעבר 
 חציה ועצור

1 1% 

זכויות על 
 1% 1 הכביש

צואת 
 1% 1 כלבים

נזילה לפני 
 1% 1 צינור כללי

חניה בניגוד 
 1% 1 לחוק

 -רמזור 
פעולה זמן 

 לא תקין
1 1% 

ניכוש עשבים 
מחורשה ושטח 

 ציבורי
2 1% 

 1% 1 יתושים
 -רמזור 
נורות 
 שרופות

3 2% 
תאורה לא 
 1% 1 פועלת בזמן

מגרש 
 מלוכלך/מוזנח

2 1% 
רמזור לא 

 1% 2 תיקון ספסל 1% 1 פועל

מטרד מסוכן 
 בדרך

2 1% 
רמזור 
 6% 10 מפגע רעש 1% 1 מהבהב

מים / ביוב 
 1% 1 פרטי

רעש 
בשעות 
 מנוחה

1 1% 
רשת פנסי 
תאורה לא 

 דולקת
5 3% 

מכולות לא 
 1% 1 במקומן

רשת ניקוז 
/ מכסה 

 חסר
1 1%       
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מצביע על כך שרובן המוחלט אינן  2015כי ניתוח מהות התלונות שהתקבלו בשעות הלילה בשנת  הביקורת מציינתלסיכום, 

 בדחיפות גבוהה והטיפול בתלונות אלה בהחלט יכול להתבצע בשעות היום.

 שקבעו במשותף מנהל המוקד ומנהלי מחלקות העירייה ואשר קיבל תוקף של נוהל פנימי, עולה  ,על פי תקן זמן התגובה

שעות. הביקורת מתייחסת אל פניות אלה )זמן תגובה בתוך  24כי קיימת רשימת פניות שזמן הטיפול שלהן מוגדר בתוך 

 שעות( כפניות דחופות. 24

 ל המוקד בשנת פעילות והאם זמני הטיפול של מנהלי הביקורת בקשה לבדוק מהן מספר הפניות הדחופות שמקב

 המחלקות עומד בתקן שהוגדר.

  משיחות שקיימה הביקורת עם מנהלי המחלקות ומנהל המוקד, עולה כי בנוהל העירוני לא קיימת הגדרה לפנייה

 שעות. 24 דחופה. חשוב להדגיש בהקשר זה כי לצרכי הביקורת פניה דחופה הוגדרה ככזו שזמן התקן שלה הוא עד

  על פי דברי מנהלי המחלקות פניות דחופות הן בעיקר פניות שמניסיונם האישי הן דחופות  ולדבריהם פניות אלה

 שעות.  24מטופלות בתוך 

  שעות( 24דחופות )שזמן התקן לטיפול בהן הוא בתוך  פניות 1,389 קיבל המוקד 2015 בשנתעולה כי מבדיקת הביקורת ,

 :הבאה ההתפלגות פי על

 פניות. 666משמרת ראשונה:  .ד

 פניות . 505משמרת שנייה:  .ה

 פניות. 218משמרת שלישית:  .ו

  פניות טופלו על פי זמן הטיפול  498שעות( רק   24הביקורת מעירה כי מתוך כל הפניות הדחופות )שזמן התקן שלהן הוא

 שהוגדר להן.

 מכלל הפניות(  המצריכות  17%דחופות ) הביקורת מציינת כי במשמרת שלישית התקבלו רק מספר מצומצם של פניות

 טיפול מידי.

 להלן  ,לדעת הביקורת יש להגדיר פניות דחופות ככאלה שהטיפול בהן באמת חייב להיות מהיר במיוחד. לצורך המחשה

 שעות אך יש לשקול אם ניתן להגדיר אותן כפניות דחופות. 24כמה סוגי פניות שזמן הטיפול שלהן הוגדר בנוהל עד 

 גזם איסוף .א 

 אשפה ביתית .ב 

 ג'וקים .ג 

 יתושים .ד 

 מגרש מלוכלך ומוזנח .ה 

 

המלצת הביקורת: הביקורת ממליצה לערוך בקרה שבועית אחר עבודתם של מנהלי המחלקות ולוודא כי זמן הטיפול בתלונות 

 עומד בהגדרות  הנוהל העירוני.
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 תוכנית העבודה .9.17

 

מגוון התחומים שנמצאים באחריות המוקד העירוני ועל מי על פי ממצאי הביקורת תוכנית העבודה מקיפה וכוללת את 

 מוטלת האחריות בכל תחום.

 

  סיכום דו"ח להכין הביקורת מעירה כי לא מצאה דו"ח סיכום שנה אשר בודק את השגת היעדים. הביקורת ממליצה

במידה ולא  לתיקון ליקויים.  ת, התייחסושהוגדרו בתוכנית עבודהוהשגת יעדים משימות שנה הכולל מעקב אחר ביצוע 

 יש לקבוע לוח זמנים להשלמת המשימות.כל המשימות בוצעו, 

 תגובת מנהל המחלקה: יש דו"ח כזה והוא הוצג לביקורת.

 תגובת הביקורת: לא מקבלת את תגובת המבוקר. עדיין לא התקבל דו"ח כמפורט בהערה.

 

 וניים:ניתוח דוחות חניה ודוחות מתוקף שאר חוקי העזר העיר  .9.18

 

, הכולל פירוט של כלל הדו"חות שניתנו באותה שנה. 2015הביקורת קיבלה לידיה דו"ח מסכם לשנת   02.03.12בתאריך  .1

 רשם המוקד העירוני: 2015מניתוח הדו"ח עולה כי במהלך שנת 

 2,178 .דוחות חנייה 

 108 .דוחות מתוקף חוקי עזר אחרים 

בהשוואה ₪  152,701 -סכום זה גבוה ב₪ .  575,389באותה שנה הסתכמו ב  הכנסות המוקד העירוני מרישום דו"חות חניה .2

 .2014לשנת 

סכום זה ₪.  11,280 -הכנסות המוקד העירוני מרישום דו"חות מחוקי עזר אחרים  )ללא חניה(, באותה שנה הסתכמו ב .3

 . 2014ש"ח בהשוואה לשנת  4,400 -נמוך ב

₪  2,295 -סכום זה נמוך ב₪.  8,070 -ת משפט באותה שנה הסתכמו בהכנסות המוקד העירוני מדוחות שנידונו בבי .4

 .2014בהשוואה לשנת 
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 דוחות חניה. .9.18.1

 בלבד. 21:00ועוד  5:00נרשמו בין השעות  2015מבדיקת הביקורת עולה כי דו"חות החניה שניתנו במהלך שנת 

 פקחי העירייה בשעות הנ"ל:בטבלה מטה ניתן לראות את התפלגות מספר דו"חות החניה שרשמו 

 

 שעה כמות הדוחות אחוזים

0.05% 1 5 

0.32% 7 6 

0.64% 14 7 

5.23% 114 8 

17.49% 381 9 

20.75% 452 10 

16.30% 355 11 

7.85% 171 12 

3.44% 75 13 

11.94% 260 14 

8.31% 181 15 

2.75% 60 16 

1.10% 24 17 

2.98% 65 18 

0.41% 9 19 

0.32% 7 20 

0.09% 2 21 

 

  18:00ועד  8:00הביקורת מעירה כי השעות המרכזיות שבהן הפקחים נותנים דוחות הן בין השעה. 

 בטבלה מטה ניתן לראות את התפלגות מספר דו"חות החניה שרשמו פקחי העירייה על פי אזורים: 

 אזור רחוב כמות הדוחות אחוזים

 הברוש 5 0.23%

 רחובות ראשיים

 דרך בר יהודה 548 25.16%

 דרך הטכניון 13 0.60%

 דרך השלום 198 9.09%

 דרך משה 4 0.18%
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 צה"ל 12 0.55%

 היצירה 8 0.37%

 אזור תעשיה

 המלאכה 1 0.05%

 המסגר 6 0.28%

 המסילה 17 0.78%

 התעשייה 76 3.49%

 אופקים 10 0.46%

 שכונות מגורים

 אורח החיים 2 0.09%

 אורן 2 0.09%

 בר מוחא 5 0.23%

 ברק 7 0.32%

 האלון 16 0.73%

 האשל 1 0.05%

 ההדס 1 0.05%

 ההסתדרות 4 0.18%

 ההשכלה 1 0.05%

 הורדים 6 0.28%

 הזית 24 1.10%

 החצב 8 0.37%

 החרוב 24 1.10%

 החרושת 544 24.98%

 הכלניות 3 0.14%

 הלוטם 8 0.37%

 המגינים 8 0.37%

 המורן 1 0.05%

 המעפילים 4 0.18%

 המרגנית 369 16.94%

 הנוריות 18 0.83%

 הסחלב 18 0.83%

 הסתדרות 1 0.05%

 העליה 1 0.05%

 העמק 3 0.14%

 הערבה 10 0.46%

 הפלדה 2 0.09%

 מוחא מרדכי-הרב בר 3 0.14%

 הרדוף 4 0.18%



 

33 
 

 השושנים 21 0.96%

 השזיף 17 0.78%

 השיטה 12 0.55%

 השיקמה 7 0.32%

 התאנה 47 2.16%

 התישבי 2 0.09%

 חבצלת 6 0.28%

 יסמין 13 0.60%

 יפה נוף 8 0.37%

 מעלה הגיבורים 10 0.46%

 נתיב הארזים 1 0.05%

 סיני 1 0.05%

 עמוס 9 0.41%

 פרץ אברהם 5 0.23%

 ציון 1 0.05%

 קיבוץ גלויות 1 0.05%

 ששת הימים 4 0.18%

 כל השאר 17 0.78%

 

 

  מהטבלה מעלה ניתן לראות שישה מוקדים עיקריים בהם מתבצעת עיקר פעילות האכיפה של פקחי העירייה במהלך

)ראה פרוט  השישה נמצאים באזור התעשייה ושני רחובות בלבד בשכונות המגורים מתוך. ארבעה רחובות 2015שנת 

דוחות בלבד. הביקורת מעירה  25 -ל 1נע בין  2015בטבלאות מטה( בכל שאר רחובות העיר מספר הדו"חות במהלך שנת 

 כי פיזור דו"חות כל כך ממוקד אינו סביר ודורש בדיקה: 

 

 

 מספר הדוחות מספר דוחות באחוזים שם הרחוב

 548 25% בר יהודה

 544 25% החרושת

 198 10% דרך השלום

 92 3.5% התעשייה
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 בשכונות המגורים עיקר האכיפה של פקחי העירייה התמקדה ברחובות המרגנית והתאנה 

 מספר הדוחות מספר דוחות באחוזים שם הרחוב

 329 17% המרגנית

 47 2% התאנה

 

 חוקי עזר .9.18.2

נרשמו בין  2015מבדיקת הביקורת עולה כי דו"חות בנושאי חוקי העזר העירוניים האחרים )להוציא חנייה( שניתנו במהלך שנת 

 . 24:00ועד  02:00השעות 

 בטבלה מטה ניתן לראות את התפלגות מספר דו"חות חוקי עזר שרשמו פקחי העירייה בשעות הנ"ל:

 אחוזים כמות דוחות שעה
24:00 1 1% 

     6.00  17 16% 

     7.00  8 7% 

     8.00  5 5% 

     9.00  14 13% 

   10.00  10 9% 

   11.00  11 10% 

   12.00  6 6% 

   13.00  2 2% 

   14.00  7 6% 

   15.00  9 8% 

   16.00  6 6% 

   17.00  5 5% 

   18.00  1 1% 

   19.00  1 1% 

   20.00  4 4% 

   23.00  1 1% 

 

  17:00ועד  6:00הביקורת מעירה כי השעות המרכזיות שבהן הפקחים נותנים דוחות הן בין השעה. 

 בטבלה מטה ניתן לראות את התפלגות מספר דו"חות החניה שרשמו פקחי העירייה על פי אזורים:

 אחוזים כמות דוחות רחוב אזור

 ראשיים

 13% 14 דרך בר יהודה

 5% 5 דרך השלום

 5% 5 דרך משה

 אזור תעשיה

 0% 1 המסגר

 6% 7 המסילה

 6% 7 התעשיה

 שכונות מגורים
 1% 1 אורן

 4% 4 האילנות



 

35 
 

 1% 1 האלון

 1% 1 האשל

 2% 2 ההסתדרות

 1% 1 הוותיקים

 5% 5 הזית

 1% 1 החרוב

 1% 1 החרושת

 1% 1 הכלניות

 1% 1 הלילך

 2% 2 המגינים

 1% 1 המעפילים

 6% 6 המרגנית

 1% 1 המתמיד

 1% 1 הסחלב

 5% 5 העליה

 2% 2 הערמונים

 1% 1 הקוממיות

 1% 1 הרדוף

 1% 1 הרקפות

 1% 1 השושנים

 5% 5 השיטה

 2% 2 השיקמה

 1% 1 השיש

 2% 2 התאנה

 1% 1 התיכון

 2% 2 התמר

 1% 1 התפוז

 1% 1 יעל

 1% 1 יפה נוף

 1% 1 מעלה הגיבורים

 2% 2 נתיב הארזים

 1% 1 נתיב הטרשים

 3% 3 פרץ אברהם

 3% 3 קיבוץ גלויות

 1% 1 קרן היסוד

 0% 1 ששת הימים
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  רחוב בר יהודה הינו מוקד עיקרי בוא מתבצעת עיקר פעילות האכיפה  2015מהטבלה מעלה ניתן לראות כי במהלך שנת

מכלל הדוחות שחולקו בעיריית נשר.  בכל שאר רחובות  13%דוחות המהווים  14של פקחי העירייה. ברחוב זה חולקו 

בלבד. הביקורת מעירה כי פיזור דו"חות כל כך ממוקד אינו דוחות  17 -ל 1נע בין  2015העיר מספר הדו"חות במהלך שנת 

 סביר ודורש בדיקה. 

 

 בטבלה מטה ניתן לראות את התפלגות מספר דו"חות חוקי עזר שרשמו פקחי העירייה על פי נושאים:

 אחוזים כמות דוחות תיאור

 2% 2 אחריות לסילוק מפגע

 1% 1 איסור גרימת מפגע

 1% 1 איסור עישון

 3% 3 נזק לרחובגרימת 

השארת בעלי חיים והשמירה 

 עליהם
25 23% 

 16% 17 זיהום מקום ציבורי

אות טחפצים מיושנים וגרו

 רכב
5 5% 

 1% 1 כלי רכב בגן

 5% 5 מודעה ושלט טעוני רישיון

 5% 5 מודעות הדבקה/תליה

 1% 1 מודעות פיזור וחלוקה

 9% 10 מכשול ברחוב

 1% 1 משחקים

 2% 2 המקלט )בעל נכס( ןניקיו

המקלט )בעל נכס(ביצוע  ןניקיו

 תיקון ושינוי שנדרש
1 1% 

הנכס והמקלט שאינו  ןניקיו

 דירה פרטית
1 1% 

 19% 21 פינו פסולת בנין

פתיחת בתי עסק,אוכל, וקפה 

 בימי מנוחה
1 1% 

 2% 2 פתיחת שוחות
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 1% 1 רוכלות

 1% 1 שפיחת נוזלים ומי שופכין

 1% 1 שריפת פסולת

 

  :השארת בעלי חיים והשמירה עליהםהביקורת מציינת כי הנושאים המרכזיים שבהם הפקחים נותנים דוחות הם ,

 .מכשול ברחובו זיהום מקום ציבורי, פינו פסולת בנין

 הפעלת המוקד בשעת חירום )גנרטור(. .9.19

הגנרטור גנרטורים שמבצעת תחזוקה שוטפת לגנרטור.  חוזה תחזוקה עם חברת ק.ר.פ לעירייהלדברי מנהל המוקד, 

 ליטר מחוץ למוקד.  500שעות עבודה כמו כן ישנו תכנון להתקין מיכל של  8-ליטר אשר מספיקה ל 300 של כמות מכיל 

 צוות תחזוקה בעת חירום מביא סולר בג'ריקנים מתחנות דלק בעיר.לדברי מנהל המוקד, 

 כתא של ההסכם בין המוקד לחברת ק.ר.פ וכן קבלת נוהל פעולה בחרום של צוות הביקורת ביקשה לקבל לידיה אסמ

 התחזוקה. הביקורת מעירה כי עד למועד כתיבת הדו"ח לא קיבלה אסמכתא  זו ממנהל המוקד העירוני.

 מבדיקת הביקורת עולה כי סוללות מכשירי הקשר של פקחי המוקד ישנות ופג תוקפן. נושא זה פוגע בתפקוד הפיקוח 

סוללות ישנות כדי שמכשיר הקשר יפעל במשך כל  2-3במיוחד בזמן אירועים גדולים מאחר וכל פקח מסתובב עם 

 לרכישת סוללות חדשות אך היא לא אושרה.  ההזמנשעות האירוע. מבדיקת הביקורת עולה כי מנהל המוקד הגיש 

 שמרת. מאחר וישנם רק ארבעה אחראי מבדיקת הביקורת עולה כי קיימת בעיה בנושא חופשה שבועית של אחראי מ

משמרות בשבוע ואחד מהם מבצע שש משמרות שבועיות. הביקורת מצאה כי אחראי  5משמרת, כל אחראי מבצע 

שעות, כלומר שישי שבת פעם אחת בלבד בחודש. במקרה שאחראי משמרת  48המשמרת זוכים לקבל חופשה של 

לא סביר. במהלך הביקורת נמצא עובד אחד אשר נעדר תקופה  חולה או נעדר מעבודתו עומס המשמרות גדל באופן

ממושכת בשל מחלה ומנהל המוקד החדש כבר אינו אחראי משמרת. כלומר, נשארו שני אחראי משמרת לאייש שבוע 

עבודה מלא. נכון למועד פרסום הדו"ח עדיין לא התקבל לעבודה אחראי משמרת חדש במקום מנהל המוקד, לכן הוא 

ך ולבצע משמרות בנוסף לתפקידו כמנהל המוקד. הביקורת ממליצה לעירייה להעסיק אחראי משמרת נאלץ להמשי

 נוסף בחצי משרה כדי לאפשר חופשות לאחראי המשרת בשבתות ובחגים וכדי לתת מענה למחלות עובדים.

 יר החדשה הנהלת העיר הקודמת יזמה והקימה מבנה למוקד עירוני עם מערך מצלמות ותחנת משטרה. הנהלת הע

השלימה את הקמת המוקד וחתמה על הסכם מול המשרד לביטחון פנים להקמת מערך שיטור עירוני. גם הפיקוח 

מבנה המשולב. מאז הקמת המוקד והשיטור העירוני היקף כח האדם של הפקחים הוגם השיטור העירוני מנוהלים מ

לכך המוקד העירוני תוכנן ופועל על פי ההסכם עשר פקחים ושישה אחראי משמרת ומנהל מוקד. בנוסף  -גדל  לשנים

 שעות ביממה.  24שבעה ימים בשבוע 

 –התקצוב לפרויקט זה תוכנן להתקבל מחקיקת חוק עזר בנושא שמירה. חוק עזר זה היה מתוכנן להכניס לעירייה כ 

זר ה הכינה חוק עבשנה לכיסוי הוצאות תוכנית השמירה הכוללת שאושרה ע"י משרד הפנים. העיריי₪ מיליון  2.7

לאישור מועצת העיר החדשה. מועצת העיר לא אישרה את חקיקת חוק העזר בנושא שמירה ולא  לשמירה שהובא

אישור התוכנית. כך נוצר מקיצצה את הסכום האמור מתקציב העירייה כדי לממן את  הפעילות שכבר החלה כתוצאה 

 .2016לשנה החל משנת ₪ מיליון  2.7 -וכ 2015בשנת ₪ מיליון  1–גרעון תקציבי של כ 
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 דו"ח ביקורת בנושא

 גינון פארק העמק
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 רקע

. לצורך הקמת , נסתיימו עבודות ההקמה בפארק העמק על שם ראש המועצה ז"ל מר שמואל רייניש2013בחודש ספטמבר 

 –ומכרז שני לגינון בעלות של כ ₪ מיליוני  3.2 -הפארק ערכה העירייה שני מכרזים. מכרז ראשון להקמה ותשתיות בעלות של כ

ערכה הביקורת סיור  2012ש"ח. עם סיום העבודות נמסר הפארק לעירייה לתחזוקה שותפת. בתחילת חודש נובמבר  900,000

ואינו מתוחזק כראוי תקופה ארוכה. בשל מצבו התחזוקתי של הפארק נערכה ביקורת  בפארק ומצאה כי הפארק מוזנח

 נקודתית על אופן התחזוקה, הפיקוח והתנהלות העירייה מול קבלן הגינון שאחראי על המקום.

השוואת ומאחר ודרושה הבנה מקצועית להערכת איכות עבודת הקבלן, הערכת מצב מערכת ההשקיה, הנזקים לצמחיה 

 יות עבודה למצב קיים נעזרה הביקורת בשרותיו של אגרונום מומחה, ממרכז הארץ. תוכנ

 

 

 

 ממצאי הביקורת

 שטח הפארק .1

בתיק המכרז מצאה הביקורת מסמך שמרכז את כל השטחים לתחזוקה שבאחריות הקבלן. שטחי הגינון הועברו  .1.1

 שטח פארק העמק יחד עם מרכז מסחרי ברחוב אופקים הוא  ,לקבלן ע"י מהנדס העיר לקראת המכרז. על פי מסמך זה

דונם, הכוללים גם  17 -עומד על כבפועל עולה כי שטח הפארק  GOVMAP. מבדיקת גודל הפארק באתר דונם 24

)שטחים המצריכים תשומות נמוכות יותר, על פי רוב מדובר בחורשות. מתבצעות בהם  שטחים בגינון אקסטנסיבי

. שטחו של המרכז לדונםיותר לום נמוך מקובל לגבות תשעליהם  בשנה( 3-4דירות מקסימלית של עבודות טיפול בת

המסחרי אינו רלוונטי כמעט, מאחר ומדובר בשטח מצומצם מאד וכמעט שאין בו צמחיה. לצורך בדיקה יסודית יותר 

 דונם לכל היותר. 17 – של גודל הפארק נערכה מדידה של הפארק באמצעות רחפן ונמצא שאכן מדובר בשטח של כ

דונם. על  17הביקורת ממליצה לקזז לקבלן את עלות התחזוקה לדונמים שלא קיימים בפועל ולשלם מעתה על פי  .1.2

הקבלן להגיש חשבון מפורט לשטח הפארק ובו הוא מחייב את העירייה על פי שטחי גינון הקיימים בפועל המשתנים 

 גינון אקסטנסיבי וגינון יבש שהיקף התחזוקה שלו קטן יותר. מעת לעת, ובנפרד לשבילים ושטחים בהם קיים

הביקורת ממליצה לעירייה לערוך סקר בכל שטחי הגינון בעיר ע"י קבלן חיצוני למדידת שטחי גינון מדויקים. לדעת  .1.3

 הביקורת קיים סיכוי גבוה שבדרך זו תוכל העירייה לחסוך בעלויות מחלקת גינון.
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 תגובת מהנדס העיר:
 ובעניין זה מומלץ לקיים פ"ע ולקבל החלטות בהתאם. הביקורתדו"ח את קראתי 

 חבל לי רק שפארק יפה זה הולך ומדרדר, בעיקר בגלל תחזוקה לקויה.
( בעניין גודל של הפארק: א. גודל של הפארק )לפי סימון 2016בדקתי מידע )חישוב גרפי לפי מפת צילומי אוור של שנת 

מקטעים של הפארק )חלק מערבי וחלק הדרום מזרחי( שגודלם )בייחד(  2ב. בסימון שלך "נשכחו" ד'.  18 -שלך( הינו כ
 . ראה מפה מצורפת:ד' לפחות 4 -כ

 
 
 

 תגובת הביקורת: 
( לא טופלו ע"י הגנן. הביקורת ממליצה למדוד את שטחי הגינון באופן ייסודי כדי לקבל תמונה 1,2גם שטחים אלה )

 גינון וכך לחסוך בהוצאות העירייה. מדויקת יותר של שטחי
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 היקף כח אדם .2

חודש. בדונם  20יחס עבודה של לפחות עובד אחד על כל לשמור על  מקובל בגינון ציבורימבדיקת הביקורת עולה כי  .2.1

דונם.  142 -כ זכה הקבלן לתחזק שטח בהיקף של ,במסגרת מכרז הגינון שערכה העירייה דרך החברה למשק וכלכלה

 בשטחים שאותם הוא מתחזק. לפחות שבעה עובדים דונם היה על הקבלן להעסיק 20 -המפתח של עובד אחד לעל פי 

 27.12.2015אך בתאריך  20-ל 1הביקורת מצאה כי בתחילת עבודתו של הקבלן הוא אכן עבד על פי המפתח של  .2.2

ההתקשרות והסכום החדש  הוציאה העירייה מכתב לקבלן הגינון על פיו העירייה מבקשת לערוך שינוי בחוזה

על המסמך חתומים גזבר העירייה ומנהל מחלקת גינון ₪. אלפי  50לאחזקת השטחים עליהם אחראי הקבלן יעמוד על 

 בעירייה.

 

 

 עובדים בלבד.  4דונם עם  142הביקורת מעירה לעירייה שלא ניתן לתחזק באופן יעיל שטחים בהיקף של  .2.3

הקבלן המבצע אולי חוסכת כסף בטווח הקצר אך היא אינה עומדת בקנה אחד הביקורת מעירה כי הסרת אחריות מן  .2.4

עם עקרונות היעילות והאפקטיביות שאותן בודקת הביקורת. הסרת אחריות הגנן לאיכות עבודתו פוגעת ביכולת 

 העירייה לדרוש מהקבלן עבודה איכותית ותמורה מלאה בעד הכסף שהיא משלמת. 

 



 

42 
 

 

 

 מסוכנות עצים .3
נפצעה ומאוחר יותר מתה מפצעיה תושבת רמת גן עקב קריסת עץ. חשוב ללמוד ממקרה זה על  2012נובמבר  במהלך חודש

האחריות של העירייה ועובדיה לנהל מעקב ובקרה אחר העצים הצומחים בשטחה במיוחד בפארקים ובגני משחקים בהם 

 נמצאים תושבים רבים.

 

בעלי הוגדרו על פי חוות דעת מומחה כחלקם ועצים רבים  פארק העמק ישנםבשטח מבדיקת הביקורת עולה כי  .3.1

 מסוכנות גבוהה מאד.

בוצע  לאשנים האחרונות, ואם בוצע טיפול כלשהו, הוא מהלך הבכמעט כלל לא טופלו אלו עצים הביקורת מעירה כי  .3.2

ם, לא בוצעה הפחתות משקל של ענפים כבדיסימנים ללא נראו כלל  ,במהלך הסיור בפארק ,בצורה מספקת. כך למשל

 .עצים חלולים וסדוקיםנמצאו מספר סניטציה של ענפים חולים ויבשים ו

 ת ויש לטפל בהם בהקדם.ברחבי הפארק פזורים עצים מתים, או יבשים המהווים סכנה בטיחותיהביקורת מעירה כי  .3.3

 להלן דוגמאות  לעצים מתים שיש להסירם: .3.4
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 .חוסר טיפול בעציםלסכנה בטיחותית והמהווה דוגמא  ותלוי על בלימה ענף אורן שבורבתמונה מטה ניתן לראות 

  

 

 בבסיס הגזע, כולל זוויות חדות בין ענפי העצים ןחללים ורקבו, כתוצאה מבוהיניות מסוכנותלהלן דוגמאות ל
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 ביצוע ו תכנון .4

מטרים  70  -של כמרחק ב )ובתוכו מחשב השקיה( השקיה הביקורת מעירה כי בעת תכנון ההשקיה בפארק הוצב ראש .4.1

ניתן  מאחר ולא נמצאה סיבה מדוע לא ,מנקודת הזנת המים.הביקורת מעירה למחלקת הנדסה כי מרחק זה אינו סביר

 .לקרבם

  

 

האמצעי )מתוך שלושה שנמצאים בפארק( השקיה השעון הביקורת מעירה לאחראי גינון  בעירייה ולקבלן גינון כי  .4.2

על מנת לאפשר למערכות הטפטוף וההמטרה לעבוד  -" )מקטין לחץטוןוונו " ללא סוללות,היה מחשב המפורק, נמצא 

בעת הביקורת לא להפעילו  וניסיונות רבים נראה שהוא לא השקה בשנים האחרונות על פי מצבו  .כסדרה( לא תקין

 שעל קבלן הגינון היה לתקן ולהשמיש במסגרת אחזקה שוטפת. עקב ריבוי תקלות צלחו
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 ת מערכת ההשקיה.קוחזת .5

פרוצים, לא )מחשבי השקיה( ראשי מערכת הביקורת מעירה למנהל מחלקת גינון ולקבלן גינון כי בעת הביקורת נמצאו  .5.1

הוביל לעלויות כבדות בגין פתיחות ל יםועלולממצאים אלו מצביעים על תחזוקה לקויה נעולים , ועם דלתות שבורות. 

 וגנבה של מחשב ההשקיה עצמו.מים  תמשחקי מים של ילדים, גנבתושבים, מים לא מבוקרות על ידי 

 במחשבי ההשקיה. בעיה של משחררי אויר הביקורת מציינת כי במהלך בדיקת מערכת ההשקיה נמצא כי לא קיימת .5.2

ניקיון לקויה הכוללת בעיה של תחזוקה לעומת זאת קיימת  .תקינים ראשי ההשקייהבחינה הידראולית נמצא כי מ

 .מתקופה ארוכה של חוסר תחזוקה ,פילטרים , ניקיון דיאפרגמות ושעוני מים סתומים

ות טכניות במערכת מתו מסיבה שאינה קשורה לבעישנשתלו בפארק בעת הקמתו, הצמחים הביקורת מעירה כי  .5.3

כאמור, מערכת ההשקיה לא אך  ,בצורה תקינה ונבנההשקיה  יראשר ומאח ההשקיה )ראשי/מחשבי ההשקיה(,

 תוחזקה כראוי ולא הופעלה כמעט כלל לצורך השקיית הפארק.

הביקורת מעירה כי בעת הביקורת לא ניתן היה לבדוק את פעולת ראש המערכת )מחשב השקיה( התחתון, מאחר  .5.4

אי לכך, לא בוצעה בדיקה, אך נראה כי  נסע לראש העין".שלו איש השקיה לארון, ולדבריו " לקבלן לא היה מפתחו

 אינו מחובר לצינורות טפטוף וספק רב אם הוא פעיל.

)רכיב חשמלי שפותח וסוגר את המיים באופן  חיבור לא מוצלח לסלנואידיםמצאה הביקורת האמצעי ההשקיה בראש  .5.5

שקיימת יתכן ו טרה לעבוד כסדרה( לא תקיןעל מנת לאפשר למערכות הטפטוף וההמ -)מקטין לחץ טוןוו. נאוטומטי(

כלומר, הליקויים הם לא תיכנוניים אלא ליקויים בתחזוקת הפארק ומערכת ההשקיה . של המערכתדיאפרגמה בעיה ב

שהם חלק מחובתו של הקבלן במסגרת חוזה ההתקשרות שלו מול העירייה )לפחות עד למכתב שהוציאו גזבר העירייה 

 .לתמותת הצמחייה(. תקלה זו היא אחד הגורמים 27.12.2015יך ומנהל מחלקת גינון בתאר
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 חוסר טיפול בשתילים ועצים צעירים .2

. עצים אלו ללא תמיכה ככל הנראה לא )עמוד מיישר( עצי כליל עקומים וללא סמוכותבתמונות מטה ניתן לראות  .2.1

 .או שיצמחו באופן לא אסטטי ישרדו במצבם תקופה ארוכה

  

 

בצפיפות על חלוקי  ותגדלבוהיניות)עצים זריעים שגדלו פרא( ה מתחת לאורניםהביקורת מעירה כי נמצאו   -בוהיניות .2.2

 ואין צורך בהיתר קק"ל כדי לכרות אותו.כל עוד מדובר בעץ צעיר שאינו בוגר  אותם לכרותהביקורת ממליצה הנחל. 
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אך , בעיקר בשל העדר צמחיה אדמהסחף וקריסת מסלעות הביקורת מעירה כי בפארק ניתן לראות מקרים רבים של  .2.3

)רשתות  במקום סיבי קוקוס למשל )יריעה סינטטית בעלת שימושים שונים בגינון( תכנון לקוי של פלריגגם בשל 

 :דוגמא אחת מיני רבותהמשמשות לשבירת אנרגיה של מים, חיפוי קרקע ומילוי אדמה(. להלן 

   

 מפגע בטיחותימדובר ב. )ענפים צדדים בבסיס גזע העץ( דקל לא גזומים ומלאי חזיריםעצי בתמונה מטה ניתן לראות  .2.4

 ויזואלי.ו

   

   

   

עצים שכן קבוצת  צאהמסביב העצים. לעומת זאת נ מספיק טבעות טפטוףמבדיקת הביקורת עולה כי אין  – עצי רימון .2.5

 .מושקיתנראתה ירוקה ויפה ביחס לקבוצת הרימונים שאינה שקתה כראוי ולכן וה



 

48 
 

  

 

תקופה ארוכה מאד לא בוצע כל טיפול לעץ או סביבתו. עצים לראות ש בתמונה מטה ניתן –אזדרכת מלאה מטפסים .2.2

 לא יכולים להתפתח באופן תקין, גם אם במקרה הספציפי הזה מדובר במין עץ לא רצוי שככל הנראה מקורו בזריע.
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 סוגרי כובע תקני מ"מ ללא 25צינור בתמונה מטה ניתן לראות  .2.7

   

 

)צינור חום( בניגוד להמלצות וצינורות טפטוף באדמה לא טמונים )צינור שחור( מחלקים מבדיקת הביקורת נמצאו  .2.8

 ., גם כן בניגוד להמלצות. בדיוק ההפך מהרצויבאדמה  שכן טמונים
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 שנשתלה עם הקמת הפארקצמחייה במחסור  .7

מסיור בפארק ניתן לראות באופן בולט צינורות השקיה הפרושים לאורך עשרות רבות של מטרים ללא צמחיה סביבם. 

בתמונות מטה ניתן לראות המחשה להערת הביקורת ועלתה השאלה מה עלה בגורלם של כל הצמחים שנשתלו עם הקמת 

 . 2013פארק באוקטובר 

  

 

שעונים )ראשי השקיה(. הביקורת בדקה את קריאות המים בשלושת השעונים ולהלן השקיית הפארק מחולקת בין שלושה 

 הממצאים.

ההשקיה שמחוברת מערכת זרמו מים ב לאלאורך שנתיים לפחות בטבלה מטה ניתן לראות כי  שעון מים אמצעי: .7.1

ועד  2014מרץ בין קוב  0 בשעון האמצעי עמדה על מונההקריאת מבדיקת הביקורת עולה כי . לשעון זה בפארק

מחסור סביר מאד שזו הסיבה לעל פי חוות דעתו של אגרונום מטעם הביקורת , כולל ימי הקיץ החמים. 2012ספטמבר 

 מעלה.תמונות בצמחיה ב
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גם בשעון זה לא  2015ועד אוקטובר  2014דצמבר כפי שניתן לראות בטבלה מטה, בין התאריכים  שעון מים תחתון: .7.2

הדבר אינו עולה בקנה לדבריו של האגרונום מטעם הביקורת שמעות היא שהגן לא הושקה. נרשמה זרימת מים, והמ

 אחד עם המלצות ההשקיה המקובלות, ולא ברורה הסיבה למצב זה.

 יצורף בהמשך. שעון מים עליון: .7.3

 

 מנקזי השקיה: .8

 הפארק.במסגרת הביקורת עלו גם ליקויים בבניית מערכת ההשקיה בעת קבלתה מהקבלן בזמן הקמת 

)קו השקיה שרץ במקביל למחלק ובעל  מנקזי השקיה כפי שניתן לראות בתמונות מטה, מערכת ההשקיה אינה כוללת .8.1

 .מקובלים השקיה נותבניגוד לעקרו חשיבות רבה בתכנון השקיה (
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 להלן תמונה וקישור לאתר של מתכנן השקיה ידוע ומוכר :

consultants-tova.co.il/irrigation-http://www.irrigation/ 

 

 

)אביזר המקשר בין שני קטרים שונים של  תחיליתהביקורת מעירה כי במערכת ההשקיה בפארק העמק הותקנה  .8.2

. כלומר יש צורך בהרבה יותר יציאות על מנת מ"מ למרחקים ארוכים 25ק מ"מ מכל מחל 12אחת  צינורות השקיה(

על מצב תקין של תחילית לכל על מתקין מערכת ההשקיה המקורית חלה אחריות לשמור  לשמור על לחצים תקינים.

 .חסכון במחברים(ייתכן ומדובר בניסיון לקו )

 בשמירה על לחצי השקיה תקינים תוגעפ חילזון דמוית לתתמפוה בצורהביקורת מעירה כי הנחת צינור השקיה  .8.3

ומקשה על תחזוקה במקרים של סתימות בצינור. יחד עם זאת, חשוב לציין שבכל הבדיקות שערכה הביקורת יחד עם 

 קבלן הגינון בפארק נמצא כי זורמים מים במערכת באופן תקין.

http://www.irrigation-tova.co.il/irrigation-consultants/
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 אופן הגשת חשבון וחישוב שטחים .9

רשימת השטחים בתמונה מטה ניתן לראות צילום חשבון שמגיש קבלן הגינון לעירייה. הביקורת מעירה לקבלן כי  .9.1

, מה אופיים, גודלם ומה היא משלמתשטחים במדויק עבור אילו לדעת  שהעירייה תוכלצריכה להיות מפורטת כך 

 מחיר התשלום לכל דונם מהם.

 

ות גינון בערים אחרות. מבדיקת הביקורת וחוות דעתו של האגרונום מטעם בדקה הביקורת גם חשבונ ,לצורך השוואה .9.2

 קבלן הגינון יגיש את חשבון הגינון בצמוד לרשימת השטחים והדונמים אותם הוא מתחזקשמקובל הביקורת, עולה כי 

גינון ומנהל  שינויי גודל האחזקה. על רשימה מעודכנת זו צריך לחתום מפקחב מעודכנים, וזאת על מנת להיות בפועל

 . כך ניתן למנוע טעויות במידת השטחים.מחלקת גינון

בכולל את סוג העבודה שמבוצעת  תקיןבאופן תשלום להגשת חשבון ל, אחרתדוגמא מעיר  בטבלה מטה ניתן לראות .9.3

 .במקום
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 השוואה בין תוכנית גינון מקורית למצב קיים: .10

בזמן למציאות המקורית תכנית השתילות מבדיקת הביקורת עולה כי כמעט ולא ניתן לראות קשר בין  .10.1

ולכן קשה לאמוד את ביצוע השתילות והפיתוחים  מאז הקמת הפארק שניםכשלוש בגן. יש לציין שעברו  הביקורת

 הם אמור להיות רסק עץאזורים בנמצא כי ב רבים.עצים הביקורת מעירה כי חסרים האחרים, אך יחד עם זאת, 

 )מיני קקטוסים( , סוקולנטיםיותר גביי מסלעות לא קיימת שתוכננה ונשתלה עלצמחייה  .הוא  לא קיים )שבבי עץ(

. על פי תכניות הגינון של הפארק רשום כי עצים רבים ננטעו בעת הנראה בתכנית(בהיקף כלל )לא ואינם קיימים כמעט 

 וייתכן כי מתו מזמן. עצים רביםחסרים  הקמתו. במועד הביקורת היו

פער גדול בין  , נמצאדשא מלאכותי, משטחי גומי ומשטחי חצץכגון: אלמנטים נוספים הביקורת מעירה כי  .10.2

 קיים בשטח.תכנון ל

או שמא האחזקה היא זו שגרמה למצב  ובוצע האלמנטים הללוהאם הביקורת לא יכולה לקבוע בוודאות  .10.3

 הנראה כיום.

 ניתן לראות את אילו פרטים נכללו בתוכנית הגינון של הפארק.במקרא מטה  .10.4
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 התראות על מצב הפארק ואחריות לתחזוקתו .11

 הביקורת בדקה באיזו מידה היה ידוע לעירייה ולפיקוח על הגינון מטעם משכ"ל מצבו של הפארק.  .11.1

 תקופות: ילדעת הביקורת יש לחלק את התייחסות הביקורת בנושא זה לשת .11.2

 פעל הקבלן על פי החוזה המקורי ללא שינוי. ה, תקופה של שנתיים ב1/2014-12/2015תקופה א':  .11.2.1

, תקופה של שנה לאחר שינוי תנאי החוזה ומכתב הסרת האחריות מטעם 1/2012-12/2012תקופה ב':  .11.2.2

 העירייה.

 ,הביקורתממצאי הביקורת מצביעים על ליקויים חמורים והעדר תחזוקה והשקיה במהלך תקופה א'. לדעת  .11.3

 הגרמה נזק מצטבר לצמחיה בפארק ועובדה זו מצביע 2014העובדה כי לא נפתחו ברזי ההשקיה  בפארק מאז ינואר 

 ה בפארק מעבר לניקיון בסיסי.יגם על כך שאיש לא תחזק את מערכת ההשקיה ואת הצמחי
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וחוסר טיפול כפי  הביקורת מעירה כי גם במהלך תקופה ב' לא נפתחה השקיה בפארק והפארק סבל מהזנחה .11.4

התריעו נציגי  ,הדו"ח. הביקורת מצאה כי בעקבות הקיצוץ בתשלומים לקבלן הגינוןמצאי משניתן לראות בפרוט 

משכ"ל והקבלן עצמו בפני מנהל מחלקת גינון וגזבר העירייה כי לא יוכלו לתחזק באופן אפקטיבי את הגינון העירוני 

מה יהיה  ך,טרם המהללדעת הביקורת, נציגי משכ"ל והקבלן לא הדגישו ובכלל זה את "פארק העמק".  יחד עם זאת, 

הפיקוח היה להדגיש ביתר לדעת הביקורת על . בכח האדם בעקבות השינוי גינון הציבוריגודל הנזק שעתיד להיגרם ל

 שאת עניין זה.

 

 

 סיכום: .12

. ישנם כשלים יםמקובל יםסטנדרטב העמק לקויה ואינה עומדת רמת האחזקה בגןהביקורת מעירה כי  .12.1

מהותיים ברמת האחזקה, ונראה כי מדובר בתקופה ארוכה מאד שהשטח לא זכה ולו לטיפול מינימלי. הדבר גורם 

 .ענפים שבוריםועצים כבדים ומתים  כגון, גם לכשלים בטיחותיים

ך הן ככל השוואה בין מצב קיים בפארק לתכנון צמחייה מקורי מעלה פערים גדולים במיוחד. הסיבות לכ .12.2

ביזרי פיזור מים ואלמנטים , אלהעלמות השתילים הביאוואחזקה לקויה שלאורך השנים ונדליזם  הנראה שילוב בין

 אינו דומה לתוכנית הפארק המקורית. קייםהמצב ה. בכל מקרה, נוספים
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ה על הנייר ולהשוות אותה למציאות בשטח. למרות שלא נמסרתכניות ההשקיה הביקורת בקשה לבדוק את  .12.3

ו והצבתו של בעיה תכנונית בבנייתבשטח א נראתה הביקורת מציינת כי ל ,לידי הביקורת תכנית השקיה מפורטת

היא שמערכות הביקורת  העליה מצביעלהשפיע על פיזור ההשקיה. הבעיה העיקרית  שעלול אופן, בי ההשקיהראש

, ניתוק מנותק מים ןשעו . לדוגמא:חוסר טיפול כראוי עקבאינן עובדות לא הופעלו ולא תוחזקו זמן רב ולכן חלקן אלו 

)זהו שם כללי לרשימת אביזרים המוכלים  השקיהטונים לא מכוונים והזנות לראש וומחשבים ,פילטרים סתומים , נ

 תקינה . כל אלו לא מאפשרים השקיהבתוכו, ובהם מחשב השקיה וסת לחץ ,פילטר ,אל חזור משחררי אויר ועוד(

אינם פרושים בשטח בצורה  )טפטפות וצינורות מחלקים( תמותת השתילים. גם אמצעי הפיזורוהם הגורם המרכזי ל

 ברמת האחזקה. גם זה ליקוי שניתן לתקנו הגיונית, ו

הביקורת מעירה לגזבר העירייה ולמנהל מחלקת גינון כי  ,לצד הצורך בקיצוץ משמעותי בהוצאות העירייה .12.4

גינון מכרז הגינון והעסקתו של קבלן מהותו של  כל ן שירות לעירייה.מספק הנות אחריותאין זה בסמכותם להסיר 

שם תמריץ או מוטיבציה לקבלן לבצע אין  הקבלן זו מצדכמחויבות ללא  .היא לקיחת אחריות ושמירה על מצב קיים

דרישות את עבודתו על הצד הטוב ביותר. במקרה שלפנינו, עלו ליקויים בעבודת הקבלן וקיים קושי לעירייה לבוא ב

לקבלן הגינון מאחר והעירייה הסכימה לכך שהוא אינו אחראי לאיכות העבודה שהוא מבצע. הביקורת מציינת 

שהדרך הטובה יותר לצמצם עלויות גינון היא למדוד במדויק את שטחי הגינון ולהגדיר שטחי גינון שאינם דורשים 

 תחזוקה רציפה במחיר נפרד.

שהעירייה תשלם על  כדימורים להימדד ולהתעדכן אחת לרבעון לפחות שטחי הגינון אהביקורת מעירה כי  .12.5

פי מצב קיים שמשתנה מעת לעת ולא תשלם על שטחי גן אשר אינם מפותחים ואינם מתוחזקים. לדעת הביקורת 

 .דונמים עודפים 8 –של גן העמק משלמת העירייה עבור תחזוקה של כ במקרה 

שאותו בקשה העירייה כדי לצמצמם את הוצאות העירייה לגינון הסופי מספר הפועלים הביקורת מעירה כי  .12.6

 ו התחזוקתי הלקוי של הגן.מהרצוי והמקובל, וגם לכך יש חלק במצבבאופן משמעותי נמוך 

מעירה למנהל מחלקת גינון של העירייה כי הוא לא פיקח כראוי על עבודת קבלן הגינון בפארק  קורתיהב .12.7

. הביקורת מציינת כי מחובתו של מנהל מחלקת גינון  לפקח ולוודא שעבודת קבלן הגינון 2014העמק מאז ינואר 

החשבונות שמגיש הקבלן. מבוצעת על הצד הטוב ביותר ועובדה זו באה לידי ביטוי בסופו של דבר בחתימתו על 

בנוסף, על מנהל מחלקת גינון להתריע בכתב להנהלת העירייה במקרה שקיימת בעיה לתחזק את הגינון העירוני 

שגי המערכת ימכל סיבה שהיא כגון: היקף כח אדם, תקציב פיתוח וכו'. עליו לדרוש פתרונות ולנסות למקסם את ה

 תנהלות כזו מצדו של מנהל המחלקה.בתקציב המאושר. הביקורת לא מצאה תיעוד לה
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 מעקב  דו"ח ביקורת

 בנושא

 חוקי עזרטיפול משפטי בחקיקת 
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 רקע .1

, פרק בנושא חוקי העזר של עיריית נשר. עיקר הממצאים בדו"ח בין היתר כלל, 2008דו"ח מבקר העירייה לשנת  .1.1

את ועדכנה בכך שלא בחנה  ,הצביעו על כך שהעירייה לא פעלה על פי הנחיית חוזר מנכ"ל משרד הפנים ,הביקורת

 . (1.5)ראה פרוט בסעיף  תעריפי האגרות וההיטלים בחוקי העזר אחת לחמש שנים

ולהתאים אותם שיש לעדכן אותם ממצאי הדו"ח הצביעו על חוקי עזר מיושנים שאינם מתאימים למצב הקיים ו .1.2

 .21-ציאות במאה הלמ

חוקי עזר עבור  2נסח לרוך תחשיבים ולעהתקשרה העירייה עם משרד רו"ח אופיר בוכניק במטרה  14.2.2014בתאריך  .1.3

טיוטות ותחשיבי חוקי העזר לבדיקה ואישור של את  רו"ח בוכניקשל העביר משרדו  1.5.2014עיריית נשר. בתאריך 

פנו ראש העיר, שני גזברי העירייה ושתי מנכ"ליות  ,שרד רו"ח בוכניקטיוטות התחשיבים ממ מאז קבלת אתהעירייה. 

בבקשה לקדם את חוקי העזר  ,בכתב ובע"פ ,העירייה ליועץ המשפטי של העירייה, עו"ד טנדלר, בכמה הזדמנויות

, לא הושלם תהליך החקיקה של 23.2.2012 קרי ,העירוניים ולהשלים את תהליך החקיקה. עד למועד כתיבת הדו"ח

 חוקי העזר.  2-אף אחד מ

 כמה שיזמו נחוץ בלתי דבר הוא העזר חוקי שתיקון, המשפטי היועץ טען, צוות ישיבת במהלך, 5.2.2012-ה ראשון ביום .1.4

 .  לצורך שלא העירייה מקופת מיותרים שקלים אלפי עשרות הוציאו ובכך בעירייה תפקידים בעלי

, חלה חובה על הרשות לבחון ולעדכן את חוקי העזר 3.2002על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים ה חשוב לציין כי בהקשר ז .1.5

 שלה:

 

א' לחוק הרשויות המקומיות ייעוץ משפטי, נושא זה באחריותו של היועץ המשפטי לעירייה מאחר 5על פי סעיף  .1.2

 עניין הדרוש למילוי תפקידי הרשות לפי כל דין:ותפקידו של היועץ המשפטי לתת יעוץ משפטי למועצת הרשות בכל 
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ולוועדותיה, לראש הרשות ולסגן ראש  יועץ משפטי יעניק ייעוץ משפטי למועצת הרשות המקומית"

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו  17יף עהרשות שלו הואצלו סמכויות לפי ס

; כן יחווה הדרוש למילוי תפקידי הרשות לפי כל דין , בכל ענין, ולעובדי הרשות1975-וכהונתם(, תשל"ה

היועץ המשפטי את דעתו לפי פניית חבר מועצת הרשות, אם נוכח שהדבר דרוש למילוי תפקידי הרשות 

 "להעמידו במצב של חשש לניגוד ענינים.י ואין במתן חוות הדעת כד

" )ראה תיבת טקסט קיקת משנה, נוהל והנחיות, "ח2003ראוי לציין, כי על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה משנת  .1.7

בהמשך(, על יועצים משפטיים במשרדי ממשלה להיות אקטיביים ולבחון את חקיקת המשנה )חוקי העזר( הנמצאים 

תחת אחריותם. מכאן, שתפקידו של היועץ המשפטי בעירייה אינו שונה בהקשר זה ותפקידו ליזום תיקון ושינוי של 

 על פי הצורך.חוקי העזר העירוניים 

 
 

כי יש להגביל ולעדכן את תאריך תוקפם של  2.2005-בנוסף, המשנה למנכ"ל משרד הפנים הוציא הנחיה עוד ב .1.8

 ההיטלים והאגרות ברשויות מקומיות.
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וחלקם )ראה חוק עזר  שנה 30חשוב להדגיש כי האגרות וההיטלים על פי חוקי העזר של עיריית נשר לא עודכנו מעל 

 .סלילת כבישים( אינם ישימים ולא ניתן לחייב על פיהם

" ליזמים פרטיים וכתוצאה מכך החלה העירייה לבצע 4.5לאחרונה האיצה רמ"י את שיווק השטחים "במחצבה  .1.9

גבות כדי להשיב את כספי הפיתוח חזרה לקופת העירייה, על העירייה ל₪. מיליון  30-עבודות פיתוח בעלות של כ

באמצעות חוקי העזר שלה חמישה היטלי פיתוח: מים, ביוב, סלילת כבישים, שצ"פ ותיעול. על פי דו"ח הביקורת 

 , לעירייה יש בעיה בגביית היטלים אלו מהסבות הבאות:2008משנת 

 

  לא ניתן 2009בנוגע לחוקי העזר בנושאים מים וביוב, לפי הנחיות רשות המים וחוק ההתייעלות הכלכלית ,

 לבצע בהם עדכון היות והרשות אינה מתואגדת.

  לעירייה אין חוק עזר לביצוע שצ"פ ולכן העירייה מממנת בעצמה פיתוח שצ"פים ללא אפשרות חוקית לגבייה

 מהיזם, בעל הקרקע.

  כתוצאה הקיים בתחום סלילת כבישים ומדרכות הינו בצורה של דמי השתתפות ולא לפי היטל. חוק העזר

יכניסו למסגרת המכרז את בבקשה כי  לרמ"י . בעבר העירייה פנתהבפיתוח מתחמים חדשים מכך קיים קושי

תביעות חושפת את הרשות להייתה אפשרית בעבר אך לא עוד ולכן אומדן הסכום לביצוע הסלילה. פעולה זו 

 התחשיב הנערך בה לא אושר ע"י גורם רשמי.. בנוסף, הואיל ואינה מגובה בחוק עזר ,מצד יזמים

  כל התכניות הקיימות והעתידיות של קלול שאינו מעודכן ואינו כולל שתעריף , כולל תיעולחוק העזר בנושא

 לפיתוח העיר.
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 עיקר הממצאים .2

הושלם תהליך לא שנים,  8במשך  ,, קרי23.2.2012-ועד היום, ה 2008בשנת הביקורת מעירה כי מאז דו"ח הביקורת  .2.1

 2008למרות שהיועץ המשפטי לעירייה, בתגובתו לדו"ח הביקורת משנת  ,זאתחוק עזר לעיריית נשר. של אף  החקיקה

 (. 5.1עברו תיקונים למשרד הפנים )ראה ציטוט בסעיף וטען כי בנושא חוק העזר לשילוט כבר ה

הביקורת עולה כי גזבר העירייה הקודם, רו"ח מוטי חן, פעל לתיקון הליקויים שעלו בדו"ח מבקר העירייה  מבדיקת .2.2

חתם על חוזה עם משרד רו"ח בוכניק לצורך הכנת תחשיבים וטיוטות לשישה  4.2.2014בנושא חוקי העזר ובתאריך 

 חוקי עזר.

ייה ומשרד רו"ח בוכניק ליועץ המשפטי שלושה חוקי העבירו גזבר העיר 22.10.2014–הביקורת מעירה כי בתאריך ה .2.3

, לצורך הערות אחרונות והשלמת חקיקה. עד למועד כתיבת דו"ח זה,  שצ"פ, סלילת כבישים, תיעול עזר בנושאים:

 , תהליך החקיקה לא הושלם באף אחד משלושת החוקים.23.2.2012ביום 

ירייה ומשרד רו"ח בוכניק ליועץ המשפטי שלושה חוקי עזר העבירו גזבר הע 28.1.2015-הביקורת מעירה כי בתאריך ה .2.4

, לא 23.2.2012לשם השלמת הליך החקיקה. עד לתאריך  שילוט, העמדת רכב וחנייתו ואיכות סביבה,בנושאים:

 נעשתה כל פעולה בחוקים אלה והם לא הועברו למשרד הפנים ולמשרד המשפטים לצורך השלמת חקיקה. 

שבזמן הביקורת נמצא בתהליך חקיקה  )שצ"פ(,הוא היחידי זר לשטחים ציבוריים פתוחיםחוק עהביקורת מציינת כי  .2.5

 . לפרסום ברשומותהחוק נשלח  ,7.2.2012בתאריך הקרוב לסיום ו

-כתחשיב לפיו העירייה הפסידה  ,רו"ח מיכה זנו ,היגזבר העירי, ערך 19.2.2012תאריך הביקורת עולה, כי במבדיקת  .2.2

 חוקי העזר בנושא תשתיותשלושת מאי השלמת , בסוף( כתוצאה 10)ראה תחשיב גזבר העירייה בסעיף  ₪מיליון  12

", 4.5באזור "מחצבה  דונם 17.1מגרשים בשטח של  5 )שצ"פ, סלילת כבישים, תיעול(. בדיקת הגזבר נעשתה לגבי

כה השוואה בין הסכום לגביית שהעירייה הוציאה עבורם חיוב במהלך שלושת החודשים האחרונים. בדיקת הגזבר ער

חוקי העזר החדשים  על פי םהיטליסכום הלמול  (והנחת צנרת)ביוב, תיעול  הקיימיםפי חוקי העזר  על ,היטלים

 50%-בשהנחה (. החישוב מבוסס על הסלילת כבישים, שצ"פים ותיעולשעדיין לא נסתיים בהם הטיפול המשפטי )

 .עבור מדרכה 50%חיוב עבור כביש ותוספת  100%ולל מאורך הכבישים יש מדרכה ולכן התעריף כ

הכנת חוקי העזר על ידי משרד רו"ח חיצוני  - 5/2/2012לטענת היועץ המשפטי, כפי שנאמרה בישיבת צוות בכיר מיום  .2.7

הינה הוצאה מיותרת ובזבוז כספי ציבור. מבדיקת הביקורת עולה כי עלות שכר העבודה של משרד רו"ח בוכניק 

לדעת הביקורת, סכום זה זניח אל מול אובדן ₪.  145,730 –חוקי העזר, הסתכמה ב  2בים וטיוטות של להכנת תחשי

", כתוצאה מכך שלא נסתיימה חקיקת חוקי העזר 4.5, "במחצבה 12,14, 8,17,7הכנסות העירייה מהיטלים במגרשים,

 יתוח מגרשים נוספים בעתיד. , ועוד יותר ביחס להכנסות עתידיות הצפויות לעירייה מפ2012עד חודש מרץ 

מקריאת חלופת המיילים בין כל הגורמים הרלוונטיים לנושא חקיקת חוקי העזר )יועץ משפטי, גזבר, מהנדס, רו"ח  .2.8

בוכניק, משרד הפנים(, עולה כי היועץ המשפטי איננו מוביל את תהליך החקיקה ובמקרים רבים אינו פועל ביעילות 

 ו באה לידי ביטוי בזמן התגובה הארוך למיילים ובתוכן ההתכתבות. לדוגמא:לסיום מהיר של החקיקה. הערה ז

חודשים עד להבאת חוקי העזר למועצת  4, חלפו 22.8.2014מאז קבלת אישור חברת ג'יגה לחוקי העזר בתאריך   .2.8.1

 העיר.

חוקי  חלפה שנה עד אשר שלח היועץ המשפטי את 14.1.2015מאז אישור מועצת העיר את חוקי העזר בתאריך  .2.8.2

 העזר למשרד הפנים )בטופס מקוון(.
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לבצע תיקוני ניסוח בחוקי העזר, חלפו  12.3.2012מאז קבלת התייחסותו של עו"ד פ. ממשרד הפנים בתאריך  .2.8.3

העביר היועץ  19.2.2012 -כשלושה חודשים עד להעברת גרסה מתוקנת של החוקים. כלומר, רק בתאריך ה

 20.2.2012-תיקונים. יום לאחר מכן, בתאריך ה 11החוקים, הכוללת  המשפטי חזרה לעו"ד פ. גרסה מתוקנת של

 החזיר עו"ד פ. את החוקים לתיקונים נוספים.

 :2012תיקונים לחוק אותם ביקש עו"ד פ. מהיועץ המשפטי לעירייה בחודש מרץ  11להלן שלוש דוגמאות מתוך  .2.9

 

 להוסיף מראה מקוםהערת משרד הפנים: 

 

 

 למחוק את המשפט "ההיטל הקודם" כי לא היה היטל קודםהערת משרד הפנים: 

 

 

 להוסיף את המשפט "אצל לו מסמכויותיו, כולן או מקצתן"הערת משרד הפנים: 

 

 

 משרד רו"ח בוכניק:ב, רפאל גלילוכתב היועץ המשפטי לעירייה למר  11.11.2014בתאריך  .2.10

  ניסחתם לפי בקשת רו"ח מוטי חן. אשר  2014 –עיינתי בטיוטת חוק עזר לנשר )תיעול( תשע"ד "

אבקש לפרט במושגים ברורים יעוד החוק, תכליתו וזיקתו לדברי החקיקה הראשית וחקיקת 
 המשנה. 

מה  1993-אבקשך לפרט בחוזר את השינויים המוצעים ביחס לחוק עזר לנשר )תיעול( תשנ"ג
 התועלת ומה ההצדקה שבדבריכם. 
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 ?  1957-מה זיקת ההצעה שלכם לחוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות תשיח
-לדעתי, מן הראוי לשקול שילובם של הוראות שונות המופיעות בחוק עזר לחולון )תיעול( תשס"ח

 "(, למשל. 2013-)המעודכנים ב 1983-וחוק עזר לחיפה )תיעול( תשמ"ג 2008
 

 :2.1998-ד הפנים בנושא חוקי עזר שפורסם בדרישתו של היועץ המשפטי, מקורה בנוהל משר .2.10.1

 

הביקורת מעירה כי ייעוד החוק אמור להיות ברור ליועץ המשפטי, העוסק ביישום חוקים אלה מידי יום מול  .2.10.2

קבלנים, יזמים ובתי משפט ולא סביר לבקש הסבר לנחיצותו של חוק עזר עירוני מגורם חיצוני ובכך לעכב את 

ותכליתו, ראוי שינוסח ע"י היועץ המשפטי לעירייה, בעצמו כמי שמכיר טוב יותר  תהליך החקיקה. ייעוד החוק

מכל אחד אחר את הליקויים והחוסרים בחוקי העזר הקיימים )ראו הסבר גזבר העירייה בנספח א' בסוף הפרק(. 

 .2008בנוסף, הליקויים בחוקי העזר הקיימים פורטו בהרחבה בדו"ח מבקר העירייה משנת 

מעירה כי השינויים והתועלת בחוקי העזר החדשים, בהשוואה לישנים, הם כה רבים שהדרישה הביקורת   .2.10.3

 אינה ברורה בלשון המעטה. 
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 :2008להלן ריכוז עיקר הליקויים מדו"ח מבקר העירייה לשנת  .3

שנה(.  10-30רוב חוקי העזר של עיריית נשר, שמכוחם גובה העירייה אגרות, היטלים וקנסות הותקנו לפני שנים רבות ) .3.1

, על  הרשויות המקומיות  לבחון את תעריפי 3/2002על פי הערת מבקר המדינה והנחיית משרד הפנים בחוזר מנכ"ל 

לעדכנם ולתקנם על ידי הגשת  –האחרון, ובמידת הצורך האגרות וההיטלים בתום חמש שנים לכל היותר מאז העדכון 

 תיקון לחוק העזר.

 ברוב חוקי העזר מופיעה עיריית נשר כמועצה מקומית. .3.2

כפי שמקובל כיום  ,חוק העזר הקיים בנשר בנושא סלילית כבישים, מאפשר גביה של דמי השתתפות ולא היטל .3.3

 ברשויות אחרות.

שלט  ,שילוט. תעריפי האגרה בחוק הקיים לא עודכנו שנים רבות ולדוגמאלעיריית נשר אין חוק מיוחד לנושא  .3.4

 דיגיטאלי מתחלף אינו מחויב כלל מפני שאין סעיף מתאים לכך בחוק העזר.

 אשר עד עתה לא הושלם. 2005היועץ המשפטי לעירייה החל בתהליך חקיקה של חוק עזר לנושא שילוט בשנת  .3.5

 ל עיריית נשר אשר אינם תקפים עוד.באתר משרד הפנים מופיעים חוקי עזר ש .3.2

 חוקי העזר אינם מופיעים באתר העירייה. .3.7

הפקת חשבון לתשלום של אגרות פיתוח מתבצעת במשרד מהנדס העיר ע"י הגב' רעיה גזינסקי. במחלקת לא נפתח חוב  .3.8

משרד מהנדס על אותו חשבון ובכך נפתח פתח למקרי זיוף והונאה מפני שמרגע הוצאת המכתב )חשבון( ע"י רעיה ב

העיר אין כל בקרה על מכתב זה שאיתו ניגש התושב לשלם במחלקת גביה. כלומר, לא מבוצעת התאמה בין חשבון 

 לשלם ובין התשלום עצמו. )הליקוי תוקן ע"י גזבר העירייה בזמן עריכת הדו"ח(.

 (:2008-ריכוז עיקר המלצות הביקורת )מ .4

 יטלים בחוקי העזר על פי הנחיית משרד הפנים ומבקר המדינה.הביקורת ממליצה לעדכן את תעריפי האגרות והה .4.1

 עוד ויש לעדכנם או לבטלם. םרות ממליצה למליאת מועצת העיר לבחון אילו חוקים אינם רלוונטייקהב .4.2

 . את תהליך החקיקה של חוק העזר בנושא שילוט הקדם האפשריהביקורת ממליצה לעירייה לסיים ב .4.3

 העזר באתר העירייה. הביקורת ממליצה לפרסם את חוקי .4.4

 הביקורת ממליצה לעירייה לפנות אל משרד הפנים ולבקש להסיר מאתר המשרד חוקים שאינם בתוקף עוד. .4.5

 :2008סיכום תגובתו של היועץ המשפטי לעירייה לדו"ח מבקר העירייה לשנת  .5

על המבקר להימנע מכניסה לתחומים לא לו וכן עליו לתקן את הטיוטה כך שתעמוד במגבלות החוק.   .5.1

על המבקר לתקן דבריו בעניין הליכי החקיקה בעניין השילוט, לאור העובדה כי התיקונים שנדרשו על 

 ידי משרד המשפטים הועברו זה מכבר.  

הן מחוץ לתחום עיסוקו והן מתעלמות  ככלל, הצעות המבקר באשר לשינוי תוכן חקיקת המשנה .5.2

מהיבטים שונים הכרוכים בתיקונים אלה, כולל עלות של עשרות ומאות שעות עבודה מקצועיות, 

 כאשר התועלת שבדבר תלויה על בלימה. 

תעלות ניקוז, מניעת רעש,  מי גשמים,  ןהטיוטה המוצעת על ידי המבקר ראויה בקשר להמלצות בעניי .5.3

עדכון קנסות -עדכון גביית תשלומי מים, בדיקת הכנסות העירייה בנושאי תשתיות והמסקנה בדבר אי

 בעבירות חניה.  
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 קע משפטיר .6

 חוק עזר הוא דבר חקיקת משנה הנחקק ע"י רשויות מקומיות ואיגודי ערים. חוק העזר הינו אמצעי עיקרי שבאמצעותו ניתן

 .)אתר משרד הפנים( ולגבות תשלומים למימון פעולת הרשות המקומיתלהסדיר חובות וזכויות בתחום פעולות הרשות 

  2005דצמבר  מקומי,דו"ח מבקר המדינה דוחות על הביקורת בשלטון המתוך 

 -אגרות, היטלים ותשלומי חובה .2.1

אגרות( נקבעו בפקודת העיריות ]נוסח חדש[,  -הלן סמכויותיה של עירייה להטיל אגרות, היטלים ותשלומי חובה אחרים )ל

המעניקה לעירייה סמכות להתקין חוקי עזר כדי לאפשר לה לבצע את שהיא נדרשת או מוסמכת לעשות על פי הפקודה או על פי 

ולמועצות האזוריות הוקנתה סמכות דומה. הוראת  המקומיותכל דין אחר ובין היתר להטיל בחוקי עזר אלה אגרות. למועצות 

לוות ותשלומי חובה אחרים לא יוטלו, ושיעוריהם לא ישונו אלא בחוק ד: משק המדינה קובע כי "מסים, מ)א( לחוק יסו 1סעיף 

 או על פיו; הוא הדין לגבי אגרות". הוראה זו חלה גם על אגרות שמטילות רשויות מקומיות.

 -למס, אגרה, מחיר והיט .2.2

בדיני המיסים מקובלת ההבחנה בין שלושה סוגים של חיובים כספיים: "מס", "אגרה", ו"מחיר". לפי הפסיקה יש מדרג 

שבקצהו האחד נמצא המס, שהוא תשלום כפוי שמטילה רשות ציבורית, שלא ניתנת כנגדו תמורה ישירה ושוות ערך, ובקצהו 

מורה ישירה ושוות ערך, והוא נקבע בתנאים של שוק חופשי. בין שני האחר נמצא המחיר, שהוא תשלום מרצון שיש כנגדו ת

הקצוות הללו נמצאת האגרה, שהיא תשלום חובה המוטל בכפייה או מרצון, ומשולם תמורת מצרך או שירות.ארנונה היא המס 

 פקידיהן. העיקרי שגובות רשויות מקומיות ואף המקור העיקרי למימון ההוצאות הדרושות לביצוע סמכויותיהן ות

. כגון סלילת כבישים וביובתהיטל הוא סוג של אגרה שרשויות מקומיות נוהגות לגבות למימון תשתיות מוניציפאליו

בפסיקהנקבע כי אין לסווג היטל באופן מוחלט כמס או אגרה כאשר הוא קשור לשירות הניתן תמורתו: כאשר השירות ממומן 

י ההיטל כמוהו כאגרה; כאשר ההיטל מנותק מכל זיקה לשירות הניתן בעזרת המשאבים המתקבלים מגביית ההיטל, אז

תמורתו, אזי ההיטל כמוהו כמס. סכום ההיטל נקבע בדרך כלל על בסיס חלוקת סך ההוצאות למימון השירות בסך החייבים 

 ולא בתמורה לקבלת שירות מסוים, כלומר אין קשר ישיר בין השירות לתשלום.

לסמכותה של רשות מקומית להטיל היטלים כדי לממן את הוצאותיה. לא ברור מהי הזיקה הנדרשת בהירות בכל הנוגע -יש אי

בין תשלום ההיטל ובין השירות הניתן תמורתו ועל מה מתבסס חישוב ההיטל הנדרש כדי להבטיח שההיטל לא יחרוג מגדר 

 ויהיה למס. המקומיתסמכותה של הרשות 

 –תפקידו של משרד הפנים בחקיקת העזר  .2.3

משרד הפנים הוא הגוף הבודק את כל חוקי העזר טרם פרסומם. לשר הפנים ניתנה סמכות לעכב פרסומו של כל חוק עזר בתוך 

שישים יום מיום שהובא לידיעתו, ולעיתים נדרש אישורו המפורש של השר לפרסום חוק העזר. סמכות זו נועדה לאפשר למשרד 
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על מערכת  המקומיתהמוצע בחוק העזר ואת השפעת פעולתה של הרשות  הפנים לבחון את סבירותו וחוקיותו של ההסדר

 השלטון כולה. 

קיון רחובות ותחזוקתם, שכל מחזיק ימכספי הארנונה ממומנים שירותים בסיסיים )שירותי ליבה( כגון: פנוי אשפה, נ -לדוגמא 

בנכס נזקק להם. לפי עמדת משרד הפנים אפשר להטיל אגרת פינוי אשפה רק בגין פינוי פסולת עסקית ותעשייתית משום 

ולכן אינה , המקומיתשכמותה חורגת מזו של פסולת ביתית ומשום שהיא כרוכה בהשקעות ובטיפול חריגים מצד הרשות 

 (. 2005דצמבר  מקומיבשלטון ה-דו"ח מבקר המדינה דוחות על הביקורת מתוך ) ממומנת מכספי הארנונה

 מקור נורמטיבי לנושא חוקי עזר עירוניים .2.4

 לפקודת העיריות: 250סעיף  .2.4.1

ביצוע הדברים שהיא נדרשת או  האית להתקין חוקי עזר כדי לאפשר לעיריימועצה רש"
או לעזור לה בביצועם, או כדי לדרוש מבעל  חרא יןמוסמכת לעשותם על פי הפקודה או כל ד

 ."ה האמורהנכס או מחזיקו לבצע באותו נכס עבודה הנחוצה למטר
 

 "נוהל  הטיפול של משרד הפנים בחוקי עזר" 2.1998"חוזר מנכ"ל משרד הפנים  .2.4.2
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 2.2005משרד הפנים "נהלים בדבר העברת חוקי עזר אל משרד הפנים לצורך פרסומם" פורסם ע"י משנה למנכ"ל  .2.4.3

 

 11.2003הנחיות היועץ המשפטי לממשלה "חקיקת משנה, נוהל והנחיות"   .2.4.4

 

 תהליך אישור חוקי עזר בנושא תשתיות, סלילת כבישים, שצ"פים ותיעול. -ממצאי הביקורת  .7

שנים, לא  6במהלך , דהיינו, 2014)דו"ח מבקר העירייה בנושא חוקי עזר( ועד לפברואר  2008הביקורת מעירה כי משנת 

 נעשתה כל  פעולה לקידום חקיקת חוקי העזר העירוניים ע"י היועץ המשפטי לעירייה.

חוקי עזר  6ביוזמת גזבר העירייה, רו"ח מוטי חן )כפי שהוזכר בתחילת הדו"ח(, החל תהליך חקיקה של  2014בשנת 

 חדשים לעירייה.

 לילת כבישים ותיעול נעשה יחד ובמקביל.תהליך האישור של שלושת חוקי העזר בנושא, שצ"פים, ס

 חוקי עזר עירוניים. 2חתמה העירייה על הסכם עם משרד רו"ח בוכניק לביצוע תחשיב והכנת  4.2.2014בתאריך  .7.1

 העביר משרד רו"ח בוכניק את טיוטות חוקי העזר והתחשיבים לבדיקת העירייה. 1.5.2014בתאריך  .7.2

 חברת ג'יגה את התחשיבים לאחר בדיקות ותיקונים. )ראה בתיבה מטההעביר גזבר העירייה ל 18.2.2014בתאריך  .7.3

 (.2.2005הוראות המשנה למנכ"ל משרד הפנים 

 

 קיבל היועץ המשפטי לעיריית נשר אישור מחברת ג'יגה על נכונות התחשיב של שלושה חוקי עזר.  22.8.2014בתאריך  .7.4

, את אישור התחשיבים לחוקי העזר ואת הטיוטה ליועץ שלח שוב גזבר העירייה, רו"ח מוטי חן 22.10.2014בתאריך  .7.5

 המשפטי לעירייה.
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 פנה היועץ המשפטי לרו"ח בוכניק וביקש דברי הסבר להצעת החוק שהועברו אליו ע"י הגזבר. 24.11.2014בתאריך  .7.2

ות העביר משרד רו"ח בוכניק דברי הסבר לשלושת החוקים, לבקשתו של היועץ המשפטי, למר 22.11.2014בתאריך  .7.7

שלדעתם דברי ההסבר מיותרים, וחוקי העזר מדברים בעד עצמם. עיקר ההסבר לחקיקת העזר נסוב סביב החשיבות 

הכלכלית של כיסוי הוצאות העירייה הגבוהות בגין תשתיות ויתרונות שיטת ההיטל ביחס לשיטות חישוב אחרות כפי 

 שבאה לידי ביטוי בפסיקה.

 למועצת העיר דברי הסבר לחוקי העזר בנושא תשתיות. הגיש היועץ המשפטי 1.1.2015בתאריך  .7.8

רו"ח מוטי חן. דאז, לבין גזבר העירייה יילים בין היועץ המשפטי לעירייה חליפת מ התקיימה 1-4.1.2015בתאריכים  .7.9

 ודיע שחוק עזר בנושא שצ"פ מוכן מבחינתו.ה היועץ המשפטי

 

 אישרה מועצת העיר נשר שלושה חוקי העזר: סלילת כבישים, שצ"פ, תיעול. 14.1.2015בתאריך  .7.10

כתב גזבר העירייה ליועץ המשפטי כי חוקי העזר בנושאי איכות סביבה, חניה ושילוט גם כן  28.1.2015בתאריך  .7.11

 .מוכנים לדיון והוא מבקש לקיים אתו ועם בעלי תפקידים נוספים בעירייה פגישה בנושא

 

, במסגרת סיכום ביקורת של הנהלת מחוז משרד הפנים, העירה הנהלת המחוז לעירייה כי "יש 18.2.2015בתאריך  .7.12

להאיץ את אישור חוקי העזר בנושאי תשתיות מול הלשכה המשפטית במשרד הפנים". באותה ישיבה כתב סגן 

בנושא תשתיות שאושרו במועצה, נשלחו  הממונה על המחוז כי, לדברי היועץ המשפטי לעירייה, "שלושת חוקי העזר

 למשרד הפנים" )ראה נספח ב'(. 
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 אישר היועץ המשפטי כי בדק את חוקי העזר בכפוף להנחיות חוזר מנכ"ל ואישר את פרסומם. 21.1.2012בתאריך  .7.13

ד נשלחו שלושת חוקי העזר בנושא תשתיות, באופן מקוונן )טופס ממוחשב באתר המשרד( למשר 24.1.2012בתאריך  .7.14

 המשפטים.

כותב עו"ד פ. ליועץ המשפטי לעירייה כי הוא קיבל לעיונו את חוק העזר בנושא סלילת כבישים  22.3.2012בתאריך  .7.15

 אך מבקש לקבל עותק בקובץ וורד.

 כתב עו"ד פ. כי אינו מצליח לקבל תגובה מהיועץ המשפטי של עיריית נשר לבקשתו ממייל קודם. 5.4.2012בתאריך  .7.12

העביר עו"ד שחר פ., מהלשכה משפטית במשרד הפנים, מספר הערות לתיקון החוק ליועץ  18.4.2012בתאריך  .7.17

המשפטי לעירייה. עו"ד פ. הבהיר לכמה גורמים בעירייה כי ההערות יתקבלו רק ע"י היועץ המשפטי לעירייה ולא מאף 

 ערות שסימן.גורם אחר. עו"ד פ. ביקש מהיועץ המשפטי של העירייה קובץ וורד מתוקן הכולל את הה

תהליך  מרביתנשלח לפרסום ברשומות. לאחר שעבר את  –חוק עזר לשטחים ציבוריים פתוחים  7.2.2012בתאריך  .7.18

ממשרד הפנים לא הספיק לבדוק אותו בעצמו ומאחר שהנוהל אינו מאפשר לו לעכב חוק  פ.החקיקה. מאחר ועו"ד 

 (.2.1998טה, נוהל פרסום חוקי עזר מתוך חוזר מנכ"ל יום, אישר לעירייה לפרסם אותו ברשומות )ראה מ 20-יותר מ

 

 , העביר היועץ המשפטי לעירייה קובץ מתוקן לעו"ד פ. ממשרד הפנים.19.2.2012בתאריך  .7.19

 משיב עו"ד פ. לעו"ד טנדלר 20.2.2012בתאריך  .7.20

 

 

 בבקשה לזרז את תהליך אישור חוקי העזר. לעירייה ותזכורת שהועברו ליועץ המשפטי פניות .8

ועד למועד כתיבת הדו"ח, תקופה )תחילת התקשרות עם רו"ח בוכניק(  2.2014במהלך התקופה שבין מהביקורת עולה כי 

גורמי פנים מ פניות ותזכורות ליועץ המשפטירב של מספר  וחוקי העזר לעירייה, נמצא 6בה התקיים תהליך החקיקה של 

 .כאלהלבקשות ותזכורות אה הביקורת שמצוחוץ לזרז ולסיים את תהליך החקיקה. להלן דוגמאות 

 , התקיימה ישיבת צוות בכיר12.11.2014בתאריך  .8.1
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 התקיימה ישיבת צוות בכיר 11.1.2015בתאריך  .8.2

 

 בשניתהעביר רו"ח אופיר בוכניק את שלושת חוקי העזר בנושא שילוט, חניה ואיכות סביבה,  25.1.2015בתאריך  .8.3

 לעו"ד טנדלר במטרה לקדמם.

 

 

 ישיבת צוות בכיר ההתקיימ 1.2.2015בתאריך  .8.4

 
 

בין כלל הנושאים שעלו לתיקון עלה נושא  –נערכה ביקורת של הנהלת מחוז חיפה במשרד הפנים  19.2.2015בתאריך  .8.5

 סיום חקיקת חוקי העזר.
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 שלח ראש העיר מכתב לעו"ד טנדלר אשר כלל בין היתר את הסעיף מטה. 2.12.2015בתאריך  .8.2

 

 שלח עו"ד פ. במשרד הפנים מייל לעו"ד טנדלר בבקשה לקבל את החוק בקובץ וורד. 22.3.2015בתאריך  .8.7

 

 שלח עו"ד פ. ממשרד הפנים מייל נוסף לעו"ד טנדלר בבקשה לקבל תגובה למייל קודם. 5.4.2015בתאריך  .8.8
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 שלחה ממלאת מקום מנכ"לית העירייה מייל לעו"ד טנדלר. 1.5.2012בתאריך  .8.9

 

 

 שלח ראש העיר מכתב לעו"ד טנדלר. 24.5.2015בתאריך  .8.10



 

74 
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 סיכום: .9

הביקורת הפנתה ליועץ המשפטי לעירייה מספר שאלות לגבי תהליך החקיקה של חוקי העזר אך לא קיבלה עליהם  .9.1

 .19.2.2012מענה. להלן תשובתו היחידה של היועץ המשפטי לביקורת מיום 

 

 8,17,7, )מגרשים "4.5מחצבה " –הוציאה עיריית נשר לבעלי הקרקע ב 14.2.2012ובתאריך  3.2.2012בתאריך  .9.2

קרי, היטל ביוב, תיעול והנחת צנרת. בשל אי  ,ם, בהתאמה(,  הודעות חיוב עלפי חוקי העזר הקיימי12,14ומגרשים 

, היטל "4.5 המחצב" –העירייה לא יכלה לגבות מבעלי הקרקע ב ,השלמת תהליך החקיקה של חוקי העזר החדשים

בה העירייה בנושא תיעול היה יסלילת כבישים ומדרכות, והיטל שטחים ציבוריים פתוחים. בנוסף, גובה ההיטל שחי

 נמוך ביחס לחוק החדש שטרם אושר. 

 )ראה תחשיב גזבר העירייה בסעיף ₪מיליון  12-כעל פי תחשיב שערך גזבר העירייה, רו"ח מיכה זנו, העירייה הפסידה  .9.3

 .חוקי העזר בנושא תשתיותשלושת מאי השלמת , בסוף(, כתוצאה 10

 לא התקדם מאז שעבר ,תהליך החקיקה של שלושה חוקי עזר בנושאי:שילוט, העמדת רכב וחנייתו ואיכות סביבה .9.4

 .28.1.2015 -לטיפולו של היועץ המשפטי לעירייה בתאריך ה 

לדעת הביקורת, התנהלות היועץ המשפטי לעירייה, בנושא חקיקת חוקי העזר הייתה איטית ומסורבלת באופן שאינו  .9.5

מתיישב עם עקרונות היעילות והאפקטיביות. תשובותיו לגורמים הרלוונטיים בעירייה ומחוצה לה ארכו לעיתים 

 (. 2.8, סעיף 2מספר שבועות ואף חודשים )ראה פירוט בעמוד 

והנחיות היועץ  2005חוק הרשויות המקומיות, ייעוץ משפטי, נוהל חוזר מנכ"ל משרד הפנים והנחיות משנת  על פי .9.2

, האחריות לנושא חקיקת חוקי העזר היא של היועץ המשפטי לעירייה ושלו בלבד. 2003המשפטי לממשלה משנת 

רייה( וליזום שינויים ותיקונים על פי בנוסף, תפקידו של היועץ המשפטי הוא לבחוןאת חוקי העזר בתחום משרדו )עי

 הצורך.

הביקורת ממליצה לעירייה לוודא סיום תהליך החקיקה בהקדם האפשרי כדי למנוע אובדן הכנסות מהיטלים בפיתוח  .9.7

 שטחים עתידיים. 

 יום, קרי עד 20חוקי העזר בנושא תשתיות בתוך  3הביקורת ממליצה ליועץ המשפטי להביא לסיום הליך החקיקה של  .9.8

 . 12.8.2012לתאריך 

 .31.12.2012-הביקורת ממליצה ליועץ המשפטי לסיים את הליך החקיקה בשלושת חוקי העזר הנותרים עד לתאריך ה .9.9
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 תחשיב גזבר העירייה .10

 

 

 

 

 

עיריית נשר 
19/06/2016

 אי עדכון חוקי עזר משמעות כספית להפסד הכנסה בהתאם לתעריפים שאושרו ע"י חברת הבקרה של משרד הפנים ומועצת העיר

סעיף 1 

אומדן נפחשטח בניןשטח קרקעפרטים 

2,4006,46019,380מגרש 8

3,08011,39634,188מגרש 17

2,0125,43216,296מגרש 7

7,49223,28869,864סה"כ

תעריף נפחתעריף בנויתעריף קרקע

         14.8125.98715,979שטח שצ"פ

      71.4931.372,727,199מדרכות וכבישים משולב*

      1.5920.4212.341,349,459תיעול הפרשי תעריף

      4,792,637סה"כ הפסד מגרשים 7,8,17

סעיף 2

אומדן נפחשטח בניןשטח קרקעפרטים 

           4,76016,89550,685מגרש 12

           4,89017,36052,080מגרש 14

9,65034,255102,765סה"כ

תעריף נפחתעריף בנויתעריף קרקעחיוב

      14.8125.981,032,861שטח שצ"פ

      71.4931.373,913,568מדרכות וכבישים משולב

      1.5920.4212.341,982,785תיעול הפרשי תעריף

      6,929,214סה"כ הפסד מגרשים 12,14

סה"כ הפסד כולל מתחם מחצבה 4.5 -מגרשים ששווקו

    11,721,852למגרשים בשטח של 17.1 דונם 

הנחה ב-  50%  מאורך הכבישים יש מדרכה ולכן התעריף כולל 100% חיוב עבור כביש ותוספת 50% עבור מדרכה *

מתחם מחצבה 4.5-מגרשים ששווקו בלבד

אומדן ראשוני 
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 נספח א'

 

 חליפת מיילים בין היועץ המשפטי לגזבר העירייה, רו"ח מוטי חן, בנושא דברי הסבר לחוקי עזר.

 

 

 פונה היועץ המשפטי במייל למהנדס וגזבר העירייה: 7.12.2014בתאריך ה 

 "לאון, מוטי
 "אבקש הערותיכם המקצועיות לדברי ההסבר להצעות חוקי העזר המצ"ב.

 
 באותו יום עונה גז

 בר העירייה, רו"ח מוטי חן,  את התשובה הבאה:
 
 לעו"ד טנדלר,"

 להלן התייחסותי לעדכון חוקי העזר:
 

המנחה את הרשויות  3/2006חוקי העזר באה לידי ביטוי בהנחיית חוזר מנכ"ל סוגיית עדכון  -
 לעדכן את חוקי העזר אחת לחמש שנים.

בנשר לא עודכנו חוקי העזר שנים רבות וחלקם אינם תואמים את הנדרש , מעבר לנושא  -
 התעריף , כפי שאפרט להלן.

חוק העזר הקיים בתחום סלילת כבישים ומדרכות הינו בצורה של דמי השתתפות ולא לפי  -
היטל. למעשה, קיומו של חוק העזר במתכונתו הנוכחית מ ייצר בעייתיות רבה בפיתוח 
מתחמים חדשים והרשות נאלצת לפנות לרמ"י ולהתחנן כי יכניסו למסגרת המכרז את אומדן 

המתין ליישום חוק העזר. פעולה זו חושפת את הרשות הסכום לביצוע הסלילה במקום ל
לתביעות מצד יזמים הואיל ואינה מגובה בחוק עזר והתחשיב הנערך בה לא אושר ע"י גורם 

 רשמי.

בנוסף, בפיתוח מתחמים חדשים , נדרשת הרשות לממן ביצוע שצ"פים על חשבונה וללא  -
 השתתפות היזם , בהעדר חוק עזר רלוונטי.

, מעבר לעדכון התעריף , כפועל יוצא של שקלול כל התכניות הקיימות  בנושא התיעול -
והעתידיות לפיתוח העיר ,מותאם החוק החדש לביצוע עבודות תיעול באופן שוטף תוך 

 התייחסות לטופוגרפיה של העיר נשר.

לסיכום , אני סבור כי דברי ההסבר ונוסח החוקים וכן התחשיבים הכלכליים אשר אושרו הן 
נדס העיר והן ע"י משרד הפנים , תואמים את צרכי העיר נשר וכי העדכון הינו חיוני ע"י מה
 "ביותר.
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 נספח ב'

 מחוז חיפה –סיכום ישיבת מעקב אחר ממצאי ביקורת של משרד הפנים 
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 תגובת היועץ המשפטי:

חוקי העזר אשר אושרו במועצת העיר הועברו למשרד המשפטים בימים אלה. ככל שיהיו שוב הערות השגות וכו', הדבר  3

 יטופל. הדבר ידוע לך ועצם פנייתך מיותרת. 

  יתכן כי הנוסח סופי יועבר שוב במועצת העיר. 

 גורם אחד בלבד.  מוטב להפנים כי תהליך העברת חוק עזר ארוך, מורכב ואינו תלוי בעבודתו של

 כשלעצמי, עשיתי כל אשר נדרש.

 שנים הופסק הטיפול בשינוי חוקי העזר על פי הוראת ראש העיר .  8לפני 

מוטב היה כי הגוף המייעץ בענין חוקי העזר הנוכחיים ישלים את עבודתו עד לפרסום החוק באופן סופי. במציאות, הנטל 

 לרשותי מוגבלים מאד.  הועבר אלי, כאשר ידוע כי המשאבים העומדים

 

 תגובת הביקורת :

בדו"ח  עליהם מצביעה הביקורתביעילות עבודתו היועץ המשפטי אינו מתייחס בתגובתו עניינית לליקויים חוזרים 

תיקון הליקויים באים לידי ביטוי באובדן הכנסות של  אי. התעלמות מהערות הביקורת והנוכחי ובדו"חות קודמים

בעלויות של עשרות מיליוני עבודות פיתוח  לבצעמיליוני שקלים לקופת העירייה. המשמעות היא שהעירייה חייבת 

 בשל ליקויים בתפקודו של היועץ המשפטי.לכיסוי מלוא הוצאותיה אך לא יכלה לגבות אגרות והיטלים שקלים 
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 על דו"ח ביקורת 

 מתנ"ס נשרפעילות 
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 מבוא .1

)להלן: הידועה כ"רשת מתנ"סים נשר" חברת מוסדות חינוך ותרבות מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ )חל"צ( 

והינה חברה לתועלת הציבור המפעילה מתנ"ס בנשר ועוסקת בפעילויות תרבות, חינוך  1974-"(, הוקמה בהמתנ"ס"החברה"/ "

וחברה, כגון חוגים, צהרונים וקייטנות, ספרייה, תיאטרון, אירועי תרבות, פרויקטים שונים. החברה מקיימת פעילויות במספר 

היכל התרבות )שם  –עיריית נשר והסוכנות היהודית ללא תמורה מבנים ברחבי העיר נשר, אשר הועמדו לשימוש החברה על ידי 

מרכז ממוקמת הנהלת החברה(, מתנ"ס האלון, אשכול פייס, מרכז הנוער בן דור, מתנ"ס הורדים, מכון כושר וסטודיו השיטה, 

 . ס"(המוזיקה והמחול, מתנ"ס בית לנדאו, מכון תמיכה לימודי טיפולי, שלוחת התאנה )להלן: "שלוחות המתנ"

הכנסות החברה מגיעות ממימון של עיריית נשר, הכנסות ממשתתפים בפעילויות החברה והכנסות מגורמי תמיכה אחרים כגון 

 משרדי ממשלה, החברה למתנ"סים, הסוכנות היהודית. 

 הוצאות החברה הינן בגין שכר ועלויות הפעלה של הפעילויות השונות. 

השונות והנהלת החברה, כולל: מדריכים, מורים, גננות וסייעות, רכזים ומנהלי עובדים בשלוחות  300-החברה מעסיקה כ

 שלוחות, עובדי משק ואחזקה ועובדי מנהלה.

 

אושרה על ידי הנהלת החברה  21.8.12מליון ש"ח. בתאריך  2.7לחברה גרעון מצטבר מפעילות בסך של  2015נכון לסוף שנת 

 תוכנית הבראה לצמצום הגרעון. 

 לה ציבורית הכוללת יו"ר ועשרה חברים מטעם העירייה, החברה למתנ"סים, הסוכנות היהודית ונציגי התושבים.לחברה הנה

סיימה את  2012יו"ר הנהלת המתנ"ס והוחלפה בחבר הנהלה אחר. בחודש יוני  הגישה את התפטרותה 2012 מרץבחודש 

 נה מנכ"ל זמני. ולחברה מו 2014מנכ"לית החברה אשר שימשה בתפקיד מאז עבודתה גם 

 : 2015להלן נתונים אודות הכנסות והוצאות החברה בשנת 

 2015הוצאות בש"ח  2015הכנסות בש"ח 

 14,207,234 הקצבות מעיריית נשר
שכר עבודה חוגים צהרונים 

 ופעילויות
12,298,052 

 8,973,021 הכנסות ממשתתפים
עלויות הפעלה אחרות חוגים 

 צהרונים ופעילויות
9,393,203 

האגודה לעידוד וקידום מרכזים 

 קהילתיים בישראל
 2,517,305 שכר עבודה מנהלה 320,000

 492,339 עלויות מנהלה אחרות 125,930 גורמי מימון אחרים

 25,100,903 סה"כ הוצאות בגין פעילות 24,066,625 סה"כ הכנסות
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 מטרת הביקורת והיקפה .2

השתלשלות האירועים אשר הביאה ליצירת גרעון בהיקף גדול בפעילות הכספית של המתנ"ס  הביקורת תבדוק את .2.1

 .   2012 - 2014בשנים 

הביקורת תבחן מדגמית את פעילות המתנ"ס בתחומים שונים על מנת לאתר תהליכי עבודה בהם נדרש ייעול ושיפור.  .2.2

 שון(. )חציון רא 2012 – 2015התקופה שנבדקה במסגרת המדגם היא השנים 

בתחום הרכש נדגמה פעילות הרכש נבדקו פעילות הרכש, גיוס כוח אדם מנהלי, פעילות הצהרונים ופעילות החוגים.  .2.3

, בתחום הצהרונים נדגמה פעילות צהרוני בתי הספר, בתחום החוגים נדגמה בעיקר פעילות ושירותי הגברה לאירועים

מדגם, יודגש כי אין מבוצעת בלאור העובדה כי הביקורת . , בתחום כוח אדם נדגם גיוס מנהלניותמרכז המוזיקה

 הכרח שיחשף כל ליקוי, במידה שקיים. 

 

לצורך הכנת הדוח שוחחנו עם בעלי תפקידים בחברה, ביניהם: מנכ"ל, חברי הנהלה, חשבת, מנהלת חשבונות, חשבת שכר, 

. כמו כן, , רואה חשבון של החברה ומבקר החברהמנהל הרכש, מנהלת שיווק ואירועים, רכזת צהרונים לגיל הרך, רכזת חוגים

סקרנו מסמכים שונים, בין היתר: נהלים, פרוטוקולים של הנהלת החברה, דוחות כספיים, תוכניות תקציב, דוחות שכר, 

 כרטסות הנהלת חשבונות, חוזים, הצעות מחיר ועוד.   

 הגרעון בפעילות החברה .3

 רקע

 2013ש"ח. הפעילות השנתית בשנת  322,542עם גרעון של  2013המתנ"ס סיים את שנת  ,על פי נתוני הדוחות הכספיים

 2014החברה סיימה את שנת  .חל גידול בגרעון המתנ"ס 2015 – 2014אולם, בשנים  ,ש"ח 43,019הסתיימה עם הכנסות נטו של 

עם גרעון  2015ת(. החברה סיימה את שנת עקב טעו 2015ש"ח )לאחר הצגה מחדש בדוח  1,022,158בגרעון בפעילות השנתית של 

 ש"ח.  1,420,482בפעילות השנתית של 

ס, ואשר הובילה בסופו של דבר הביקורת ביקשה לבדוק את ההתנהלות אשר גרמה ליצירת גרעון בהיקף גדול בפעילות המתנ"

 לסיום עבודתה של המנכ"לית ועזיבתה של יו"ר ההנהלה.  
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 ממצאים

 מימון הגרעון המובנה בפעילות השוטפת  .3.1

חלק מפעילות התרבות שהיא מנהלת  ,המתנ"ס הינו חברה לתועלת הציבור ולא חברה למטרת רווח. באופן טבעי .3.1.1

לרווחת הציבור היא פעילות גרעונית שאינה מכסה את עצמה ונדרשת לקבלת מימון חיצוני, המועבר ברובו על 

 תיימו בעודף הכנסות שימשו לסבסוד פעילויות גרעוניות אחרות. ידי העירייה. חלק מהפעילויות שהס

הביקורת מצאה כי לא כל הגרעון מפעילויות תוקצב ומומן על ידי העירייה. להלן נתוני הסעיפים אשר גרמו  .3.1.2

 לגרעון השוטף הגדול ביותר בפעילות המתנ"ס )באלפי ש"ח לפי שנים(: 

 

 2015 2014 2013 שנה

סעיף 

 הפעילות

נטו גרעון 

מפעילות 

 עצמית

יתרת גרעון 

לאחר מימון 

 חיצוני

גרעון נטו 

מפעילות 

 עצמית

יתרת גרעון 

לאחר מימון 

 חיצוני

גרעון נטו 

מפעילות 

 עצמית

יתרת גרעון 

לאחר מימון 

 חיצוני

תרבות 

 )תיאטרון(
221- 413- 233- 582- 929- 877- 

 -255 -330 -5 -252 -190 -492 למידה

מרכז 

 המוסיקה
443- 20- 423- 159- 400- 242- 

 -59 -325 -139 -349 -108 -224 נוער

אירועים 

 עירוניים
1,524- 110- 1,877- 217- 2,125- 1.2 

חברה 

 וקהילה 
188- 99- 487- 151- 510- 12.7 

 -1,415 -4,219 -1,253 -3,934 -980 -3,532 סה"כ

 

 

ס מיליון ש"ח בפעילות המתנ" 4-שנה נוצר גרעון שוטף של כ מנתוני הטבלה המוצגים לעיל עולה כי בכל ממצאי הביקורת:

לא כל הגרעון השוטף שהצטבר מפעילות המתנ"ס כוסה על ידי העירייה ומקורות )רק בסעיפים העיקריים שהוצגו( וכי 

 המימון החיצוני האחרים. 

במימון אירועים עירוניים, עבורם לא , 2014הביקורת מציינת כי ניתן לראות פערי מימון בולטים מול גרעון בפעילות בשנת 

 התקבלו הקצבות מלאות על ידי העירייה ובפעילות התאטרון שלא תוקצבה וצוברת מאות אלפי שקלים גרעון בכל שנה. 
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 פערי המימון הם בעיקר בפעילות התיאטרון, בפעילות למידה ובמרכז המוסיקה.   2015מבדיקת הביקורת עולה כי בשנת 

 

הביקורת מצאה כי התחום העיקרי שייצר עודפים מפעילות ואשר אפשר מימון עצמי של חלק מהוצאות המתנ"ס  .3.1.3

 היה צהרונים. להלן נתוני פעילות הצהרונים באלפי ש"ח לפי שנים:  בעבר

 

 2015 2014 2013 שנה

 461 874 234 עודף

 9,285 7,054 3,102 היקף הכנסות

 

חלה ירידה בעודפים מפעילות הצהרונים במקביל לגידול בהיקף  2015לעיל בשנת הביקורת מעירה כי מהנתונים 

 בפעילות השוטפת.  תהפעילות. המשמעות היא פיחות ביכולתו של המתנ"ס לממן באופן עצמאי גירעונו

פרויקט הצהרונים לא היה מסובסד לכל התושבים במחיר כה כגבוה ע"י העירייה ומחיר  2013עד שנת  .3.1.4

ש"ח לילד.  700-ש"ח. עלות הפעלת הצהרון הייתה כ 1100 –ש"ח  900לד ששילמו ההורים היה ההשתתפות לי

לחודש ₪  200באותה תקופה העירייה סיבסדה ההפרש שימש את מתנ"ס לסבסוד פעילויות גרעוניות אחרות. 

ול לכך שהחל , ניתנה הוראה למתנ"ס לפעמר אבי בינמו, עם תחילת כהונתו של 2013בחודש דצמבר לכל תלמיד. 

היה יופעלו הצהרונים במחיר מסובסד לתושבים. בהתאם לכך, המחיר שגבה המתנ"ס למשתתף  1.1.2014-מה

 .בהתאמה 250 -ו 450. שנה לאחר מכן הסכומים עלו ל בלבד לצהרוני הגנים₪  200 -לצהרוני בתי הספר ו₪  400

התמודד המתנ"ס  ,בעקבות החלטות שהתקבלו על ידי העירייה 2015 – 2013הביקורת מעירה כי במהלך השנים  .3.1.5

לות כגון: אירועים עירוניים, פעילות הצהרונים ופרויקטים אחרים. בעקבות הגידול ועם גידול משמעותי בפע

בנפח הפעילות נדרש המתנ"ס לתשומות מנהליות מוגדלות לתפעול המנגנונים. על אף זאת, הביקורת לא מצאה 

ו תקצוב לתקורות עבור המתנ"ס בגין תשומות אלו. הביקורת מצאה כי העירייה העבירה למתנ"ס דרישה וא

 כלומר כנגד הוצאות בפועל. ,מימון רק בגין התשומות אשר קושרו ישירות לפרויקטים

הביקורת מעירה כי כתוצאה מירידה בהכנסות עצמיות של המתנ"ס ואי העברת הקצבות מספיקות מהעירייה  .3.1.2

 ש"ח בבנק.  185,000לבעיה תזרימית ונכנס למינוס של  2015נ"ס כבר בחודש אוגוסט הגיע המת

 תגובת הנהלת המתנ"ס:

 

מסגרת משרד המסחר והתעשייה באופן הבא: המתנ"ס הגיש בקשה מתנ"ס בהצהרונים התקיימו ב 2013בשנת   .3.1.7

העירייה סבסדה את הצהרון לחודש לילד ו₪  900לתמ"ת להיות מוכר כמפעיל צהרון. עלות הצהרון עמדה על 
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ביקשו במקרים בהם הורים היו ₪.  700לחודש. כלומר העלות לתושבים עמדה על ₪  200באופן עקיף בעלות של 

הם מילאו תפסי הנחה במתנ"ס שהוגשו בצירוף תלושי שכר לאישור משרד התמ"ת. לאחר אישור נוספת הנחה 

 הועבר למתנ"ס ע"י המשרד  והמתנ"ס זיכה את התושב. שאושר ההנחה ע"י התמ"ת כל סכום ההנחה 
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 גידול בגרעון המתנ"ס כתוצאה מקבלת החלטות בעירייה  .3.2

התקבלו בעירייה מספר החלטות שהגדילו את הוצאות המתנ"ס. להלן  2015 – 2014הביקורת מצאה כי בשנים  .3.2.1

 דוגמאות:

מנהלת המתנ"ס הכנסת היועץ הייתה דרישה של התקשרות עם יועץ לצורך מתן ייעוץ בנושא צהרונים. לדברי  .3.2.2

 העירייה.

 אך היועץ שביצע את העבודה בפועל היה י. מ.  .מבדיקת הביקורת עולה כי החשבוניות הוגשו על ידי ד"ר א. ב .3.2.3

ש"ח )כולל מע"מ(  18,880בריטיינר של  2015ועד אוגוסט  2013היועץ הגיש חשבוניות בגין התקופה מדצמבר  .3.2.4

 אלף ש"ח.  400-צטברת של קרוב ללחודש, בעלות מ

כי המתנ"ס חתם על חוזה התקשרות עם היועץ לפיו הוא  ,משיחות שקיימה הביקורת עם עובדי המתנ"ס עולה .3.2.5

שעות בחודש. במשרד המתנ"ס לא מצאו את החוזה מול היועץ וחוזה זה לא הועבר לביקורת.  47נדרש לעבוד 

 שביצע היועץ בפועל.הביקורת לא מצאה דיווח על היקף שעות עבודה 

מבדיקת הביקורת עולה כי תפקידו של היועץ היה לבנות תוכנית עבודה עבור הצהרונים. הביקורת מעירה כי לא  .3.2.2

 בניית התוכנית והנעת המערכת בתחילת דרכה.  לאחרמצאה הגדרה ברורה של התוצרים הנדרשים מהיועץ 

אכן היה  2014בשנת כי לדברי המנכ"לית היוצאת,  ,על פי התכתבויות וסיכומי דיון שבדקה הביקורת עולה .3.2.7

 מעורב היועץ בבניית מתכונת הצהרונים החדשה ועיצוב התכנים והתפיסה החינוכית. 

המצדיקה  ,2015הביקורת מעירה כי לא הוצגו בפניה אסמכתאות לתרומתו השוטפת של היועץ במהלך שנת  .3.2.8

בעקבות פניית ועדת  ,2015למאי  17באותה שנה. בתאריך  ריטיינר חודשי כה גבוה ועל איזה צורך הוא נתן מענה

הביקורת של המתנ"ס, נדון נושא המשך העסקתו של היועץ בישיבת הנהלת המתנ"ס, לאור עמדת ההנהלה כי 

היועץ אינו נחוץ. נמסר בישיבה על ידי יו"ר ההנהלה כי העירייה מבקשת בשלב זה להשאיר את היועץ, עד שתושג 

ובצהרונים. הביקורת מציינת כי די היה בעלות המצטברת הגבוהה של העסקת היועץ אשר  התייעלות בלמידה

 השיתה העירייה על המתנ"ס לכשעצמה, כדי לצמצם את רווחיות הצהרונים באופן משמעותי.  

אני אישית ביקשתי מס פעמים לסיים את העסקת היועץ ונעניתי בשלילה. כמו כן תגובת מנהלת המתנ"ס היוצאת: 

ות, להפך. הוא אמור לס לא נדרשנו להתייע"יבה שנשאר לא הייתה ניסיון התייעלות כי בתקופה בה עבד במתנהס

 .היה לעזור בתכנון אסטרטגיה חינוכית לצהרונים

 העברת תחום השכרת נכסים מהחברה הכלכלית לניהול המתנ"ס. .3.3

מבדיקת הביקורת עולה כי בעירייה התקבלה החלטה שהעובדת העוסקת בהשכרת מבנים תועסק ע"י המתנ"ס  .3.3.1

וההכנסות משכירות היו אמורות לממן את עלות שכרה. מבדיקת הביקורת עולה כי העירייה שינתה את 
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תוצאה מכך החלטתה והעובדת אכן מועסקת ע"י המתנ"ס אך ההכנסות משכרויות נכנסות לחברה הכלכלית. כ

 לא נמצא מקור מימון בתקציב לכיסוי שכרה של העובדת.  

 תגובת הנהלת המתנ"ס:

 

ביצוע עבודות תחזוקה בתשתיות המשמשות את חוגי המתנ"ס ללא תיאום מראש וללא בחינת ההשלכות  .3.4

 על המתנ"ס.   התקציביות של פגיעה בפעילות החוגים

החלה העירייה בביצוע עבודות תשתית ברחוב השיטה לשינוי מיקומם של מגרשי הטניס והעברתם  2015בשנת  .3.4.1

למקום אחר. במקומם הקימה העירייה מגרש חנייה גדול ושיפרה את הסדרי תנועה במקום לרווחת הציבור. 

רווחיים ביותר במתנ"ס. חשוב לציין בהקשר זה כי במקום פעל חוג טניס מספר שנים והוא היה אחד החוגים ה

הביקורת מעירה כי למרות שמגרש החנייה נתן פתרון למצוקת חנייה באזור, התוצאה של החלטת העירייה באופן 

 ראש למתנ"ס או למדריךספיק זמן מללא הודעה או הכנה משבו בוצעה גרמה להשבתה של המגרש למשך כשנה, 

 . הטניס וללא הכנת חלופה מתאימה

גרמה התנהלות העירייה והמתנ"ס . עד לאותו מועד ילדים השתתפו בחוג באופן קבוע 100 -כהביקורת מעירה כי  .3.4.2

התנהלות העירייה פגעה כמובן בראש ובראשונה בקהל המנויים . המתנ"ס מחוג זה לירידה משמעותית בהכנסות

ת לעירייה במטרה למצוא פתרון לפנונעשו ניסיונות רבים שמשתתפים בחוג. לדברי מנהלת המתנ"ס היוצאת, 

 . ופעילות החוג נפגעה ניסיונות אלה לא צלחואך  ,חדש את הפעילותלהולם או מגרש חלופי כדי 

הביקורת . ושינוי במיקומם באשכול פייס גרמו לסגירת חוגיםשבוצעו שיפוצים מבדיקת הביקורת עולה כי  .3.4.3

למפעילי החוגים ולמנהלת המתנ"ס.  א הודעה מראשללהעירייה בצעה עבודות תחזוקה  ,במקרה זהגם מעירה כי 

קבל מול מחלקות התחזוקה וההנדסה בעירייה לשל המתנ"ס ניסיונות עבודות התחזוקה נמשכו כשנה. נערכו 

לקוחות  ,. לדברי מדריכי החוגיםכמות המשתתפים בחוגיםבדה יירהייתה ועקב כך  אשר לא צלחובנושא,  סיוע

  סבלו מאי נוחות וחוסר שביעות רצון מהשינויים במיקום החוג. חוגיםבלק המשיכו ולקחו חשכן המתנ"ס 
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 התנהלות תקציבית מול העירייה  .3.5

 2014גרעון בגין שנת 

היה ידוע  2014. בעת  הצגת הדוח לשנת 2015אושר רק בחודש ספטמבר  2014דוח כספי לשנת יקורת מצאה כי הב .3.5.1

 ש"ח.  238,000על גרעון של 

 תגובת הנהלת המתנ"ס: 

 

 

שלא להעביר את  2014הביקורת מצאה כי עיקר הסיבה לגרעון בשנה זו הייתה החלטת העירייה בחודש אוגוסט  .3.5.2

 מלוא התקציב שנדרש למימון פעילות המתנ"ס בגין אותה שנה.  

 תגובת הנהלת המתנ"ס: 

 

פנתה יו"ר הנהלת המתנ"ס לגזבר העירייה והתריעה בפניו על יצירת הגרעון.  2014באוגוסט  7במכתב מתאריך  .3.5.3

 בין היתר כתבה: 

 
ש"ח בשלב זה של שנת התקציב, לקצץ אותו,  500,000"לא יתכן לקבוע באופן שרירותי סכום של 

ש"ח שראש  400,000ז הנוסף של וליצור גרעון בלתי אפשרי. המצב כרגע הוא שעם הקיצוץ הזה והקיזו

העיר החליט עליו, לא בטוח שיהיה בכלל כסף לתשלום ביטוח לאומי ומס הכנסה על משכורות 

העובדים לחודש זה. נכוןשהתנהלות המתנ"ס בשנים האחרונות הייתה בלתי תקינה, בלשון המעטה, 

התנהלות הבלתי תקינה אך אי אפשר לתקן את כל הרעות החולות באבחה אחת, מה גם שבכל השנים ה

 הייתה לא רק בתוך המתנ"ס אלא גם ביחסים שבין המתנ"ס לעירייה". 

 

לשנת סקר רואה החשבון של המתנ"ס את הדו"ח הכספי  2015בספטמבר  20מתאריך  17בפרוטוקול דירקטוריון מס 

 :בשנה זו היוהגורמים לגרעון הגדל במתנ"ס  ודיווח להנהלה כי 2014

 

פעולה שבגינה העירייה סרבה לכסות ₪ אלף  400 -זוקה בהיכל התרבות בהיקף של כביצוע עבודות תח

מראש בכתב העירייה  קבלת התחייבותאת ההוצאה. מבדיקת הביקורת עולה כי הוצאה זו בוצעה ללא 

 ., אלא ככל הנראה, על בסיס הבטחה בעל פה שניתנה למנהל המתנ"ס הקודםלכיסוי ההוצאה
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 . 2014מהקצבה בלתי ייעודית בסוף שנת ₪ אלף  500החלטת העירייה לקצץ למתנ"ס 

אבל  34%משמעותי בהיקף הפעילות, בעיקר בצהרונים, כאשר ההכנסות גדלו בשיעור של גידול 

 , גם בפעילות וגם במנהלה.41%ההוצאות גדלו בשיעור של 

 

 

 1,022,158לסך של  2014אשר הגדיל את הגרעון של שנת ,  2014נערך תיקון לגבי שנת ,  2015בדוח הכספי לשנת  .3.5.4

 , כמפורט: 2014ש"ח. התיקון בוצע לאחר שהתגלו טעויות בדוח 

  היו חלקיים וצריך היה להוסיף עוד  2014נתוני עתודה לחופשה שהועברו על ידי המתנ"ס והוכללו בדוח

 ש"ח.  233,722

 וההכנסות בגין אותה  2014רוני שויכה בטעות לשנת אחת מהצגות התיאטרון שהועלו על ידי התיאטרון העי

 .  2015ש"ח הועברו לשנת  150,000הצגה בסך של 

 תגובת הנהלת המתנ"ס:

 :התיקון בוצע לאחר שהתגלו הטעויות הבאות

 

. 2014התנהל דין ודברים בין המתנ"ס לעירייה לגבי סגירת הגרעון של שנת  2015הביקורת מצאה כי בשנת  .3.5.5

 הביקורת מעירה כי לא נמצא תיעוד להחלטות שקיבלה העירייה בעניין באותה שנה. 

 
 דיווחה יו"ר ההנהלה כי:  2015בפברואר  8-בפרוטוקול הנהלת החברה מ

 

לבין מה שהעירייה מוכנה לתקצב. כמו כן, למרות  2015טרם אושר עקב פער בין מה שביקשנו לשנת  2015"תקציב 

 תיסגר ע"י העירייה, טרם קיבלנו אישור כתוב".  2014שהובטח כי שנת 

 תגובת הנהלת המתנ"ס:
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 מיליון ש"ח 1.85של בלתי ייעודי עולה כי מתוך תקציב  2014בכרטסות העירייה בגין שנת מבדיקת הביקורת  .3.5.2

 מיליון ש"ח.  1.35רק לבסוף העבירה העירייה 

 

 2015גרעון בגין שנת 

. דווח כי ועדת הכספים אישרה את התקציב וכי 2015אישרה הנהלת המתנ"ס את תקציב  2015למאי  17בתאריך  .3.5.7

 הוא מאוזן. 

דווח על ידי  2015לספטמבר  20-הנהלת המתנ"ס מבניגוד לאמור לעיל, כארבעה חודשים מאוחר יותר, בישיבת  .3.5.8

מיליון ש"ח פחות ממה שהיינו צריכים, ונתבקשנו לבצע  1.9קיבלנו  2015מנכ"לית המתנ"ס כי: "בתקציב 

מיליון ש"ח למימון  12.2ונמצא כי התבקש סכום של  2015הביקורת קיבלה את פירוט תקציב  התייעלות".

אלף בדרישתה  400מיליון ש"ח(. הפער הנוסף של  1.5-יליון ש"ח )פער של כמ 14.7פעילות המתנ"ס ואושרו רק 

רבה העירייה ישל מנהלת המתנ"ס נובע משיפוץ שערך המתנ"ס ללא קבלת אישור תקציבי מהעירייה ולכן ס

 לשאת בעלות זו.

 8תאריך ב ,שערך  זאב  אביזמר,  בקר  כספי  מטעם  החברה למתנ"סים  ,בבדיקת ניצול  התקציב  בפועל

כי התכנון התקציבי של המתנ"ס הסתמך בין  ,עלה 2015לגבי פעילות המתנ"ס מינואר עד אוגוסט  2015בנובמבר 

אלף ש"ח והשלמת הקצבות עירייה בגין אירועים  320היתר על התחייבות העירייה להעברת תרומת בז"ן בסך 

רועים. זאת, על אף שכספים אלו לא אלף ש"ח, כנגד חסכון והתייעלות המתנ"ס בהוצאות אי 311בסך של 

התקבלו ולא נרשמו בספרי הנהלת החשבונות של המתנ"ס. מסקנת הבדיקה הייתה כי המתנ"ס יכול לסיים 

 באיזון כספי במידה והעירייה תעמוד בהתחייבותה התקציבית.  

 

 הוצגו נתוני הבדיקה האמורה לעיל, וסוכם כי:  2015בנובמבר  8בישיבת הנהלת המתנ"ס מתאריך 

"אם נקבל את כספי העירייה כפי שהובטח ותוכנן מראש, נסיים את השנה בצורה מאוזנת, ואם לא, הגרעון יהיה 

 .  ת מאוד השנה"אלף ש"ח. חשוב שנבין שתמיכת העירייה ועמידה שלהם בהבטחות משמעותי 630בסביבות 
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נערכה סדרה של פגישות בין נציגי הנהלת המתנ"ס לראש העיר, מ"מ וסגן ראש העיר וגזבר  2012בתחילת שנת  .3.5.9

אולם לא התקבל אישור של  ,העירייה בנושא תקציב המתנ"ס. הוצגה על ידי הנהלת המתנ"ס תוכנית התייעלות

 מתנ"ס.     העירייה לתוכנית ההתייעלות, על אף פניות חוזרות של ה

דיווחה יו"ר הנהלת המתנ"ס על פגישה שהתקיימה במהלך אותו היום עם ראש העיר,  2012לפברואר  7בתאריך 

ממלא מקומו וגזבר העירייה. בפגישה נכחו גם מנכ"לית המתנ"ס וחשבת המתנ"ס. על פי הדיווח, במהלך 

צר גירעון. בפגישה סוכם עם ראש העיר כך שלא יוו 2015הפגישה ביקשו נציגי הנהלת המתנ"ס לסגור את שנת 

 , כפי שהובטח בעבר.   2015ש"ח תועבר למתנ"ס על שנת  320,000שתרומת בז"ן על סך 

לפברואר התקיימה פגישה נוספת בנוכחות ראש העיר. על פי מייל סיכום הישיבה שהועבר על ידי  15בתאריך  .3.5.10

 התקבלו מספר החלטות, ביניהן: ,יו"ר הנהלת המתנ"ס

  2012אלף ש"ח בחודש רטרואקטיבית החל מינואר  220העירייה תעביר תקצוב מלא עבור הצהרונים סך של . 

  אלף ש"ח בגין תרומת בז"ן.  320העירייה תעביר לידי המתנ"ס 

  אלף בסעיף אירועים ב 570מתוך גרעון של  2015אלף ש"ח עבור אירועים לשנת  200העירייה תעביר סך של-

2015  . 

 הועבר  לידי  יו"ר הנהלת המתנ"ס  מכתב בחתימת  גזבר   2012במרץ    8בתאריך  .3.5.11

 העירייה בו נכתב: 

 
 )הדגשה במקור( כדלקמן:  המלצותי"בהמשך לדיונים שהתקיימו לייעול והתייעלות ברשת המתנ"סים בנשר 

 מיליון ש"ח כתוספת להקצבה הבלתי ייעודית לפי הפירוט הבא:  1.5העירייה תעביר סך של  .1

 . 2015 – 2013אלף ש"ח לשנים  750סך של  2016בשנת  .א

 אלף ש"ח.  750סך של  2017בשנת  .ב

 ". 31.3.16עד ליום  2017 – 2016המתנ"ס יגיש תוכנית מפורטת להתייעלות לשנים  .2

 

הלת המתנ"ס בו נדונה תוכנית ההבראה שהוגשה מננערכה פגישה בין גזבר העירייה ל 2012במרץ  31בתאריך  .3.5.12

 המתנ"ס הנושאים שנדונו: גזברית על ידי המתנ"ס. על פי סיכום הפגישה שתועד על ידי 

  :מיכה מסר כי ראש העיר אמר שאנחנו נגענו הסתייגותו של ראש העיר מהצעת ההתייעלות בכוח אדם"

הופנו על ידי הגזבר לראש  –. הנושא לא ברור"בשכר נמוך של עובדים במקום לגעת בעובדים עם שכר גבוה

 העיר להבהרת הנושא.  

  אלף ש"ח עד סוף השנה ובקשת הנהלת המתנ"ס מראש  830פער במימון הצהרונים של  –נושא הצהרונים

הופנו בנושא להמשך טיפול מול ראש  –העיר לאפשר גביית תשלום גבוה יותר מהתושבים החל מספטמבר 

 העיר. 

  מיליון ש"ח.   1.2העירייה לא תקצץ מתקציב האירועים שאושר למתנ"ס של  –אירועים 
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"לא קיבלנו מענה על התוכנית כולה, הגזבר  צריך לדבר עם ראש העיר כדי לקבל מענה. לסיכום הפגישה נכתב: 

 .  הגזבר יעביר במכתב את הנושאים שנאמרו לראש העיר וביקשנו  לקבל את המכתב חתום עוד היום...."

הביקורת מצאה כי על אף הסיכומים האמורים לעיל, לא התקבל אישור הנהלת העירייה לתוכנית  .3.5.13

ההתייעלות שהוצגה על ידי המתנ"ס ולא הועברו כל ההקצבות אשר העירייה התחייבה להעביר בגין גרעון 

 (. 2012)תוכנית התייעלות אושרה לבסוף רק באוגוסט שנת  .2015-ו 2014

עולה כי על אף הגירעונות בשנים  2012ת המתנ"ס להנהלת העירייה בחודש מרץ ממכתב ששלחה מנכ"לי .3.5.14

מיליון  1.8-שהעירייה הייתה מוכנה לאשר היה נמוך באופן משמעותי בסך של כ 2012-שעברו, התקציב השנתי ל

 . הפער בין דרישות התקציב שהציג המתנ"ס ובין הצעת התקציב המאושרת באותה עת הגיע2015ש"ח מתקציב 

 מיליון ש"ח. הנושאים שלא תוקצבו בהצעת התקציב:  4-לכ

  העירייה לבצע את אותם טעם אלף ש"ח בסעיף בעוד קיימת דרישה מ 270קיטון של  –תחום האירועים

האירועים. פעילויות הקיץ הוכנסו לסעיף האירועים ולא תוקצבו בנפרד כפי שסוכם לטענת המנכ"לית. בנוסף 

 ממן את שכרה של מנהלת האירועים במסגרת תקציב האירועים. לכך, העיריה  דרשה שלא ל

  פער של כמיליון ש"ח עקב החלטת מועצת העיר להקפיא את העלאת מחיר הצהרונים. את  –תחום הצהרונים

 הפער נדרש המתנ"ס לממן בעצמו. 

  .פעילות התיאטרון שלא תוקצבה 

   .פער בהקצאה בלתי ייעודית למימון עלויות המנהלה 

 

לביקורת על ידי יו"ר הנהלת המתנ"ס הקודמת כי לאחר שראש העיר קיבל את טיוטת התקציב ובה כל  נמסר .3.5.15

ראש העיר התנה את אישור התקציב בקבלת החלטה בהנהלת המתנ"ס על השינויים שנדרשו על ידי העירייה, 

 . דירקטוריון המתנ"ס( 3.7פיטורי עובדים מסוימים אשר נקב בשמותיהם )ראה פירוט בסעיף 

הנהלה כולל הההחלטה על פיטורי העובדים התקבלה לבסוף בהנהלת המתנ"ס, על אף התנגדות ארבעה חברי 

 .2016למרות זאת, העירייה לא אישרה את תקציב המתנ"ס לשנת היו"ר. 

 

 2016עקב אי ההסכמות בנושאים התקציביים לא אושר תקציב המתנ"ס לשנת הביקורת מעירה לעירייה כי  .3.5.12

 .  2016-תקציב להאושר  ,2016 רק באוקטוברוהמתנ"ס התנהל במהלך כל השנה ללא תקציב מאושר. 

 

 סיכום: 

כפי שפורטה קודם, אינה מתיישבת עם עקרונות היעילות,  ,הביקורת מעירה כי, התנהלות העירייה מול המתנ"ס

אווירה של חוסר יצרו החיסכון והאפקטיביות שאותן בודקת הביקורת. מהות ההחלטות ואופן קבלתן שארך זמן רב, 

התנהלות זו  ,. לדעת הביקורתובניהולו באופן יעיל וחסכוני. בהתנהלות השוטפת של המתנ"ס  ופגעובכך ודאות 

כפי שפורט קודם. הביקורת מעירה כי על  ,להגדלת הגרעון של המתנ"סד הגורמים המרכזיים שהביאו אחהייתה 

 פוגע בהם מתנהלת פעילות שותפת של המתנ"ס, מאחר וביצוען שיפוץ מבנים לתאם מראש, תכניות להעירייה 
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חשבון. הביקורת מעירה ויש לקחת זאת ב , כתוצאה מאי קיום הפעילותתזרים המזומנים של המתנ"סבאופן ישיר ב

אינה תקינה כחלק מתהליך התייעלותו עובדים או להעסיק  לפטר מטעם העירייה להנהלת המתנ"ס כי הצבת דרישה

התניית פיטורי עובדים באישור העברת תקציב  ,לא כל שכן ,ואינה מתיישבת עם הוראות החוק והמנהל התקין

 ת מסוג זה בעתיד.למתנ"ס. הביקורת מפצירה בכל תוקף להימנע מפעולו

עליהם לקבל  ,הביקורת מעירה להנהלת המתנ"ס כי האחריות לניהול המתנ"ס היא של ההנהלה ומכיוון שכך

לעירייה תפקיד החלטות כאשר טובת הארגון מונחת לנגד עיניהם ולא שיקולים כאלה או אחרים. ברור לביקורת כי 

 באחריותהתקציב היא של אך הניהול השוטף של הפעילות ו ,מתנ"סהתקציב  ובאישורמדיניות מרכזי בהתוויית 

ההנהלה ועליה לפעול בנחרצות ובתקיפות כאשר קיים חשש לפגיעה במתנ"ס. הביקורת רואה בהתפטרותן של חברת 

הנהלה )נציגת הסוכנות( ויו"ר המתנ"ס הנפת דגל אדום בפני העירייה והנהלת המתנ"ס כי לא ניתן להמשיך 

לא היה מביא לדיון את נושא  אםכי טוב היה עושה  נכנסופן. הביקורת מעירה ליו"ר המתנ"ס הולהתנהל באותו א

לא כל שכן כאשר, העברת  ,לפטר עובדים בדרך זו תקין ולא מתיישב עם הוראות החוקפיטורי העובדים. אין זה 

ך שמהלך זה לא נעצר הביקורת מעירה בחומרה לחברי הנהלת המתנ"ס על כתקציב העירייה למתנ"ס מותנה בכך. 

 ועבר בהצבעה.

 תגובת הנהלת המתנ"ס:

 

 
 

 התייחסות הביקורת לתגובת הנהלת המתנ"ס: 

על פי המסמכים שבידי הביקורת עולה כי יו"ר הנהלת המתנ"ס ומנהלת המתנ"ס הקודמות התנגדו לפיטורי 

 העובדים באופן שבו הם בוצעו. 

על חברי הדירקטוריון מוטלת החובה לדרוש ולקבל את כל המידע והסיוע לו הם זקוקים לצורך  –בנושא ליווי מקצועי 

 ביצוע תפקידם. הביקורת לא מצאה שהועלו דרישות כאלה בישיבות הדירקטוריון.
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 תאום ומעקב מול גזברות העירייה .3.6

הלת החשבונות של מבדיקת הביקורת עולה כי לא נערכה התאמת כרטסות שוטפת בין גזברות העירייה להנ .3.2.1

 ,עם חזרתה מחופשת הלידה בחודש מאי ,נמצא כי מנכ"לית המתנ"ס ביקשה 2015המתנ"ס. בתכתובת משנת 

לקבל דוחות תקציביים של ההעברות הכספיות שבוצעו מהעירייה למתנ"ס מול נתוני  ,מגזבר העירייה הקודם

המנכ"לית כי גם כאשר התקבלו הדוחות, אולם דוחות כאלו לא הועברו במשך זמן רב ונטען על ידי  ,ביצוע

 הנתונים בהם היו חלקיים ולא ברורים.      

נמצאו ליקויים בביצוע התאמות מול  2015הביקורת מציינת כי בדוח ביקורת פנימית שנערך במתנ"ס בחודש יולי  .3.2.2

 כרטסות העירייה.   
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 דירקטוריון המתנ"ס .3.7

זאת, על  .בדומה לתאגידים עירוניים כגון החברה הכלכלית ,המתנ"ס מתפקד בפועל כזרוע ביצועית של העיריה .3.7.1

בהתאם  ,אף היותו ישות משפטית נפרדת. העירייה הטילה על המתנ"ס משימות ביצוע של פרויקטים שונים

טים ארציים של פרויקלדוגמה, הפקת אירועים עירוניים,  להחלטות שהתקבלו על ידי ראש העיר ומועצת העיר.

 .חוס"ןלמידה כגון אומ"ץ ו

עם מנכ"לית המתנ"ס מתקבלת רק בהסכמת ראש העיר. חברי הנהלת המתנ"ס מונו על ידי הנהלת העירייה.  .3.7.2

עם הנהלת חשבונות  ,שולם על ידי החברה למתנ"סים. המתנ"ס מתנהל באופן נפרדמזאת, שכרה של המנכ"לית 

השפעה המתנ"ס, לעירייה הייתה  המממן העיקרי של הינה הגורם העירייהמאחר ונפרדת ותקציב פעילות נפרד. 

בכל הנוגע לתקציב המתנ"ס והעירייה התערבה בדרישות שונות כולל ברמת דרישה לפיטורי עובדים  מכרעת

החלטות בעלות השלכות כספיות מהותיות למתנ"ס, כגון ספציפיים או הנחייה שלא לפטר עובדים אחרים. 

ייה, מבלי שחברי הנהלת המתנ"ס נכחו והשתתפו התקבלו על ידי העיר ,תמחור דמי השתתפות בצהרונים

 בתהליך ההחלטה והם יודעו בדיעבד לגבי ההחלטות.  

תוך שימוש  ,כיוזמות חיצוניות ובאוחלק מההחלטות שהתקבלו על ידי הנהלת המתנ"ס ה הביקורת מציינת כי .3.7.3

תוך עקיפת המנכ"לית ויו"ר ההנהלה. ההחלטה  ,אשר פעלו עצמאית מול ראש העיר ,בחברי הנהלה דומיננטיים

הינה דוגמה  ,2012כתנאי לאישור התקציב בחודש מרץ והעירייה  בעקבות דרישת ,עובדים 10-כ ם של על פיטור

שהתקבלו בהנהלת המתנ"ס. ההחלטה הועברה בוועדת כוח אדם של  , כפילתהליכי קבלת החלטות מסוג זה

בישיבה שלא מן המניין באישור טלפוני ללא וזמת אחד מחברי ההנהלה בי,  2012למרץ  11המתנ"ס בתאריך 

במרץ  16ידיעה של מנכ"לית המתנ"ס וללא נוכחותה. ההחלטה הובאה לאישור הנהלת המתנ"ס בתאריך 

הנהלה לגבי תקינות התהליך, היעדר נימוקים והמלצות מקצועיות החברי מטעם במהלך הדיון עלו טענות  .2016

דים, ולגבי פיטורי עובדים עוד לפני אישור תוכנית התייעלות מסודרת. מנכ"לית המתנ"ס טענה על תפקוד העוב

כי לא שותפה בתהליך וביקשה להמתין עד הגשת תוכנית התייעלות מסודרת אשר היא עובדת עליה, כולל 

 המבוססת על המלצות מקצועיות ונתונים אישיים.  ,התייעלות בכוח אדם

על ידי חבר ההנהלה היוזם )אשר מונה לאחר מכן ליו"ר ההנהלה החדש(  ,לחברי ההנהלהעל אף כל זאת, הובהר 

 :כי

 

"ישבנו אצל ראש העיר. אלה הדברים שעיריית נשר רוצה וזה מה שיאושר היום....חד משמעית, הפיטורין  

 ".העירייה תחליט מה יהיה 80%האלה הם החלטה של ראש העיר כל עוד העירייה מממנת 

 

 "אם ההחלטה לא תתבצע, לא נקבל את הכסף".      בהמשך הבהיר: 

 

"יש פה טשטוש ואין הבנה של מי מנהל, מי העירייה ומי ההנהלה באותו דיון נטען על ידי יו"ר ההנהלה דאז: 

 ואי אפשר לעבוד ככה".
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מחייבים הסדרה הביקורת מעירה כי התלות המימונית של המתנ"ס בעירייה והשפעתה של העירייה על המתנ"ס  .3.7.4

ברורה באמצעות הסכמים בין המתנ"ס לעירייה בכל האמור לנהלי עבודה, בניית תקציב, הגדרת מטרות וכמובן 

אחריות למצבו הכספי של המתנ"ס. הביקורת מדגישה כי המתנ"ס הינו ישות עצמאית הנושאת באחריות 

"ס ועל הנהלת המתנ"ס. יצוין כי פסיקות תחול האחריות על המתנ ןמשפטית על פי חוק. במקרה של חדלות פירעו

היו לכאן ולכאן כאשר הקו המנחה היה שאין לראות במתנ"ס או  ,בתי משפט בנושא אחריות הרשות המקומית

בתאגיד הנמצא בשליטת רשות מקומית כישות זהה עם הרשות המקומית רק בהסתמך על כך שיש קשר בין 

לא התקבלו  ,י מימון שהיה מיועד למתנ"ס לא הועבר מהרשותהפעילות או שהמימון מתקבל מהרשות. טענות כ

 .  (1)כמקימות אחריות לרשות בגין חובות התאגיד לספקים או לעובדים

 

הביקורת מעירה להנהלת המתנ"ס כי למרות כל האמור לעיל, המשיכו להתנהל במשך תקופה ארוכה תוך ידיעה  .3.7.5

וכי חלק מהפעילויות הנדרשות על ידי העירייה לא שהמתנ"ס צובר גירעונות בהיקף של מיליוני שקלים 

  .מתוקצבות במלואן

, על רקע התערבות העירייה בהחלטות על פיטורי עובדים, אי עמידה בהתחייבויות תקציביות 2012בחודש מרץ  .3.7.2

 הגישה יו"ר הנהלת המתנ"ס את התפטרותה.  2012אישור תקציב  –של העירייה ואי 

"אינני רואה נציגת הסוכנות היהודית בהנהלה. במכתב ההתפטרות הסבירה: התפטרה גם  2012בחודש יוני  .3.7.7

 תועלת בסגנון עבודה של ההנהלה מול מנהלת המתנ"ס". 

בישיבה הזהיר רוה"ח המבקר כי עליו לתת הערת . 2015ביוני התכנסה ועדת הכספים לאישור מאזן  22בתאריך  .3.7.8

ה, ללא שינוי או כניסה של כסף בעוד חודשיים לא עסק חי למתנ"ס. מנכ"לית המתנ"ס מסרה כי: "במצב הז

יהיה לנו כסף לשלם משכורות". לאור מצבו המדרדר של המתנ"ס החליטה הנהלת המתנ"ס לא לאשר את 

 . 2015מאזן 

"העירייה לא רוצה לשלם". בדיון בין חברי ההנהלה עלה הצורך המידי להביא כסף מהעירייה לנוכח העובדה כי: 

ר ההנהלה החדש שעליו ללכת לראש העיר ולהגיד לו שלא מפעילים צהרונים כי זה לא רווחי. אחד רוה"ח אמר ליו"

לכך, השיב רוה"ח כי חברי ההנהלה  "אנחנו לא יכולים לקבל החלטה כי עוצרים אותנו".מחברי ההנהלה התבטא כי: 

  צריכים להחליט את מי הם מייצגים את העירייה או את המתנ"ס. 

 

 

                                                 
)בי"ד אזורי לעב' חיפה( חלאבי  198/05 תע"א)בימ"ש השלום עכו( ורדים טורס בע"מ נגד מועצה מקומית פקיעין, 1863-08ת"א 1

( מאירוביץ בנימין זאב נ' החברה העירונית אריאל 229/08)בש"א  8146/08(, עת"מ 10.12.08דלאל נ' עיריית הכרמל ואח' )

)מחוזי ת"א( החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ נ' עיריית בת ים ואח'  3147/99(, ת.א 2.3.08בע"מ )

אקו"ם, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים  28371/99עיריית נתניה נ' נצ"ב נתניה, ת.א  48/84פ ", ה(23.11.04)

נסר מקלדה נ' החברה הכלכלית  19723/06למוסיקה בישראל בע"מ נ' החברה הכלכלית לפיתוח קרית אתא בע"מ, ת.א 

 . לפיתוח דלית אל כרמל בע"מ
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 :תגובת יו"ר ההנהלה הקודמת ג'ורג'ט מור

שהוצג בפני ראש העיר, סגנו וגזבר העירייה היה גרעוני, רצינו לצמצם פעילויות על מנת להתיישר עם  2015"תקציב 

הסכום שהעירייה הייתה מוכנה לאשר, אך בישיבה בנוכחות ראש העיר, סגנו, גזבר העירייה ונציגים של החברה 

לא לקצץ בפעילויות אלא לצאת לדרך עם התקציב הגרעוני תוך הבטחה שאם נתייעל במהלך למתנ"סים, נתבקשנו 

השנה כל סכום ההתייעלות ילך לטובת כיסוי הגרעון התקציבי ואכן התייעלנו, אך בפועל לא עמדה העירייה 

התקציב  בהבטחתה. אני לוקחת אחריות על כך שבתום לבי האמנתי להבטחות אלה, והבאתי לאישור ההנהלה את

 הגרעוני כולל ההבטחה הזו של ראש העיר, שכאמור לא קוימה. 

הוכן על פי ההנחיות של ראש העיר וגזבר העירייה, התקיימו בנושא מספר ישיבות בנוכחות ראש העיר,  2016תקציב 

ש הגזבר, מנהלת המתנ"ס היוצאת ואנוכי, כאשר לכל פגישה הגענו עם התיקונים שנתבקשנו לעשות. לאחר שרא

העיר קיבל את טיוטת התקציב האחרונה ובה השינויים הנדרשים, הוא טען כי תקציב זה יאושר רק לאחר שבישיבת 

הנהלת המתנ"ס תתקבל החלטה לפטר עובדים מסוימים )כחמישה במספר, ששמותיהם ננקבו על ידו( ההחלטה על 

)בניגוד לדעתי ולדעת שלושה חברי הנהלה מ.א פיטורי עובדים אלה התקבלה בהנהלה בהובלתם של חגי טנדלר ו

 נוספים( ובכל זאת לא אישרה העירייה את התקציב. 

 

 סיכום:

מיליון ש"ח נבע מסירובה של  2.7-בסך של כ 2015-ו 2014הביקורת מצאה כי עיקר הגרעון המצטבר של המתנ"ס בשנים  .א

 פעילויות התרבות והחינוך בעיר. העירייה להעביר מימון להוצאות שבוצעו על ידי המתנ"ס במסגרת ניהול 

הוצאות אלו בוצעו בשל הסתמכות המתנ"ס על התחייבויות להעברות כספים על ידי העירייה שנמסרו חלקן בעל פה 

ס הסתמכה וחלקן ללא תיעוד בהחלטות החתומות על ידי מורשי חתימה מטעם העירייה. התנהלותו הכספית של המתנ"

מסמך מחייב בנושא מהעירייה ומבלי שההתחייבויות נרשמו בספרי הנהלת  על התחייבויות אלו מבלי שהתקבל

 החשבונות של המתנ"ס. 

העירייה התנתה את העברת המימון להוצאות שכבר שולמו על ידי המתנ"ס, בנקיטת צעדי התייעלות, ללא הגדרה ברורה 

כמנוף לביצוע התייעלות במתנ"ס.  של הצעדים הנדרשים, הוספה של דרישות נוספות, תוך שימוש באי העברת המימון

לאחר שהמתנ"ס הציג תוכנית התייעלות, התוכנית לא אושרה על ידי העירייה במשך חודשים רבים והעירייה לא עמדה 

להעברת הכספים. בכך, גרמה העירייה לדחייה באישור תקציב הפעילות השנתי, לאי ודאות בהתנהלות  הבהתחייבות

 הלות השוטפת.   המתנ"ס וחשיפתו לקשיים בהתנ

הביקורת מעירה כי לא הוגדרו בבירור דרכי פעולת הנהלת המתנ"ס מול העירייה, כולל מידת עצמאות ההנהלה בקבלת  .ב

החלטות, שיתופה בהחלטות שיש להם השלכות מהותיות על המתנ"ס והסדרת אחריות העירייה כגורם מממן הנהנה 

 בר בוצעו בתוך זמן מוגדר ולמניעת קשיים תזרימיים.          מתוצרי הפעילות, להעברת המימון בגין הוצאות שכ

ראש העיר קיבל החלטות שמשמעותן הגדלת היקפי פעילות המתנ"ס באופן משמעותי )כגון בתחום צהרונים, אירועים  .ג

לל עירוניים( ללא עריכת בחינה יסודית של המשמעות התקציבית של הגדלת פעילות המתנ"ס וללא דאגה למימון מלא לכ

 ההוצאות כולל מימון תשומות הניהול העקיפות והגידול בכוח האדם הנדרש לצורך תמיכת המנגנון בביצוע הפרויקטים. 

הביקורת מעירה לראש העיר כי החלטתו להוזיל את עלות הצהרונים לתושבים לא לקחה בחשבון את השפעת ההחלטה  .ד

דבר שהוביל לגירעון. בדו"ח  -מון פעילויות אחרות שלו על רווחיות המתנ"ס אשר הסתמך על עודפים מפעילות זו למי
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צוין כי החלטה זו הגדילה את הוצאות העירייה בכמה מיליוני שקלים ובכך ניצלה כמעט  2014מבקר בעירייה לשנת 

 לגמרי את תקציב הפעילות של העירייה.

 

 המלצות הביקורת

הול המקצועי של המתנ"ס. התערבות כמו זו שפורטה הביקורת ממליצה לראש העיר ולהנהלת העירייה לא להתערב בני .א

גוף משפטי נפרד  ,כאמור ,קודם בניהול המתנ"ס מייתרת את תפקידו של מנהל המתנ"ס והנהלת המתנ"ס שהם

מהעירייה. הביקורת ממליצה לעירייה לרכז במסמך רשמי לפני כל שנת פעילות את הפעילות שהיא מזמינה מהמתנ"ס 

יצוע התוכנית יש להשאיר למתנ"ס כגורם מקצועי בתחום התרבות והפנאי. שינויים בתוכנית אך את ב ה,ולתקצב אות

 חייבים להיות מגובים במסמך רשמי חתום ע"י שני מורשי חתימה מצד העירייה.

הביקורת ממליצה להסדיר בנוהל או הסכם רשום את נושא אחריות העירייה להבטחת מימון לפעילות המתנ"ס, כולל  .ב

סביר להעברת מימון בגין הוצאות ששולמו, הפעלת המתנ"ס במסגרת פרויקטים עירוניים על ידי העירייה,  הגדרת זמן

 אשר העירייה מבקשת להמשיך ולקיים לטובת התושבים.    ,בדגש על פעילויות גרעוניות בעלות ערך תרבותי וחברתי

תחילת שנת כספים. ההנהלה חייבת לדרוש  לדעת הביקורת הנהלת המתנ"ס חייבת לפעול לאישור תקציב המתנ"ס לפני .ג

 ולקיים דיון על דו"חות כספיים מידי רבעון ודיון בדו"ח שנתי עד חודש אפריל בשנה שאחריה.

על פי דרישת העירייה  ,בעלת השלכות תקציביות ,הנהלת המתנ"ס בבואה לתכנן ולבצע פעילות ציבורית או ארגונית .ד

חתימה מטעם העירייה, קרי ראש  שני מורשייר התחייבות חתומה על ידי ובמימונה, חייבת לדרוש ולקבל מראש הע

לא ייתכן מצב שבו המתנ"ס מבצע העיר והגזבר. התחייבות כזו חייבת להיקלט בספרי הנהלת החשבונות של המתנ"ס. 

 בעל פה מטעם גורמים בעירייה בכירים ככל שיהיו. תפעולות על פי התחייבו

תקורות בגין הפעלת סעיף הקשור בגם  ,בנוסף לעלויות ישירות של פרויקטים ,נ"ס לכלולעל תקציב המת ,לדעת הביקורת .ה

 עלויות עקיפות אחרות. כן טיפול בפרויקטים ובמהלך ההמנגנון המנהלי של המתנ"ס 

כרטסות בין הנהלות החשבונות של המתנ"ס ושל  ה תקופתית שליש לקבוע נוהל המחייב ביצוע התאמ ,לדעת הביקורת .ו

 יה. העירי

להקפיד לשלב את נציגי הנהלת המתנ"ס בתהליכי קבלת החלטות הגוררות השלכות  לעירייההביקורת ממליצה  .ז

האחריות המשפטית לניהול ראוי לזכור כי ולהתחשב בעמדת הנהלת המתנ"ס.  משמעותיות על פעילותו של המתנ"ס

 לאחר ששקלו את כל השיקולים. ,עצמאי המתנ"ס היא של חברי ההנהלה ומכאן סמכותם וחובתם לקבל החלטות באופן

לדעת הביקורת יש לפעול בדחיפות לשילובה מחדש של החברה למתנ"סים בפעילות מתנ"ס נשר ובדירקטוריון מתנ"ס  .ח

חיצוניים שתפקידם חיוני לניהול תקין של הארגון ולהתריע  םמשמשים כדירקטורי ןנשר. נציגי החברה בדירקטוריו

במקרה של התנהלות בלתי תקינה. מנהל המתנ"ס תחת אחריותה של החברה למתנ"סים זוכה לפיקוח וליווי מקצועי 

 חשוב.

 לדעת הביקורת יש לפעול בדחיפות לשילובה מחדש של הסוכנות היהודית בדירקטוריון המתנ"ס בנשר. גם נציג/ה של .ט

 הסוכנות משמש כדירקטור חיצוני שחיוני להתנהלות התקינה של המתנ"ס.
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 רכש אירועים .3.8

 רקע

. 2015מיליון ש"ח בשנת  2.2-וכ 2014מליון ש"ח בשנת  1.9-מנוהלת פעילות של אירועים עירוניים בהיקף שנתי של כ מתנ"סב

הזיכרון ויום העצמאות, שבועות, פסטיבל היין, הופעות בין היתר, עדלוידע בפורים, אירועי מימונה, יום  ,האירועים כוללים

הפקת האירועים ועלויות חבילות התוכן, העיצוב את וקונצרטים, הקרנת סרטים ואירועי קיץ לנוער. העלויות כוללות 

כגון שמירה ופרסום. החברה מעסיקה מנהלת  ,והתשתיות לצורך האירוע, הופעות של אומנים, הגברה ותאורה ועלויות נלוות

 שיווק ופרסום.  ,אירועים

החלים על עיריות בשינויים המחויבים, כולל החובה העקרונית לערוך מכרז  ,פעילות הרכש של המתנ"ס כפופה לדיני המכרזים

 .  197סעיף  ,הקיימת בפקודת העיריות ,פומבי

תקנות המכרזים )עיריות( מאפשרות לרשות המקומית ובשינויים המחויבים למתנ"ס, שלא לפרסם מכרז במקרים בהם 

 ההוצאה הכספית אינה משמעותית או בשל צורך בפתרון מיידי ודחוף. 

פקות ביקשה הביקורת לבדוק האם המנכ"לית היוצאת העבירה עבודה בהיקפים משמעותיים לספק ה ,בעקבות מידע שהתקבל

 על בסיס הכרות אישית עם אותם מפיקים. ,על פי החשד ,אירועים חיצוני

ס נשר לא כפוף לחוקי עיריות, זו לא עמותה מעין עירונית אלא חברה "זה לא מדויק כי מתנ: תגובת מנהלת המתנ"ס היוצאת

 .שיש לה נהלים פנימיים. היה נוהל רכש פנימי לפי פעלנו לאורך כל הדרך. נוהל הרכש אושר על ידי ההנהלה כמובן סוכנותית

 ממצאים

 הוצאת האירועים לספק חיצוני   .3.9

החלה החברה להעסיק מפיק אירועים  ,מבדיקת הביקורת עולה כי לאחר הגעתה של המנכ"לית היוצאת לתפקיד .3.9.1

עי פורים ושבועות )בעבר בוצע עצמאית על ידי רכז האירועים בחברה(. נמצא כי במיקור חוץ עבור הפקת אירו

הועסק מפיק האירועים "אורן ורינת הפקות" לביצוע כל האירועים הגדולים, למעט פסטיבל  2015החל משבועות 

רן ורינת אשר הופק על ידי חברה המתמחה ביין. להלן נתוני עלות הפקת האירועים על ידי "או 2012היין בשנת 

 :)על פי כרטסות הנהח"ש( הפקות"

 
 מע"מ( כוללסכום בש"ח ) אירוע

 129,830 2015שבועות 

 153,100 2012פורים 

 140,730 2012שבועות 

 423,660 סה"כ
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 תגובת המנכ"לית היוצאת לגבי הוצאת העבודה לחברת הפקות חיצונית

חג השבועות לפסטיבל הדגל של העיר נשר. לצורך כך, ניתן  עם כניסתי לתפקיד התבקשתי על ידי ראש העיר להפוך את

לאירוע זה בלבד והוצבו סטנדרטים של אירוע בקנה מידה ארצי מבחינת הציפיות והרצון ₪  200,000 -תקציב מתאים של כ

ובר של נבחרי העיר. לאור כך, התבקשה מנהלת האירועים להביא חברת הפקדות שתסייע לנו בהפקת אירוע שכזה שהרי ד

היינו שבעי רצון מהעבודה והיה הצלחה משמעותית  2015אירוע שבועות  על אירוע בקנה מידה שטרם בוצע על ידי המתנ"ס.

 העבודה הטובה שעשו ושביעות רצון התושבים ונבחרי העיר גרמה לכך שנרצה לעבוד איתם שוב. עם הספק.

 תגובת מנהלת האירועים:

)פעמיים באירועי  2016ופעם אחת בשנת  2015פעמים בלבד,  פעמיים בשנת  3רינת רשת המתנ"סים נשר העסיקה את אורן ו

שבועות, פעם אחת בפורים( ולא "בכל" האירועים הגדולים כפי שציינת, רשת המתנ"סים נשר מקיימת המון אירועים במשך 

תיהם של אורן ורינת אלא הפקנו בהם לא השתמשנו בשירו -אירועי סוכות, פסח, קיץ, עצמאות, חנוכה, מימונה ועוד –השנה 

הצעות מחיר וכך נעשה, חשוב לי לציין  3אותם באופן עצמאי בניהולי. הנוהל שלנו )בשונה משל העיריה( התבקש להציג 

הצעות ,עיינו בהן, וזו שנחתמה היא זו שהייתי רשאית  3ששום החלטה לא נלקחה על דעת עצמי, חברי ההנהלה קיבלו 

כחלק מנוהל  2016אין סוף לחברות ההפקה בארץ  וקשה מאוד להשוות את כל הפרטים במדויק.  בשנת  להוציא לפועל. כידוע 

רכש חדש שהוקם בחברה, הכנתי טבלת לצורך השוואת מוצרים/שירותים בצורה הקרובה ביותר בין ספק אחד למשנהו.  יש 

ודה מולם, כולל תהליך בחירת הספק וחתימת לבחון שינוי חיובי שנעשה מרגע כניסתי לתפקיד בנושא בחירת הספקים ועב

 באירועי פורים ללא מכרז והצעות מחיר. wowעבדו רק עם חברת  2008חוזים, יש לשים לב שמשנת 

 

 חשש לניגוד עניינים   .3.10

של המנכ"לית דאז נמצא כי כתובתו של הספק "אורן ורינת הפקות" במושב גבע כרמל סמוך למקום מושבה  .3.10.1

יחד עם קיימת הכרות אישית בין הספקים לאחותה של המנכ"לית.  ,לדברי המנכ"לית היוצאתכמו כן, היוצאת. 

 .עצמה זאת, לא נמצאה בשלב זה הוכחה לכך כי קיים קשר חברי או אישי בין הספק והמנכ"לית היוצאת

 לא נמצא תיעוד לגילוי נאות של המנכ"לית היוצאת בקשר להיכרותה את הספק האמור וגם לא הדירה את .3.10.2

 עיסוק בענייני הספק, כנדרש במקרה של חשש לניגוד עניינים.הספק ומעצמה מ

 הביקורת מעירה כי לא קיים נוהל למניעת ניגודי עניינים במתנ"ס.     .3.10.3

 

 תגובת המנכ"לית היוצאת לעניין הכרותה עם הספק

מכרים של אחותי. לפני המפגש המקצועי איתם במתנ"ס נשר ראיתי אותם אולי פעם או פעמיים בחיי ולא  הינםאורן ורינת, 

יש לציין כי אחותי היא עורכת דין מוכרת מאוד בחיפה ובארץ בכלל ויש לה מכרים רבים. על כן, לא מן היה בינינו כל קשר. 

 הנמנע שדרכינו יצטלבו.  
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ס והדבר היה ידוע, אין בכך כל בעיה כיוון "מרה ללא בעיה לחברי הנהלה ולעובדי המתנמוקדמת נאמאוד רחוקה הההיכרות ה

 שהם נבחרו אך ורק מתוך היכרות מקדימה של טיב עבודתם והמחיר אותו הציעו.

כאשר חיפשתי מפיקים פניתי אליהם בעקבות הצלחתם באירועי עצמאות במועצה האזורית חוף הכרמל. הם התבקשו כחלק 

 3יש לציין שאורן ורינת לא עשו את כל האירועים הגדולים אלא . 2015ין לתת הצעות להפקת פסטיבל שבועות מהליך תק

 .אירועים גדולים בטווח של שנתיים מתוך עשרות אירועים אחרים

כי הוא מגיע לביתה  ,הספקעל ידי  ,מסר להחשדה עלה לאחר שנ ,על פי עדותה של מנהלת החשבונות בחברה .3.10.4

 וניתן להעביר לו שיק וקבלות באמצעות המנכ"לית במסירה אישית. של המנכ"לית

 

 תגובת המנכ"לית היוצאת 

מעולם לא ניתן לי צ'ק למסירה אישית ובוודאי שלא מסרתי לאף ספק צ'ק בביתי. המידע כאן אינו נכון, מוטעה ואף שווה 

 בדיקה של המניע למסירתו.
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 תהליך בחירת הספק .3.11

בשל . נמסר לביקורת כי באופן ישיר על ידי מנהלת האירועים ומנכ"לית החברהרכש בתחום האירועים בוצע  .3.11.1

ללא מעורבות של מנהל כמות האירועים והמורכבות של ניהול הרכש בהם, נוהל הנושא על ידי מנהלת האירועים 

 הרכש בתהליך. 

מינתה הנהלת  2016ביוני  5במתנ"ס לא פעלה במהלך השנים שנבדקו ועדת רכש ומכרזים. בתאריך  .3.11.2

 המתנ"ס ועדת רכש ומכרזים בהשתתפות ארבעה חברי הנהלה.    

באמצעות הליך של קבלת הצעות מחיר ובדיקתם על ידי מנהלת האירועים ומנכ"לית בחירת הספק נעשתה  .3.11.3

 המתנ"ס. 

( לתקנות המכרזים )עיריות( עומד על סכום התקשרות של 3)3ת מכרז בתקנה הרף הכספי שנקבע לחוב .3.11.4

ש"ח ומעלה. קיים איסור על פיצול של עסקאות לעסקאות מתחת לרף. נוהל הרכש המאושר במתנ"ס  141,200

ש"ח מחייבת  10,000כל דרישה מעל  ,לא כולל הוראות לגבי עריכת מכרז מסכום מסוים. על פי הנוהל 2015מיוני 

אישור מנכ"לית המתנ"ס  בלבד עם ידיעה ועדכון של מורשי חתימה. במתנ"ס לא קיימת ועדת רכש 

 והתקשרויות. 

הביקורת ביקשה לקבל את דרישת הרכש על מנת לראות מה סכום האומדן שכללה הדרישה ואם נדרש  .3.11.5

 אך הביקורת טרם קיבלה לידיה את המסמך. ,לערוך מכרז

בטבלה למעלה, על פניו, לא הייתה קיימת במקרים אלו חובה לערוך מכרז.  לאור סכומי העסקאות המפורטים .3.11.2

 המדובר בהפקת אירועים נפרדים.

 במייל.והתקבל אישור היו"ר מנכ"לית אל יו"ר ההנהלה המייל מבפועל, לאחר אישור מנכ"לית המתנ"ס נשלח  .3.11.7

בגין אירוע כל הצעה יוצאת כי לא קיים תיעוד בפרוטוקול להחלטת בחירה של ספק. נמסר על ידי המנכ"לית ה

 גובתה באישור הנהלה, חתימת מורשי החתימה ואישור עקרוני של תוכנית האירוע.

לא התקבל חוזה כאמור הביקורת ביקשה לקבל לידיה את חוזה ההתקשרות מול הספק "אורן ורינת הפקות".  .3.11.8

קיימת חובה  –ות מסגרת לבחינת הביקורת. יצוין כי במידה ומדובר בהתקשרות לתקופה ארוכה/ התקשר

 לערוך הליך מכרזי. 

 

 

 תגובת המנכ"לית היוצאת לעניין היעדר חוזה: 

 . תמיד נערך חוזה התקשרות ברכש אירועים. בניגוד לכתוב, נערך חוזה עם הספק "רינת ואורן הפקות" כראוי שיהיה
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 הביקורת מעירה כי בתקופה הנדונה כלל תהליך הפנייה להצעות מספר ליקויים:  .3.11.9

 . יםלא נשלחה פנייה אחידה אל הספקים המפרטת את דרישות האירוע .3.11.9.1

לא מולאו על גבי טופס אחיד של החברה אלא כל  2016הצעות המחיר של הספקים עד אירוע שבועות  .3.11.9.2

הוחל שימוש בטבלת הצעת  2016ספק הגיש בפורמט אחר ולפי סעיפים אחרים.החל מאירוע שבועות 

 מחיר אחידה. 

 השוואה לריכוז הצעות מחיר לפי הסעיפים השונים.לא נוהלה טבלת  .3.11.9.3

 

 תגובת המנכ"לית היוצאת בנושא תהליך הפנייה להצעות: 

 אכן בוצע. 2016טרם נכללה דרישה זו בנוהל הרכש. משנת  2015בשנת 

 תגובת מנהלת האירועים:

שיתי, חברי הדריקטוריון ראו שלוש הצעות מחיר וכך ע 3לא מכירה נוהל כזה, לפי נוהל הרכש שלנו )מצ"ב( התבקשתי להציג 

 הצעות וחתמו על הנבחרת. לא התבקשתי לשמור את המייל ממנו נשלחה ההצעה.

נוהל הרכש של המתנ"ס מחייב קבלת שלוש הצעות מחיר בעסקאות בהיקף האמור. הביקורת לא קיבלה  .3.11.10

 לידיה שלוש הצעות מחיר נפרדות.

 2016בדיקת אירוע עדלאידע בפורים  .3.12

 ביקשה לקבל את הצעות המחיר שנבחנו על ידי המתנ"ס.הביקורת 

 מבדיקת התיעוד אשר הוצגו על ידי מנהלת האירועים, עולה כמפורט להלן:  
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לא אותרה הצעת מחיר של הספק הזוכה "אורן ורינת הפקות". תחת זאת, הוצג בפני הביקורת מעירה כי  .3.12.1

ש"ח לפני מע"מ  100,000סה"כ עגול של  הביקורת "טופס הזמנת אירוע" של הספק הזוכה הנוקב בסכום

 לאירוע. הטופס לא כולל תמחור של סעיפי ההצעה.

 ,ש"ח ללא מע"מ. נמצא כי ההצעה על תוכן ומפרט 112,500הוצגה הצעת מחיר של הספק "יוסי ג'מאל" ע"ס  .3.12.2

זוכה כי שונים לגמרי מתוכן העבודה שהוזמנה לבסוף. מעבר לכך, עולה מטופס הזמנת העבודה מול הספק ה

הספק לא התחייב לספק את המפעילים בגין חלק מההפעלות והחברה התחייבה כי חלק מהפעילויות יופעלו על 

 . יםהאחר יםתנאים אלו לא נכללו בהצעה של הספק –ידי בני נוער מהעיר שיסופקו על ידי החברה 

 תגובת מנהלת האירועים:

פארק )פעילות אחת מיני רבות( השתתפו בני הנוער בשילוב צוות של אורן ורינת זאת  רק בדוכני הלונה כי חשוב לציין

 לאור הרצון לקיום  שיתוף פעולה עם הנוער ולא על מנת להפחית בעלויות .

"זום הפקות". שתי ההצעות -ניב" ו -שתי הצעות מחיר נוספות של ספקים אחרים: "דוד ברלביקורת הוצגו  .3.12.3

לא נוקבות בסכום סה"כ אלא רשימת סל של הפעלות שונות עם מחיר כל הפעלה. בשתי ההצעות חלק 

-כ-ש"ח ו 40,000-מההפעלות לא מתומחרות כלל. סה"כ סכימת עלות ההפעלות המתומחרות בהצעות הינה כ

 ש"ח ללא מע"מ. הצעה אחת לא נושאת כלל תאריך.  68,000

 
לאור האמור לעיל, הביקורת מעירה כי מדובר בהצעות מחיר שלא ניתן להשוות אותן להצעות אחרות ולקבל החלטה 

מושכלת. לאור האמור לעיל לדעת הביקורת לא ניתן היה לערוך הליך בחירה תקין מתוך שלוש הצעות מחיר 

 שהתקבלו כנדרש. 

 

 יקורת הציגה את הממצאים למנהלת האירועים לבירור הנושא ולדבריה "נעלמו" מסמכים והיא אינה מוצאת הב

 את ההצעות.  

  לא אותר תיעוד לסיבות לתשלום מעבר להזמנת העבודה המקורית  –ש"ח כולל מע"מ  153,100 –בפועל שולם יותר

 . ש"ח 100,000של 

 

הצעות, ביקשתם מייל של מי ששלח את ההצעה.  את ההצעות עצמן העברתי לא ביקשתם תגובת מנהלת האירועים: 

 .ביקורתל

 תגובת המנכ"לית היוצאת 

 אני ראיתי שלוש הצעות מחיר. הן לא אצלי אלא אמורות להיות מתועדות ומתוייקות במתנ"ס. -לגבי הצעות המחיר 

י אפשרי להשוות באופן מלא את ההצעות שכן בתחום האירועים קשה מאוד ולעיתים בלת -לגבי פערים בתוכן ההצעות 

ביקשתי לייצר טופס מובנה של הצעות מחיר זהות  2016מדובר בתפיסה של הפקה אחרת לגמרי לחלוטין. יחד עם זאת, בשנת 

 ככל הניתן וכך היה.
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 :2016בדיקת אירוע שבועות  .3.13

הצעות מחיר שמולאו ע"ג טבלה אחידה של המתנ"ס לפי סעיפים. ההצעות הוצגו בפני יו"ר הנהלת  3 הביקורת קיבלה לידיה

החברה במייל על ידי מנכ"לית החברה והוא ענה כי הוא מאשר את ההצעה הזולה מבין ההצעות. הוצג כי ההצעה הזולה ביותר 

 ש"ח לפני מע"מ.  130,500הינה הצעת הספק "אורן ורינת הפקות" ע"ס 

 136,750לטבלת הצעת הספק "לגו יוצרים אירוע" הוספה שורת סה"כ ע"ס שנמצא כי  הביקורת מעירה .3.13.1

ש"ח ולא הסכום שנכתב. לאור זאת,  126,750סה"כ צריך להיות הכי  ,סעיפי הצעת המחיר עולה וםכיש"ח. מס

 ההנהלה.  תה של הספק "לגו יוצרים אירוע" ולא כפי שהוצג בפני יו"ר יההצעה הזולה ביותר הי

 תגובת המנכ"לית היוצאת לגבי סכום סה"כ שגוי שהוצג: 

 לא מכירה את הטענה, עבדנו לפי סכומי הסה"כ וכך הוצגו בפנינו המסמכים.

הצעת המחיר של לגו נתנה טווח מחירים בסעיפי הגברה. סיכום המחיר הגבוה של ההצעה עמד על  תגובת מנהל האירועים:

 טעות בחישוב אך עדיין הצעתם יקרה יותר מאורן ורינת על פי חישוב המחיר הגבוה., ייתכן והייתה  133,750

ש"ח לפני מע"מ. מבדיקת  149,000הצעה נוספת שהתקבלה של הספק "יוסי ג'מאל הפקות" הוצגה בסה"כ  .3.13.2

הביקורת עולה כי סכום זה כולל שני סעיפים אופציונאליים שלא כלולים בהצעות הספקים האחרים )מתחם 

 133,500רק את ההפעלות המופיעות בהצעות האחרות סכום סה"כ יוצא  מסכמיםצה ומסלול לחם(. כאשר חבי

 ש"ח לפני מע"מ, הקרוב הרבה יותר להצעות האחרות. 

 

 תגובת המנכ"לית היוצאת לגבי סכום שגוי שהוצג: 

והעברתי שלוש הצעות עם תמחור לא מכירה את התמחור המדובר. ייתכן שמנהלת האירועים תדע להסביר. אני קיבלתי 

 שונה והמלצתי לעבוד עם הספק הזול יותר והמוכר.

 

סעיף יריד מזון בהצעת המחיר של "לגו יוצרים אירוע" באופן תמוה אינו מתומחר כלל. במייל ששלחה  .3.13.3

ו כי הספק מסוגל לספק דוכני מזון אך לא באותה רמה כמ הראשונה כתבה ,מנהלת האירועים במתנ"ס למנכ"לית

 הספקים האחרים. 

 תגובת מנהלת האירועים:

זה לא ענה על הדרישה  -לגו לא יכל להפיק יריד איכרים אלא נתן אופציה של מכירת שתיה, שערות סבתא ופופקורן

 מלגו, שהסביר שאינו מפיק ירידי איכרים. -שיחה עם המפיק קיימתי שלי בשום צורה ואופן.

לא הוגדרה דרישה של מספר הסוסים. במייל ששלחה מנהלת האירועים  –סעיף רכיבה על סוסים  .3.13.4

. 2סוסים ולא  6כי קיים יתרון לספק "אורן ורינת" כי הם מסוגלים לספק הראשונה למנכ"לית החברה כתבה 
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גינות ההליך, לשם ה ,לדעת הביקורת, לאור העובדה כי מפיקי האירועים עובדים עם קבלני משנה, היה צריך

כי המדובר בדרישה או ביתרון, על מנת שיוכלו להציע מספר סוסים רב  ,במסגרת הפנייה לספקים ,ליידע אותם

 ככל הניתן.  

 תגובת המנכ"לית היוצאת לגבי סעיף רכיבה על סוסים: 

 . של סוסים הדרישה למספר גדול יותר הוצגהלמיטב זכרוני, 

 תגובת מנהלת האירועים:

על  7500ואילו אורן ורינת  3500ודורש  -6מול  2בהצעות, ביקשתי לציין את כמות הסוסים , ברגע שזה אמר  לראות ניתןכפי ש

 בחישוב קל, המחיר של אורן ורינת אטרקטיבי יותר. -6

 

במאי  2-המקורית )מ מבדיקת הביקורת נמצא כי היו שתי הצעות מחיר של"אורן ורינת הפקות". ההצעה .3.13.5

ש"ח לפני מע"מ ואילו ההצעה אשר הוצגה ביחד עם ההצעות האחרות בפני יו"ר  132,000ך ( עמדה על ס2016

 ,ש"ח לפני מע"מ )סעיף ביתנים הוזל(. מכאן, לדעת הביקורת 130,500( עמדה על 2016במאי  4-ההנהלה )ב

 כי נערך שינוי בהצעת המחיר שהוגשה לפני ההחלטה בעניין בחירת הספק.   שעולה חש

 

 תגובת המנכ"לית היוצאת בעניין שינוי בהצעת המחיר: 

לא היה בהצעה אשר לא נעשה כל שינוי מבחינתנו, ייתכן שעשו שינוי לבקשה ספציפית שלנו על מוצר כזה או אחר 

 הראשונית.

 תגובת מנהלת האירועים:

 ה.      הסיבה היא שאורן ורינת השיגו מחיר זול יותר של ביתנים אותם הם שוכרים מספקי משנ

 רכש שירותי הגברה .3.14

 רקע

הביקורת בדקה את רכש שירותי ההגברה עבור אירועים, לאור מידע כי המתנ"ס מפנה עבודות שירותי הגברה לחברה הנמצאת 

סופקו שירותי הגברה  די הגברה"(. זאת, לאחר שבשנים עברו אןבבעלות בנו של קצין הביטחון של העירייה )חברת "די 

 ., נוהג אשר הופסקלאירועים תמורת תשלום על ידי קצין הביטחון

 ממצאים

 2015ש"ח לפני מע"מ. בשנת  35,000-היקף העבודה עם חברת די וי די עמד על כ 2014הביקורת מצאה כי בשנת  .3.14.1

ש"ח לפני 22,000-ל כפחת היקף העבודה ועמד ע 2012ש"ח לפני מע"מ ובשנת  42,000-היקף העבודה עמד על כ

 מע"מ.  
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עולה כי היקף  2015בשנת במסגרת אירועים על שירותי הגברה ותאורה  מתנ"סבבדיקה של הוצאות ה .3.14.2

אירועים. העבודה  שבעהעבור  ,ש"ח לפני מע"מ 150,000-כ עמד עלההוצאות בגין הגברה ותאורה בשנה זו 

התחלקה בין חמישה קבלנים, כאשר עלות ההגברה לאירוע עמדה על אלפי שקלים בודדים, למעט אירועי יום 

היקף העסקת בנו של קב"ט העיריה מתוך הוצאות האירועים היה  מסך ההוצאה. 70%-העצמאות אשר היוו כ

שאינן  ,ש"ח בעבודות הגברה נוספות 23,000. יחד עם זאת, נמצא כי הוא הועסק בהיקף נוסף של עוד 20%-כ

 כגון מוסיקה בקייטנות.  ,חלק מהאירועים העירוניים

הביקורת מעירה כי לא הופקה דרישת רכש מפורטת ואחידה ולא נשלח פירוט אחיד לקבלנים המציעים.  .3.14.3

בסכומים מדובר בהוצאות נמסר כי הצעות המחיר נשלחו בפורמט שונה של הקבלנים ולא בטופס של המתנ"ס. 

 .הופעות אומנים והוכתבו על ידי האומניםעל שהתקבלה היו חלק מהצעה  אשר לפעמים, נמוכים

 תגובת מנהלת אירועים:

 כל הצעת מחיר לחברת הגברה כוללת הצעת מחיר לפי מפרט משתנה לפי דרישות האומן/האירוע

"א.     :היה 2015כרון שנת יכי הקבלן אשר ביצע את ההגברה ביום העצמאות וביום הז הביקורת מעירה .3.14.4

אלף ש"ח ללא מע"מ והצעת  120הצעת הקבלן "קילים ובניו" בסך  –דורון". הוצג תיעוד של שלוש הצעות מחיר 

שתי הצעות אלו מתייחסות לשירותי  –אלף ש"ח ללא מע"מ )ההצעה לא נושאת תאריך(  75"נאנה" בסך 

אלף ש"ח ללא מע"מ  93זוכה של "א. דורון" בסך הגברה בערב יום העצמאות בלבד. בנוסף לכך, ההצעה ה

התייחסה לאירועי יום העצמאות ויום הזיכרון ביחד. נמסר על ידי מנהלת האירועים כי המחיר שהציע "א. 

דורון", על אף שהיה גבוה יותר מהצעת "נאנה" היה בעצם הנמוך מבין ההצעות מאחר שכלל גם את אירועי יום 

 הזיכרון.

 האירועים:תגובת מנהל 

מה שמייקר  -מצוין כי באחריות המזמין )אני( לספק מגדלי תלייה ומנועים לרמקוליםשל "נאנה" שים לב כי בהצעה יש ל

 דורון כללו את העמודים במחיר שלהם ולכן היו אטרקטיביים יותר.   מאוד את ההצעה, בעוד א.

 

עבור שני אירועים יחד, מדובר בהליך  רק ספק זה התבקש להגיש הצעהוכי מאחר למתנ"ס הביקורת מעירה  .3.14.5

של בחירה מבין שלוש הצעות מחיר ולכן לא יכול היה המתנ"ס לקבוע שהצעתו של א. דורון היא לא תקין 

 ההצעה הזולה ביותר. 

 תגובת מנהל האירועים:

כרון הוריד באותו ערב לרחבת אירועי יום יכרון כך שאת הציוד ששם ביום הזידורון כללה את טקס יום הז אכן. הצעת א.

 העצמאות וחסך הובלה, כח אדם ושינוע נוסף.
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 תגובת המנכ"לית היוצאת:

 . לאור חשש מניגוד ענייניםבשנים האחרונות העבודה עם בנו של קב"ט העירייה הצטמצמה משמעותית 

מהציוד וזה ייקר משמעותית את ההצעה שלהם למיטב זכרוני ההצעה של נאנה הייתה ללא חלק  -לגבי יום העצמאות 

. למתנ"ס אין ולא היה אינטרס כזה או אחר בעבודה עם ספקים למעט  א. דורון -והפך אותה פחות אטרקטיבית מ

ר "חשוב לציין גם כאן כי לאורך כל הדרך נצמדנו לנוהל הרכש שאושר על ידי ההנהלה. יו מקצוענות, ניסיון ומחיר.

 .ותף ואישר בחירת ספקים בסדר גודל כזהההנהלה תמיד היה ש

 

 המלצות הביקורת לנושא רכש

הביקורת ממליצה להנהלת המתנ"ס לאמץ נוהל למניעת ניגודי עניינים, אשר יגדיר לעובדי המתנ"ס ולמנהלים נוהלי  .א

 דיווח ברורים והסדרי מניעת ניגודי עניינים. 

תחום האירועים באמצעות ועדת רכש והתקשרויות, על פי הביקורת ממליצה לבצע רכש בהיקפים משמעותיים, כולל ב .ב

 מדרג שיוגדר בנוהל הרכש של המתנ"ס. 

לכל הספקים, קבלת הצעות  מפורטת ואחידההביקורת ממליצה לנהל הליך פנייה להצעות מחיר באמצעות הוצאת דרישה  .ג

מחיר על גבי טופס אחיד בהתייחס לסעיפים מוגדרים מראש ולרכז את הצעות הספקים בטבלת ריכוז אשר תוצג ביחד עם 

 לוועדת הרכש. אין לקבל הצעת מחיר לא חתומה וללא תאריך. חתומים ועם תאריךטופסי ההצעה 

מצטברים גדולים וכן בכל מקרה הנדרש על פי חוק יש לנהל בהתקשרויות מסגרת, התקשרויות לטווח ארוך ובהיקפים  .ד

 הליך מכרזי. 

מומלץ מאד לשלב שימוש במכרזים דיגיטאליים באמצעות האינטרנט.  כלומר, תיבת מכרזים אינטרנטית שתפתח רק  .ה

 במעמד ועדת רכש.
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 כוח אדם מנהלי .3.15

 רקע

בתקופת כהונתה של זאת לאור העובדה כי ס בגין העסקת כוח עזר ניהולי במטה המתנ"ס. הביקורת בדקה את הוצאות המתנ"

 –לשכה ומנהלנית  ראשת: במטה החברהחדשות מנהלה משרות יסו עובדים לוחל גידול בכוח אדם מנהלי וגהמנכ"לית היוצאת 

 בנוסף לכך נוספו במנהלה גזברית ומנהל רכש. זאת, על אף שהיו כבר שתי מזכירות. 

 

 ממצאים

לפי הליך מסודר של קליטת כוח אדם. טרם יציאה למכרז או גיוס,  הביקורת מציינת לחיוב שהמינויים נעשו .3.16

אושר הצורך אל מול ועדת כ"א המורכבת מצוות של חברי הנהלה ולאחר אישורם, אושר הנושא בהנהלת המתנ"ס. 

המינויים אושרו על ידי הנהלת המתנ"ס וועדת  כוח  הצורך והמקור התקציבי.המנכ"לית ל ידי בכל גיוס, הועלה ע

 אדם ראיינה את המועמדים.    

נוצר צורך מערכתי במילוי כאשר מינוי מנהלנית נעשה לאחר סיום עבודתה של מנהלנית המתנ"ס,  .3.17

היה פחות החדשה  של המנהלניתכי השכר  . יצויןהתפקידים שמילאה. תפקידים אלה ניתנו למזכירה במערכת

 ,בנוסף, אחראית שכר וכוח אדם במטה המתנ"ס, שתיהן במשרה מלאה. המנהלנית הקודמתממחצית שכרה של 

הועלתה למשרה מלאה כאחראית שכר ובמקביל אושר לגייס  ,אשר שימשה בעבר גם כמזכירת שלוחת האלון

ת אחוז המשרה לאחראית שכר הוסבר בצורך בשיפור נושא מזכירה בחצי משרה לשלוחת האלון במקומה. הגדל

 הטיפול בכוח אדם ושכר, בין היתר לאור הערות ביקורת של מבקר החברה.    

והתקבל אישור  2014ביולי  2הביקורת מצאה כי הוצג הצורך בוועדת כוח אדם מתאריך  –ראש הלשכה  .3.18

הלת הלשכה. הגדרת התפקיד התבססה על מפגש הועדה. הוצג הצורך בפני ועדת כוח אדם והגדרת תפקיד למנ

. בנוסף לכך, הוצגה תוכנית לשיפור השירות 2013מנהלים שהתקיים בחברה למתנ"סים בנושא מעטפת בשנת 

הועדה לערוך מכרז  תהייתה כוונ ,ופנייה של מנהלנית לעזרה בתחום הניהול והחזרתה לתפקיד מזכירה. בתחילה

הוברר כי משרת ראש לשכה לא מחייבת מכרז  ,יקה מול היועמ"ש של המתנ"סלתפקיד. בהמשך, לאחר שנערכה בד

נערכה  ,כאשר מנהלת הלשכה הודיעה על עזיבתה,  2016משום שמדובר במשרת אמון. יצוין כי בחודש אפריל 

 בדיקה מחדש מול היועמ"ש ויו"ר ההנהלה החדש אישר לבקשת המנכ"לית גיוס ראש לשכה חדש שיחליף אותה.    

, לדעת קיים ספקבהיקף הפעילות במטה החברה ובמצבה הכספי של החברה,   בהתחשביקורת מעירה כי הב .3.19

ש"ח לשנה. עם זאת,  120,000-בהגדרת משרה של ראש לשכה עם עלות שכר של כהיה צורך סביר אכן  אםהביקורת 

יצוין כי הייתה עלייה בהיקף  טרם נודע ההיקף האמיתי של הגרעון של המתנ"ס. כמו כן, 2014חשוב לציין כי בשנת 

-הפעילות ובפרויקטים השונים שהוטלו על המתנ"ס לביצוע, אשר הצריכה תשומות מנהלה גדולות יותר. המינוי ב

 הופסק לבסוף עקב עזיבת המנכ"לית.   2016
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 תגובת המנכ"לית היוצאת: 

אשר מגדירה את התפקיד כתפקיד מעטפת מנהלת לשכה הינו תפקיד מוכר, משמעותי ונדרש על ידי החברה למתנ"סים 

סיון עלי לציין שהתפקיד משמעותי לתפקוד שוטף של המתנ"ס. תפקיד זה מוגדר כתפקיד אמון לאור ילמנהל המתנ"ס. מנ

הרגישות במידע העובר תחת עיני מנהלת הלשכה )השתתפות בישיבות הנהלה, מעקב אחר משימות ההנהלה ומנהלת 

ר ותנאי העובדים, גישה לתיקים אישיים ועוד(. טרם כניסתה של מנהלת הלשכה לתפקיד, המתנ"ס, מידע מלא לגבי שכ

אושרה קליטתה על ידי ההנהלה ויו"רית ההנהלה אף אישרה מול היועץ המשפטי של המתנ"ס, עו"ד דני פלד כי התפקיד 

רוב התכנים בה, בניתי אני הינו תפקיד אמון על כל המשמעויות שבכך. המתנ"ס נמצא כרגע בתוך תוכנית הבראה שאת 

 בשיתוף החברה למתנ"סים ולכן כך או אחרת היה נעשה צמצום בכוח האדם הקיים לאור הגירעון שנוצר.

 תגובת יו"ר ההנהלה הקודמת: 

מספר העובדים במתנ"ס גדל מאוד בשל הצורך לקלוט צוותים לתפעול הצהרונים שמספר הילדים בהם גדל באופן משמעותי 

 , מורות, סייעות(. ביותר )גננות

להוציא עובדים שנקלטו לצהרונים, רוב העובדים שנקלטו למנהלה היו ברמה של "עובד תמורת עובד" כלומר, עובדים 

רל"שית, איש רכש –שנקלטו במקום עובדים שעזבו. מעבר לזאת נספו שלוש פונקציות למנהלה שלא היו קיימות קודם לכן 

באישור של ראש העיר וסגנו בשל ההבנה שנפח הפעילות של המתנ"ס גדל  נוספו וגזברית. משרות איש הרכש והגזברית

מאוד בעשור האחרון וכי איוש משרות אלה הוא חיוני ביותר לתפקוד נכון ומיטבי של המתנ"ס. תפקיד הרל"שית נוסף לאחר 

ה וכי היא מבקשת לעבוד רק שעובדת ששימשה קודם לכן בקבלה וגם כרל"שית הודיעה כי איננה יכולה לעמוד בעומס העבוד

 כמזכירה בקבלה. 

 

 צהרונים .3.20

 רקע

חובה  –גנים לילדי תת  25-החברה מפעילה מסגרות המשך ליום הלימודים הפורמאלי וכן בחופשות חנוכה סוכות ופסח, ב

בתי ספר לכיתות א' עד ג' )להלן: "צהרונים"(. במסגרת הצהרון ניתנת ארוחת צהריים חמה ומתקיימות פעילויות  5-וחובה וב

העשרה למשך מספר שעות. בנוסף לכך, בזמן החופש הגדול, החברה מפעילה קייטנות קיץ בגנים ובבתי הספר באמצעות אותו 

רה זו )להלן: "קייטנות"(. הצוותים המקצועיים בצהרונים גרעין כוח אדם בתגבור נוסף של אנשי צוות הנשכרים למט

ובקייטנות כפופים לרכזת הגיל הרך ולרכז בתי הספר בחברה.   בנוסף, התקיימה גם פעילות לימודית הכוללת הכנת שיעורי בית 

 . וחיזוק והעשרה במקצועות הליבה

 הוצאות הצהרונים כוללות תשלום לספק המזון, שכר הצוות, הדרכת צוות, ציוד וחומרים לפעילות. 

 חלה עליה בהיקף הפעילות בתחום הצהרונים אולם במקביל חלה ירידה ברווחיות פעילות אגף הצהרונים.  2015בשנת 
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 : 2015 – 2014להלן נתוני הוצאות מול הכנסות צהרונים וקייטנות מפעילות בשנים 

 סוג הפעילות שנה
 סה"כ הכנסות

 )באלפי ש"ח(

 סה"כ הוצאות 

 )באלפי ש"ח(

 עודף )גרעון(

 )באלפי ש"ח(
 אחוז

2014 

צהרונים לגיל הרך ולבית 

 הספר
7,054 2,180 874 12.4% 

 (0.3%)  (4)  1,570 1,522 קייטנות

2015 

צהרונים לגיל הרך ולבית 

 הספר
9,282 9,225 421 4.8% 

 0.5% 12 2,197 2,209 קייטנות
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 ממצאים

 2015)השנה שהתחילה בספטמבר  2016 - 2015מנתוני השתתפות ואנשי צוות בצהרוני בית ספר בשנת  .3.21

 371ילדים והסתיימה עם  412כאשר השנה נפתחה עם סייעות  51( עולה כי החברה העסיקה 2016והסתיימה ביוני 

 . ילדים( 8 – 7)כלומר יחס של סייעת על  ילדים

תלמידים  12-נמצא כי נפתחו קבוצות צהרון קטנות לכל כיתה בנפרד. נפתחו חמש קבוצות צהרון עם פחות מ .3.22

זאת בנוסף לשלוש כיתות חינוך מיוחד נפרדות, בהן הועסקו שני אנשי צוות . בכל אחת, בהן הועסקו שני אנשי צוות

 ילדים. 6עד  4על 

ן היה להסתפק במספר אנשי צוות נמוך יותר ומדובר בגידול נטען בפני הביקורת על ידי גזבר העירייה כי נית .3.23

בלתי סביר של כוח האדם המועסק בצהרונים, אשר גרם לניפוח עלויות הפעלת הצהרונים, וזאת, לאור השוואה 

מספר  צהרונים כוללבמכלול התחומים של הפעלת  מומלציםסטנדרטים ובהן החברה למתנ"סים להמלצות שפרסמה 

 .נוכי בצהרון והכשרתםאנשי הצוות החי

בצהרונים עולה כי הוגדרו דרישות הרכב כוח אדם בעבור  ותהחברה למתנ"סים העוסק המלצותמבדיקת  .3.24

 הצהרונים, כדלקמן: 

 ילדים.  5לפתיחת קבוצת צהרון דרושים לפחות  .3.24.1

 ילדים נדרש איש צוות אחד )אלא אם הכיתות מרוחקות זו מזו(. 12בקבוצה של עד  .3.24.2

 דרושים שני אנשי צוות )מובילה וסייעת(.  28עד  12כאשר מספר הילדים בקבוצה הינו  .3.24.3

 ילדים יש להוסיף סייעת נוספת.  28מעל  .3.24.4

שני אנשי מקצוע, מובילת צהרון וסייעת או שלוש קבוצות  -ילדים 28 צהרון רב גילאי: שתי קבוצות גיל עד  .3.24.5

 שלושה אנשי מקצוע, מובילה ושתי סייעות.  -ילדים  28גיל עד 

הביקורת מצאה כי בהשוואה להמלצות החברה למתנ"סים ניתן היה להפעיל צהרונים בפחות אנשי צוות.  .3.25

 לדוגמה: 

בקבוצות הצהרון הרגילות  –קבוצות צהרון רגילות בנוסף לקבוצת חינוך מיוחד אחת  3נפתחו  –בי"ס גלילות  .3.25.1

-ניתן היה להסתפק ב להמלצותאנשי צוות. זאת, כאשר בהתאם  6ילדים בלבד אבל הועסקו  32השתתפו סה"כ 

 אני צוות בלבד.         3

אנשי צוות. זאת, כאשר בהתאם  8ילדים אבל הועסקו  44קבוצות בהם השתתפו סה"כ  4נפתחו  –בי"ס גבעון  .3.25.2

 אנשי צוות בלבד.  4-ניתן היה להסתפק ב להמלצות
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 39הקבוצות הרגילות השתתפו  3-ב –קבוצות רגילות ועוד קבוצת חינוך מיוחד  3נפתחו  –בי"ס בית יהושע  .3.25.3

אנשי צוות. סה"כ ניתן היה להעסיק  3-אנשי צוות. גם כאן היה ניתן להסתפק ב 6תלמידים בלבד אבל הועסקו 

 סייעות פחות. 10, בהתאם להמלצות של החברה למתנ"סים בצהרונים

שניתן היה לחסוך בהתאם לאמור לעיל )צהרוני בתי ספר בלבד(, צלות השכרעמבדיקת הביקורת עולה כי  .3.25.4

 .  לשנה₪ אלף  300-מוערכת בכ ההמלצותבעבודה על פי 

 

 המתנ"ס היוצאת:  תגובת מנכ"לית

הצהרונים של העיר נשר פעלו באופן עצמאי ולא תחת הנחיות החברה למתנ"סים )רשת "צהריים טובים"( מכאן שאין 

סים אלא הנהלים מוצעים להחלטה ושיקול של הנהלת המתנ"ס בשיתוף עם העירייה. "מתנלכפיפות לנהלי החברה 

קבוצות קטנות  נפתחושנרשמו )בפועל לעיתים  ילדים 18בצהרונים של העיר נשר מינימום לפתיחת קבוצה היה נמסר כי 

קבוצה.בכל כיתה הייתה סייעת אחת בגיל ותלוי בולעיתים פחות, תלוי  1:10 היחס צוות ילדים הי. יותר לאחר אישור(

מובילת הצהרון. מעבר לכך הועסקו מורים שתפקידם היה שונה והתמקד בהכנת שיעורי הבית ובהעברת שהוגדרה כ

. על כן היו שני אנשי צוות בכיתה סגן ראש העירואושרה על ידי הסיכומים עם העירייה תי הספר לפי שיעורים לילדי ב

 אבל לא לאורך כל שעות היום.

הרכב ומבנה הצוות בצהרונים, כמו גם התפיסה החינוכית, הוגדרו על ידי העירייה בסיוע היועץ החיצוני לענייני צהרונים 

ה והנהלת המתנ"ס וכל נושא נבחן ואושר על ידי סגן ראש העיר הממונה על החינוך ובשיתוף עם מחלקת החינוך בעיריי

בהתאם לסיכום ולאישור של העירייה הוגדר כי הכיתות הבוגרות וכיתות חינוך מיוחד תהיינה קטנות  יחיאל אדרי.דאז 

בצהרוני בית הספר, בניגוד  יותר, כי אלה הכיתות הדורשות התייחסות מיוחדת של כוח אדם ביחס לגיל וצרכים אישיים.

קבוצות קטנות יותר כיוון שהן מחולקות לפי גילאים ולכן היה צורך הוגדרו בהתאם לסיכום מראש לצהרוני הגנים, 

התפיסה החינוכית שעליה התבססה קביעת צוות הצהרונים ואשר הוגדרה על פי דרישות  לעיתים ביותר אנשי צוות.

 במגוון תחומים.והעשרה פר צריכה להתרחש למידה בצהרוני בתי הסהעירייה הייתה כי 

בנוסף לכך הגידול בהוצאות הצהרונים נבע גם מהיקף הגידול בכמות הילדים שנרשמו לצהרונים ומעליית שכר 

 המינימום. 
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 ר ההנהלה הקודמת: תגובת יו"

מר יחיאל אדרי הייתה פנייה אל המתנ"ס לפעול  , עם תחילת כהונתם של ראש העיר מר אבי בינמו וסגנו2013בחודש דצמבר 

יפעיל המתנ"ס את הצהרונים בשכר מסובסד. לא ניתן למתנ"ס זמן להתארגנות מתאימה ולמידה של  1.1.2014-לכך שהחל מ

כל המשתמע מכך, וכל תהליך הפעלת הצהרונים המסובסדים היה למעשה "תוך כדי ריצה". מספר המשתתפים בצהרונים 

גדל באופן שלא צפינו אותו )גם לא הנהגת העיר(, הוא יותר משילש את עצמו במהלך של שנה אחת, מה שגרם לכך המסובסדים 

שהיה צורך בקליטה מסיבית של סייעות, גננות ומורות. אין ספק שעובדה זו הגדילה באופן משמעותי את מצבת העובדים. מתוך 

סות לגידול המהיר במספר המשתתפים בצהרונים קלטנו בהתחלה רצון להפעיל את הצהרונים בצורה מיטבית ומתוך התייח

שתי גננות / מורות לכל כיתה, אך בהמשך צמצמנו לגננת / מורה אחת לכל כיתה. בהתחלה, מתוך רצון לתת מענה איכותי לילדי 

ים בצהרונים היו הצהרונים, שובצו שני חוגים, אולם בהמשך צומצם מספר החוגים על מנת לחסוך בעלויות. בכל מקרה התכנ

באישורם של ראש העיר וסגנו, לא הייתה מצדם שום בקשה לצמצם את הפעילות בצהרונים לרמה של "בייביסיטר" בלבד. על 

פי תפיסת עולמי החינוכית, ילד שמגיע למסגרת חינוכית ראוי שיקבל את המיטב, אני מניחה שזו גם תפיסת עולמם של ראש 

הרונים היא רק לשמש "בייביסיטר" הרי שמוטב לה שלא תתקיים כלל, בטח לא כמסגרת העיר וסגנו, אם מטרת מסגרת הצ

חינוכית מטעם העירייה. העובדה שסבסוד הצהרונים הפך לנטל על העירייה בעקבות הגידול המאסיבי במספר הנרשמים 

אי אפשר לצמצם בהם  צריכה להביא לדעתי, חישוב מחדש של ההחלטה לסבסד את הצהרונים, אבל מרגע שהם מסובסדים,

 את הפעילות לרמה של "בייביסיטר" בלבד.

 תגובת הנהלת המתנ"ס:

 

 חוגים .3.26

 
 רקע

החברה מפעילה חוגים מגוונים לילדים ולמבוגרים הנערכים בשלוחות החברה השונות. כמו כן, חוגי נגינה וזמר במסגרת מרכז 

למעט מספר מדריכים בודדים המועסקים בחשבונית. ברוב המוזיקה. מדריכי החוגים חתומים על חוזי העסקה מול החברה, 

מהפדיון משולם למדריך(. מיעוט המדריכים  20% -ל 50%החוזים שיטת ההעסקה היא באחוז מהפדיון למדריך)לרוב בין 

(. חוזים ישנים, כמות משתתפים גדולה, מדריכים בחשבונית שהעלויות עליהם - 70%-20%מועסקים באחוז פדיון גבוה יותר )

כמו  .קיימים מספר מדריכים המועסקים לפי שעות. לאחרונה פעל המתנ"ס להוריד את אחוז הפדיון גם עבור מדריכים ותיקים

הכנסות. עלויות  הגדילעלויות ולבכן, נעשה מעבר למחיר קבוע שאינו מושפע משינוי המחיר שיעשה המתנ"ס על מנת לחסוך 

הפעלת החוגים הן בעיקר שכר המדריכים ועלויות אחזקת השלוחות בהן פועלים החוגים. בחוגים גדולים המתנ"ס משתתף 

בחצי מעלויות החומרים עבור החוג. במתנ"ס מועסקת רכזת חוגים האחראית לבניית מערך החוגים ואיתור המדריכים וכן 

 פים, גבייה וכו'. מרכזי השלוחות עוסקים בגביית דמי ההשתתפות. בקרה שוטפת על הפעילות, כמות המשתת
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 ממצאים

בהתאם לתקציב המתוכנן היה אמור הרווח מפעילות החוגים )ללא העמסת עלויות מנהלה(  2015בשנת  .3.22.1

ברווחיות  23%-כלומר ירידה של כ –אלף ש"ח  231-אלף ש"ח ובפועל הרווח מפעילות הגיע לכ 300-להיות כ

 החוגים.

עקב חוסר שביעות רצון מזמן  דחוג הטניס נכנס להפסד משמעותי כאשר מספר התלמידים ירד באופן ח .3.22.2

ין בש"ח  42,000 -כ כתוצאה מכך, נוצר פער שלשיפוץ המגרש ומגרש זמני שניתן לילדים על ידי העירייה. 

 תכנון לביצוע.

שולמו בו הוצאות על פות לאחר שבגלל סיבה שלא ניתן היה לצבנוסף, חוג טניס שולחן שלא יצא לפועל  .3.22.3

 .מדובר על מדריך שפוטר לאור התנהלות בעייתית וכלל לא פתח את החוג ש"ח. 34,000 -כבקניות הציוד 

 ותבמקרים רבים הכנסות החוגים מדמי ההשתתפות היו נמוכשנמצא מבדיקה מדגמית של מספר חוגים  .3.22.4

חלה ירידה בהיקף הגרעון מפעילויות אלו עקב צמצום  2015עם זאת, במהלך שנת מעלויות ההפעלה של החוג. 

 לדוגמה: הפעילות וחסכון בהוצאות. 

זה גירעון  -)כולל הוצאות אחזקה(  אלף ש"ח 51-לגרעון של כ 2015פעילות חדר הכושר הגיעה בשנת  .3.26.4.1

י המנכ"לית היוצאת כי . נמסר על יד(ש"ח 70,000-מובנה שאף ירד משנים קודמות )היה בעבר מעל 

 לסגור אותו כחלק מתוכנית ההבראה.  הציוהמל מפסידשחדר הכושר התריעה לאורך כל הדרך 

 25,000ובפועל היה רק ש"ח  42,000מעל  2015-לגרעון של התכנון היה  -תמחור שיעורי פיתוח קול  .3.26.4.2

 ש"ח. נמסר כי פעילות שיעורי המוסיקה מכסה על הגרעון הנ"ל. 

ש"ח  50י תיאוריה )סולפג'( לתלמידי בית ספר במרכז המוזיקה בדמי השתתפות של תמחור שיעור .3.26.4.3

ש"ח לשעה. סבסוד זה לא נלקח  80לשנה לתלמיד, כאשר עלות שכר המורה למרכז המוזיקה הייתה 

 13,000רק כ והפסידו ₪  25,000בחשבון מראש בתקציב ולא נדרש בגינו מימון מתאים. תוכנן להפסיד כ 

 . ן, סולפג'ו תמיד יהיה בגירעון מובנה אבל הפעילות עצמה של שיעורי המוזיקה מכסה עליוגם כאש"ח. 

ש"ח  80ש"ח לשנה לתלמיד אבל למורה שילמו  50דמי ההשתתפות נקבעו על  –פעילות מקהלה  .3.26.4.4

ש"ח.  2,500-הסתיימה בגרעון של כ 2015-לשעה. כתוצאה מכך, ההכנסות פחתו מההוצאות. הפעילות ב

 ש"ח.  2,500רק  ידוובפועל הפסש"ח  14,600ובנה בתקציב היה של כ גירעון מ

ש"ח  500ש"ח הכניסה רק  5,000-כ 2015-פעילות אולפן הקלטות במרכז המוזיקה שעלותה היתה ב .3.26.4.5

עבודתו של טכנאי האולפן שעבד שם והופסקה  הפעילות נסגרה על ידי המנכ"לית היוצאתבכל השנה. 

 . במשרה מלאהבעבר 
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דו רק יוהפס₪  34,000 -כ. התכנון היה להפסיד הייתה גרעונית 2015-עילות תזמורת כלי נשיפה בפ .3.26.4.6

 ש"ח.  24,600

 

היה קרוב ל בפועל וההפסד   ש"ח 113,000היה במרכז המוזיקה ההפסד המתוכנן הביקורת מציינת כי  .3.22.5

 -מהעירייה ש"ח 160,000ובה בגהכנסה שתוכננה בין תכנון לביצוע נובע בעיקר מכיוון  הפער. ש"ח 181,000

 עליו בתכנון. המתנ"ס הסתמך סכום שאמור היה לשמש לפרויקט שלא בוצע אבל 

לא נגבו  2015במרכז המוזיקה לא נערכה בקרה אפקטיבית על גבייה ממשתתפים. בשנת הביקורת מעירה כי  .3.22.2

גלה לאחר חודשים דמי השתתפות מחברי להקת "כתום תפוז" בגין החודשים ספטמבר אוקטובר והדבר הת

רבים ולא בוצעה גבייה של החוב. במרכז המוזיקה נגבו דמי השתתפות עבור חוגים גם במזומן בניגוד לנוהל של 

 החברה, מה שיצר בעיות של גבייה. 

 

 : תגובת המנכ"לית היוצאת

י וכחלק מהתנהלות בעייתית כללית שלה,  .הדבר התגלה מיד וטופל, נגרם עקב התנהלות לא תקינה של מזכירת המרכז, ר

נעשו עמה שיחות מתועדות ואף התבקשה להגיע לשימוע טרם שסיימתי לעבוד במתנ"ס נשר. להבנתי נשארה לעבוד בניגוד 

 להמלצתי.

 

חלק מנתוני החוגים בתוכנת דיאלוג המוזנים לחשבשבת בנויים באופן המקשה על בקרה הביקורת מעירה כי  .3.22.7

תזמורת כלי  163אותה פעילות מפוצלת ליותר מסעיף אחד במקומות שונים. לדוגמה: מיון תקציבית, כאשר 

פיתוח  170חצוצרה רביצ'ב שייכים לאותה פעילות של אותו מורה אך מופיעים בנפרד. מיון  128נשיפה ומיון 

 מוזיקה מלווה שייכים גם הם לאותה פעילות על אף שמופיעים בנפרד.  102קול ומיון 

 

 שכר מורי החוגים קביעת

הגדרות התפקיד של מורי מרכז המוזיקה לא הוגדרו באופן מספק בחוזי ההתקשרות עימם. כתוצאה מכך,  .3.22.8

 תופעה זו קיימת  בעיקרשולמו למורים תוספות בגין פעילויות שלא פורטו בחוזה כגון אירועים במשך השנה. 

 לגבי חוזים ישנים. 

 
 תגובת המנכ"לית היוצאת: 

הישנים נפתחו ונחתמו מחדש ויש כאלה שהיו בעשייה טרם עזיבתי. יש מורה שעזב בשל כך ולמרות זאת עמדנו  רוב החוזים

על שינוי החוזה. זה חלק מהשינוי שנעשה עם כניסתה של טלי כמנהלת חדשה שצריכה הייתה להסדיר בדיוק את הדברים 

 .האלה

 

קבוצות של להקת גיטרות שכר גלובאלי נמצא כי החברה שילמה למורה במרכז המוזיקה שהפעיל שתי  .3.22.9

שעות בחודש(. לא הוגדר לו  24-30-שעות )כ 6ש"ח, עבור שעות נוכחות של פעם בשבוע למשך  4,500ברוטו של 
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-היה גרעון של כ 2015תלמידים בכל קבוצה. בשנת  8המורה החליט כי לוקח רק  -כמות מינימום של תלמידים 

נפתחה עבורו קבוצה שלישית על מנת לנסות להגדיל את  2016משנת אלף ש"ח מפעילות הלהקות. החל  23

 ההכנסות. 

 

 תגובת המנכ"לית היוצאת:

 כל החלטה בנושא שכר מאושרת על ידי חברי ועדת כ"א כחלק מהחלטות ההנהלה. כך היה גם כאן. 

ש"ח ברוטו  6,600נמצא כי למורה אחר שהפעיל להקת זמר לילדים וחבורת זמר למבוגרים שילמה החברה  .3.22.10

שעות בחודש על פי החוזה. מבדיקת דוחות  22 שכר זה משולם כנגדש"ח.  2,500עוד תוספת  2016והחל משנת 

שעות,  10המתועדות היו  נמצא כי קיים חוסר בדיווח וכי שעות הנוכחות 2016-חודשים ב 3נוכחות למדגם של 

למרות זאת ידוע לביקורת כי לקראת כל הפקה שעולה על הבמה משקיע שעות לחודש בלבד.  17-שעות ו 13

המורה שעות עבודה רבות מאד ומצליח להעלות עם קבוצות הנוער המקומי מופעים איכותיים ברמה מקצועית 

בגרעון  2015-פעילות להקות הזמר הסתיימה ב. גבוה מאד. הביקורת מעירה כי יש להקפיד על דיווח השעות

 אלף ש"ח.      20-של כ

 

 תגובת המנכ"לית היוצאת: 

חלק מהתנאים נקבעו טרם כניסתי לתפקיד ההחלטה לשנות את שכרו של המורה  להקה ייצוגית אינה רווחית וזו לא מטרתה.

נעשתה באישור ועדת כ"א לאור העבודה המשמעותית שנעשתה בעיר עם הלהקה וברצון לשמר את מנהל הלהקה ואת 

 הפעילות הענפה שלה. בפועל המורה עבד שעות רבות סביב הלהקה.

י נגינה שונים )כלי נשיפה, כינורות(. פעילות זו הייתה בנוסף במסגרת פעילות מרכז המוזיקה הוקמו הרכב .3.22.11

לשיעורי הנגינה. עבור השיעורים בתזמורות אלו לא נגבו דמי השתתפות והילדים למדו אצל המורה בחינם, 

כאשר עלות שכר המורה ועלויות שוטפות של הפעלת התזמורות כגון כלי נגינה, אחזקת המקום וכו' חלו על 

תלמידים וכולם היו תלמידי חוץ שאינם לומדים  10. בתזמורת כלי הנשיפה השתתפו בחינם מרכז המוזיקה

 בבית הספר למוזיקה. 

 

 תגובת המנכ"לית היוצאת: 

כך מקובל בבית ספר למוזיקה, משלמים סכום גבוה עבור הפעילות עצמה ומקבלים גם שיעורי תיאוריה והשתתפות 

 ות.בתזמורת. זה משהו שנהוג בנשר שנים רב

 לגבי משתתפים שאינם רשומים, זו פעם ראשונה שאני שומעת על כך.

 

לטענת מנהלת מרכז המוזיקה והמחול בחברה, תוכנית ההבראה אשר אושרה על ידי הנהלת החברה  .3.22.12

ועל בסיסה יבנה התקציב השנתי הוכנה ללא שיתוף והתייעצות עימה. תוכנית התייעלות  2016ומיושמת בשנת 

מנהלת המרכז הכוללת הצעות רבות לשיפור של פעילות מרכז המוזיקה ללא עלות נוספת  אשר הוגשה על ידי

 .2016לחברה, לא נבחנה על ידי הנהלת החברה באופן יסודי והצעותיה לא נכללו בתוכנית לשנת 
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בנוסף לכך, לטענת מנהלת מרכז המוזיקה, עובדי מרכז המוזיקה זומנו לשימועים לפני פיטורים ללא יידוע  .3.22.13

אש של מנהלת המרכז וללא שיתופה בשיקולי ההנהלה ובתהליך קבלת ההחלטות. לאור היותה של הנהלת מר

החברה הנהלה ציבורית וכניסתו לתפקיד של מנכ"ל חדש, הביקורת רואה בהיעדר שיתוף המנהלים 

 המקצועיים בתהליך בניית תוכנית ההבראה והתקציב כשל תהליכי משמעותי, אשר עלול להביא להחמצת

 ההזדמנות הקיימת כיום להעברת פעילות החברה לפסים חיוביים ולאובדן נכסי הון אנושי. 

 

 :מתנ"ס החדשהמנהל תגובת 

בפגישה שנערכה לאחרונה בין מנכ"ל החברה החדש ומנהלת מרכז המוזיקה נדונה מחדש ואושרה על ידי המנכ"ל תוכנית 

 ה בעבר.ההתייעלות אשר הוגשה על ידי מנהלת המרכז ואשר נדחת

 המלצות

לערוך בחינה מחדש של חוזי ההעסקה של מדריכי החוגים ושל תנאי השכר, מול היקף ההכנסות והרווחיות של החוג אותו  .א

סבירות או הפסד בפעילות יש לשאוף לשינוי בתנאי החוזה.   ניתן להתנות עליה  –הם מפעילים. במקרים בהם קיימת אי 

 ו תמנע הפסד ותעודד את העובד להגדיל את היקף ההכנסות.בשכר אל מול גובה הכנסות. עובדה ז

להגדיר כמות מינימום של נרשמים לכל חוג בנפרד בהתייחס לרף הרווחיות של פעילות החוג. לשקול סגירה או שינוי  .ב

באופי הפעילות לחוגים שאינם ריווחים. במקרים בהם קיים רצון להמשיך להפעיל פעילות גירעונית יש לקבוע את מקור 

 המימון ולפנות במידת הצורך לקבלת הקצבה מתאימה. 

 להגדיר בקרות שוטפות על גבייה כולל רישום ודיווח לגבי משתתפים שאינם משלמים או משלמים מחיר מופחת.  .ג

תקציב פעילות החוגים בחשבשבת כך שיציג כל פעילות בנפרד ולאחד סעיפים אינדקס הכרטיסים בגין להתאים את  .ד

 השייכים לאותה פעילות, באופן שניתן יהיה לבצע מעקב תקציבי בקלות.

 :תגובת המנכ"לית היוצאת

כל נושא הפעילויות של מרכז המוזיקה עבר בחינה מחדש עם כניסתה של מנהלת המרכז החדשה והוצע תהליך התייעלות, 

כמו כן, נפתחו כלל החוזים למשא ומתן לאור המסקנות הפנימיות שלנו בנושא. לצערי לא סיימנו את התהליך וכולי תקווה 

 תיד.שייצא לפועל באופן מלא בע

 
 תגובת הנהלת המתנ"ס:
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 דו"ח ביקורת בנושא

 תחזוקת הגשרים התלויים
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 רקע .1

מבקר המדינה פרסם דו"ח ביקורת על טיפול רשויות מקומיות בתחזוקת גשרים לכלי רכב והולכי רגל. להלן 

 תקציר מתוך דו"ח מבקר המדינה.

 

הגיעה לידי הביקורת תלונה בנושא הליך הצעת מחיר לאחזקת הגשרים התלויים בעיר.  27.11.2012בתאריך 

בכל האמור לתחזוקת הביקורת בדקה את התלונה וכתוצאה מהבדיקה עלו ליקויים בהתנהלות גורמים בעירייה 

 כפי שיפורט בהמשך הדו"ח.הגשר 

  שני הגשרים בפארק קק"ל אשר ברחוב החרוב –גשרים תלויים 

  שנתית של הגשרים התלויים.  תחזוקה, קבלן שזכה בהליך של הצעות מחיר לבצע 'נ–שנתית  תחזוקהקבלן 

  מתכננת הנשר ומבצעת בדיקות דו שבועיות וחצי שנתיות. על פי דו"חות הבדיקה שלהם  –חברת פ. הנדסה

הביקורת מציינת כבר בפתח הדו"ח כי לא מצאה כל בעיה בשרות  לתקן את הליקויים. תחזוקהנדרש קבלן ה

 .ובעבודה שסיפקה חברת פ. הנדסה

הגשרים ממוקמים מעל ערוץ נחל קטיע בפארק נשר. הגישה אליהם היא בדרכי עפר לכלי רכב מרחוב החרוב ומדרך 

 מטרים. 77מטרים ואורך הגשר המערבי  28משה. אורך הגשר המזרחי 
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 המחירהליך הצעות  .2

התקיימה ישיבת ועדת שלושה ובמסגרתה התקיים הליך של הצעות מחיר לבחירת קבלן  29.9.2012בתאריך  .2.1

שנתית לגשרים התלויים. ארבעה קבלנים הגישו את הצעותיהם. בטבלה מטה ניתן לראות  תחזוקהאשר יבצע 

 את הצעות המחיר כפי שנרשמו בפרוטוקול ועדת שלושה:

לא הצעת מחיר  שם החברה 

 מע"מכולל 

 הערות

ההצעה נפסלה בגלל טעות  21,940 פ' 1

 בתמחור של המציע
  182,500 ג' 2

 הנחה 3%הצעה הזוכה לאחר  139,088 'נ 3

  239,300 ג 4

 על הפרוטוקול חתומים: גזבר העירייה, מנכ"לית העירייה, יועץ משפטי וסגן מהנדס העיר. .2.2

 ₪.  123,400האומדן הוכן ע"י מהנדס העיר ועמד על  .2.3

סכום זה ₪.  185,760והצעתו המתוקנת עמדה על  'הביקורת מעירה כי נפלה טעות אריתמטית בהצעתו של ג .2.4

מופיע  בכתב יד על הצעת המחיר אך לא ברור מי כתב אותו ולמרות שהתיקון אינו משנה את העובדה שהוא 

 סכום זה אינו נכון כאמור.₪.  239,300ל הישיבה נרשם כי הצעתו עמדה על בפרוטוקו ,אינו הקבלן הזוכה

 

 והגשת חשבון עבודות תחזוקה .3

 הערות: 

 מאילוצי כתיבההערות הביקורת נכונות לשני הגשרים. חלק מהדוגמאות וההערות מתייחסות רק לגשר המזרחי 

 דו"ח הביקורת.  של וארגון בלבד

המרכיבים את הכבלים חלק גדול מההערות שחוזרות על עצמן הן "תיל קרוע" הכוונה היא לסיבי מתכת 

 ואיור(. שאוחזים את הדפנות של הגשר )ראה תמונה
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 מבוצעות באופן הבא: יםמבדיקת הביקורת עולה כי עבודות התחזוקה בגשר

לשבועיים ובדיקה מקיפה יותר אחת לחצי שנה. לאחר כל בדיקה מפיקה  חברת פ. הנדסה מבצעת בדיקה אחת

 החברה דו"ח ליקויים לתיקון שמועבר לעירייה לביצוע. הגורמים שמתפלים בתחזוקת הגשר בעירייה הם:

 א.ב 

 מחלקת הנדסה 

 מהנדס העיר 

 

זוכה שיתחזק את הגשר על פי קבלן על  השנתי והכריז תחזוקההעירייה מכרז קיימה  2012בחודש ספטמבר  .3.1

התקיימה ישיבת ועדת שלושה  29.9.2012הנדסה בהתאם להנחיות העירייה. בתאריך  פ.דו"ח הליקויים של 

 הנחה. 3%לפני מע"מ לאחר ₪  139,088הצעתו עמדה על  הוכרז כזוכה. 'נוהמציע הזול מבין ההצעות התקינות, 

ספק כפי שנדרש ונחתמה ע"י מורשי החתימה, מנהל הרכש הוכנה הזמנת עבודה ל 29.9.2012 -ה באותו יום .3.2

 ומהנדס העיר.

הנדסה דו"ח מעודכן לגבי הליקויים הקיימים בגשר והעבירה אותו  פ.ערכה חברת  29.9.2012 -ה באותו יום .3.3

 לעירייה לטיפול. 
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 מתוך "מפרט לקבלן לתחזוקת גשרים תלויים בפארק נשר"  8על פי סעיף  .3.4

 
 

חלק   2016במהלך שנת  בדיקהכי חברת פ. הנדסה שלחה לעירייה מספר רב של דו"חות  מעירההביקורת 

מהליקויים תוקנו מעת לעת אך קיימים ליקויים שחוזרים על עצמם מדו"ח לדו"ח ולא טופלו. כך לדוגמא 

לא תוקנו הוציאה חברת פ. הדפסה דו"ח ליקויים ורובם המוחלט של הליקויים בדו"ח זה  21.7.2016בתאריך 

, היום בו 29.9.2016במהלך חודשיים. כתוצאה מכך ניתן למצוא את אותם ליקויים בדיוק גם בדו"ח מתאריך 

 נבחר קבלן תחזוקה.
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שהקבלן ביצע  פניל 29.9.2016קיימים בגשר המזרחי נכון לתאריך היו ניתן לראות את ריכוז הליקויים שמטה בטבלה 

 את עבודתו.

 

מתארכים ניתן לראות גם בדו"חות  29.9.2016הביקורת מעירה כי את אותם ליקויים שעלו בדו"ח מתאריך  .3.5

 24.11.2016 -ו 17.11.2016 ,27.10.2016

 29.9.2016להלן הערה של ריכוז תילים קרועים מתוך דו"ח בדיקה של פ. הנדסה בתאריך לצורך המחשה 

 
 24.11.2016דו"ח בדיקה של פ. הנדסה בתאריך להלן הערה של ריכוז תילים קרועים מתוך 

 

נבחר בוועדת השלושה והוצאה לו הזמנת עבודה על  ,'כחודש לאחר שקבלן התחזוקה, נ 31.10.2012בתאריך  .3.2

לעירייה ובו פרוט העבודות שביצע לתיקון לתשלום חשבון  ןקבלההעביר לפני מע"מ, ₪  139,098סכום של 
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לפני מע"מ כך שנשארה לקבלן יתרת ₪  101,400החשבון שהגיש הקבלן עומד על סכום של  .יםהליקויים בגשר

 ₪. 38,000 -תקציב לביצוע בגובה של כ

 מתוך "מפרט לקבלן לתחזוקת גשרים תלויים בפארק נשר" 8על פי סעיף  .3.7

 

בדו"חות של  את הליקויים שמופיעים מזה חודשיים הקבלן לא תיקןמבדיקת החשבון שהגיש הקבלן עולה כי 

ניתן לראות את ריכוז הליקויים שקיימים בגשר המזרחי נכון לתאריך מטה בטבלה  חברת פ. הנדסה.

ניתן לראות שאין כמעט כל  .עבודות תחזוקה במהלך כל חודש אוקטוברלאחר שהקבלן ביצע  24.11.2016

 .3.4הבדל בין טבלה זו לטבלה שהופיעה בסעיף 
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 פרט לקבלן לתחזוקת גשרים תלויים בפארק נשר"מתוך "מ 11.4על פי סעיף  .3.8

 
למשל של טרקטור או של בעל מקצוע. בסוף חוזה בנייה נהוג לכלול סעיפים  -רג'י הוא מחיר של יום עבודה הסבר: 

 .של בעלי מקצוע ושל כלים מכניים -לפי ימים ולפי שעות  -המפרטים מחירי עבודה 

הביקורת מעירה כי למרות שהצעת המחיר של הקבלן כוללת שעות עבודה של עובד מקצועי, עוזר  .3.8.1

₪  8,300שעות רג'י ולמרות זאת חייב את העירייה  8וטנדר, הקבלן לא קיבל אישור מראש עבור ביצוע 

 לפי הפרוט הבא:

 2,400  ₪ שעות  8עבורX  300  ₪תקנת כנה להב "ה עסקושכר יום עבודה לעובד מקצועי, עוזר וטנדר ש

 .מותחן גשר"

 2,400  ₪ שעות  8עבורX  300  ₪ב "התקנת מותחן  עסקושכר יום עבודה לעובד מקצועי, עוזר וטנדר ש

 .גשר"

 3,500  ₪ מ' יום עבודה" 45עבור "משאית מנוף 

 

הביקורת מעירה כי סעיפים אלה אינם קיימים במפרט הטכני ואינם מופיעים באף אחד מדו"חות  .3.8.2

 ורת שהגישה פ. הנדסה.הביק

 : מותחן הגשר אכן השתחרר והקבלן ביצע את העבודה. א.בתגובת 

הביקורת מציינת שבמקרה והתגלה ליקוי שלא הופיע בדו"חות הבדיקה של פ. הנדסה יש לתעד ולעדכן 

 את החברה שתוסיף את הליקוי לדו"ח מאחר והקבלן נדרש לבצע תחזוקה על פי דו"חות הבדיקה.

( או 4.2ציינת שבמקרה ויש צורך לדעת הקבלן לייצר חלק שאינו מוגדר במפרט )ראה סעיף הביקורת מ .3.8.3

לבצע עבודה שאינה מופיעה בדו"ח הבדיקה על הקבלן לידע ולקבל את אישור החברה המפקחת שהיא זו 

 שגם תכננה ובנתה את הגשר.

 

 מתוך "מפרט לקבלן לתחזוקת גשרים תלויים בפארק נשר" 11על פי סעיף  .3.9

 

הביקורת מעירה כי הקבלן לא דיווח בחשבון שהגיש על ביצוע העבודות על פי דו"חות הביקורות  .3.9.1

בדו"ח הבדיקה מופיע מספר, כותרת ומיקום בגשר של כל ליקוי שנמצא ומחובתו של  שהועברו אליו.

נה הקבלן לרשום בחשבון שהוא מגיש בדיוק רב את הליקוי שתוקן כדי שהעירייה תוכל לוודא שאין סכ

בטיחותית ושהיא אכן משלמת עבור תיקון ממצאי הבדיקה שעלו בדו"חות פ. הנדסה. לדוגמא על הקבלן 

 היה לרשום: 
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"החלפת כבל ותיקון פאזות של  הכולל 24.11.2016בדו"ח מתאריך  1תוקן סעיף מספר 

 מחיר_________ "7-8התופסנית העליונה בגשר מזרחי, צד מזרחי מיקום ז' 

"תפסניות" שבורות שיש  7כתוב כי ישנן  14.10.2016מציינת כי בדו"ח הביקורת מתאריך הביקורת  .3.10

"תפסניות" כפי שמופיע גם בחשבון  13להחליפן ללא ריתוך. מסיור שערכה הביקורת במקום עולה שהוחלפו 

 הקבלן. 

  אספקת זוויתן עם חורים לברגים וברגים, ייצור לתפיסת מעקה עם כבלים"

 ₪. 8,450של  " בעלות13י"ח 

  13,000" בעלות של 13"התקנת זוויתן למעקה קיים מבחוץ י"ח .₪ 

יחידות שנשברו והיה צורך להחליפן. הביקורת שוב מציינת כי במקרה  13לדברי מר פסקל היו 

שנתגלו ליקויים נוספים שלא עלו בבדיקה הדו שבועית, יש לעדכן את דו"חות הבדיקה ולתעד את 

 המפגע.

"הידוק ברגי מדרכים ומעקות בכל הגשר סעיף ה כי הקבלן חייב את העירייה בגין הביקורת מעיר .3.11

כלומר  תקופה של ארבעה שבועות מהלךעבור שני הגשרים ב פעמים 5והשלמת ברגים ואומים, קומפלט" 

עלות כל הידוק לכל . פעמים במהלך חודש אוקטובר 10הקבלן טוען שחיזק את ברגיי שני הגשרים )קומפלט( 

 ₪. 70,000ובסה"כ חייב הקבלן את העירייה בסכום של ₪  7,000בנפרד היא גשר 

הנדסה ועל פי  פ.על פי חברת של מהנדס העיר,  על פי, כתב הכמויות, האמדןהביקורת מעירה כי  .3.11.1

בלבד במהלך שנה  פעמייםבמקסימים אמור להיות מטופל ומחויב הצעתו של הקבלן עצמו סעיף זה 

 שלמה. 

ברגים בגשר  5עולה כי רק  24.11.2016 –ו  29.9.2016על פי דו"חות הבדיקה של פ. הנדסה מתאריך  .3.11.2

 המזרחי משוחררים ויש להדקם.

הביקורת מעירה כי לא נבדק טיב העבודה של הידוק הברגים מיד בסיומה בכל חמשת המקרים  .3.11.3

 נוסף לזה שכבר בוצע.המדווחים בחשבון ולא נמצא כל מסמך המעיד על הנחיצות לבצע הידוק 

לדעת הביקורת במקרה של תקלה חוזרת ראוי היה לברר עם החברה המפקחת מה הסיבה שבגינה  .3.11.4

 הברגים משתחררים בטווחי זמן כה קצרים.

. פעמים בתוך חודש בחיזוק "כל ברגי הגשר קומפלט"ובוודאי שלא עשרצורך  היהלדעת הביקורת לא  .3.11.5

 וני.מספר זה מוגזם, בלתי סביר באופן קיצ

מידי שבוע משתחררים ברגים בגשר ובכל יום  -עולה כי  א.במשיחה שקיימה הביקורת עם מהנדס העיר ועם 

. מהנדס 0שישי וראשון מר פסקל מקפיד להגיע למקוםכדי לוודא שאין מפגעים לפני עומס מבקרים ואחריו

וקים תכופים יותר לעומת העיר הוסיף שיש עומס מיוחד בחודשי הקיץ ותקופת החגים ולכן יש צורך בחיז

 שאר חודשי השנה ובמיוחד תקופת החורף.
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מבדיקת הביקורת עולה כי ריבוי מבקרים בגשרים יתכן וגורם להשתחררות ברגים ואם כך הדבר בהחלט אכן 

להפעיל את סעיף חיזוק כל הברגים בגשרים קומפלט בעלות  אין שום צורךיש לחזקם. אך הביקורת מעירה כי 

לגשר. סעיף זה אינו רלוונטי לליקויים בשטח כפי שהם מדווחים בדו"חות הבדיקה של פ. הנדסה ₪  7,000של 

 ועל פי המצב בשטח שנראה במספר סיורים שערכה הביקורת בגשרים.

הביקורת מציינת בהקשר זה שניתן להוסיף לכתב כמויות שעליו מציעים הקבלנים סעיף של חיזוק ואו החלפת 

ברגים. או לחילופין ניתן להשתמש בסעיף של כוח עבודה לפי שעה ולשלם, על  10-50 ברגים בכמויות קטנות,

שעות עבודה, לצורך חיזוק ברגים  4הכוללים, עובד מקצועי, עוזר ורכב, כפול ₪  450פי הצעת המחיר הזוכה 

חות עם שקלים בלבד לשני הגשרים יחד. מחיר סביר להיקף העבודה הדרוש כפי שעולה משי 1,800בעלות של 

 4לחיזוק ₪  15בעלי תפקידים ומדו"חות הבדיקה. לצורך המחשה, הקבלן שנפסל הציע בטעות מחיר של 

 ברגים

 חתימה ואישור חשבון .4

אחראי על קבלן התחזוקה מטעם  - א.במנהל העבודה מטעם הקבלן,  -על החשבון שהגיש הקבלן חתומים: שאדי 

 אנג' ליאון גורודצקי. –העירייה ומהנדס העיר 

 הביקורת מעירה לכל הרשומים מעלה כי:

בניגוד לנוהל המפורט במסמך "מפרט לקבלן לתחזוקת גשרים תלויים ₪  118,638אישרו הוצאה בגובה   .4.1

 בפארק נשר", כלומר הקבלן לא דיווח בחשבון איזה סעיף מדו"חות הבדיקה תוקן.

בדו"חות הבדיקה של החברה  אישרו חשבון לקבלן שאין בו תיקון ליקויים שקיימים כשלושה חודשים .4.2

 המפקחת, פ. הנדסה.

אישרו חשבון הכולל סעיף תחזוקה יקר במיוחד של הידוק ברגים בכל הגשר קומפלט עשר פעמים במקום  .4.3

 למצוא פתרון זול יותר שמתאים לכמות הברגים שיש לחזק בפועל.

 אישרו חשבון ללא וידוא שהקבלן אכן ביצע עבודה כלשהיא במקום. .4.4

 הזמנה נוספתפתיחת  .5

נפתחה עוד הזמנת עבודה להמשך תחזוקת הגשרים מאותו קבלן. את ההזמנה פתחה עובדת  27.11.2012בתאריך 

 בשם הדס במחלקת הנדסה. ועליה חתומים קניין העירייה ומהנדס העיר.

ת על פי של הגשרים לשנת פעילו תחזוקהא תקציב הולפני מע"מ. כאמור, מל₪  139,098ההזמנה היא על סכום של 

 .'נהחלטת ועדת השלושה ועל פי ההצעה שהגיש הקבלן 

 גזבר העירייה לא חתם על ההזמנה מאחר וזיהה חריגה מהצעת המחיר שהתקבלה בוועדת השלושה.

הביקורת מעירה לקניין העירייה כי היה עליו לצרף מייל או מכתב להזמנה ולציין שמדובר בהזמנה נוספת  .5.1

לעלות תחזוקה שנתית בגשרים. לדברי הקניין הוא פנה לגזבר העירייה שחורגת מהחלטת ועדת השלושה 

 והפנה את תשומת ליבו להזמנה החריגה.

הביקורת מעירה בחומרה למהנדס העיר כי לא ייתכן שהוא חותם על הזמנה לביצוע עבודה החורגת מהחלטת  .5.2

 .100%ועדת השלושה לעלות תחזוקה שנתית בגשרים ומהאומדן שהוא עצמו הכין בכמעט 
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, תחזוקה שנתית גשרים תלויים לפי 2161725"המשך להזמנה קודמת  -כתוב כי מדובר ב 2161960בהזמנה  .5.3

 שלב ב'" –מפרט 

. הביקורת מעירה בחומרה כי יש בכך הטעיה מאחר ויתרת התקציב לביצוע ע"י הקבלן לאחר החשבון  .5.3.1

נוספת לקבלן מאחר וכבר הוצאה  ולא יותר. אסור היה להוציא הזמנה₪ אלפי  38 –שהגיש עמדה על כ 

 הזמנה על מלא סכום הזכייה בהליך הצעת המחיר. 

 29.9.2016מבדיקת הביקורת עולה עוד כי להזמנה השנייה צורפה שוב החלטת ועדת שלושה מתאריך  .5.3.2

 אשר אינה רלוונטית מאחר וכבר הוצאה הזמנה על פי החלטת הוועדה מאותו תאריך על מלוא הסכום.

ליקויים שהגישה פ. הנדסה לא שימש את קבלן התחזוקה מאחר ולא קיבל אותו  המפרט לתיקון .5.3.3

. הביקורת מציינת שהקבלן צריך לקבל את א.בלידיו. הוא קיבל את ההנחיות לתיקון הליקויים ישירות מ

 הדו"ח לידיו והחשבון צריך להיות בהתאמה מלאה לדו"ח.

יקויים חוזרים בגשרים ולמרות כך אושר דו"חות הבדיקה של חברת פ. הנדסה שבו והתריעו על ל .5.3.4

 .שאין בינו ובין הליקויים בגשר שום קשרלקבלן התחזוקה חשבון לתשלום 

 סגירת הגשר המערבי .6

מצאה כי הגשר המערבי נסגר והוצבו מחסומים ושלטים האוסרים  7.12.2012בסיור שערכה הביקורת בתאריך 

ציין שההוראה על סגירת הגשר הגיע ממהנדס העיר  על מעבר. בשיחה שקיימה הביקורת עם מר פסקל, הוא

 . והוא ביצע אותה

הביקורת מעירה כי מבדיקת הביקורת עולה כי הקבלן הבודק, פ. הנדסה לא הורה על סגירת הגשר ולא נמצא  .6.1

דו"ח בדיקה שמתריע על סכנה בגשר, לכן לא ברור מי סגר אותו ומדוע. הביקורת מציינת כי סגירת הגשר 

מפעילה לחץ על מקבלי ההחלטות מאחר ומדובר באתר ציבורי שקולט מבקרים רבים מכל הארץ. לכן, לציבור 

 חובה לסגור את הגשר כאשר יש חשש לסכנה בטיחותית או עבודות תחזוקה אך לא בשום סיבה אחרת.

 הזמנת עבודה לבדיקות הנדסיות לגשרים .7

נדסה לביצוע בדיקות הנדסיות שנתיות לגשרים. הוציאה מחלקת הנדסה הזמנה לחברת פ. ה 2015בחודש יולי  .7.1

 כולל מע"מ ותוקפה למשך שנה אחת.₪ אלפי  37ההזמנה הייתה בסכום של 

פתחה מחלקת הנדסה הזמנה נוספת לחברת פ. הנדסה על  21.11.2016 –מבדיקת הביקורת עולה כי רק ב  .7.2

 אותו סכום לביצוע בדיקות הנדסיות שנתיות.

מועד כתיבת הדו"ח אין הזמנה מאושרת להמשך פעילות של החברה למרות שהיא הביקורת מעירה כי נכון ל .7.3

נתנה וממשיכה לתת שירותים לעירייה ועורכת בדיקות תקופתיות. כתוצאה מכך נוצר מצב שכאשר תאושר 

 הזמנה לחברה חלק ממנה יהיה רטרואקטיבי עבור בדיקות שכבר ביצעה.

א שהזמנות יצאו לספקים בזמן לפני ביצוע העבודה ולא באופן הביקורת מעירה למחלקת הנדסה כי עליה לווד .7.4

 רטרואקטיבי.

הביקורת מעירה למחלקת הנדסה כי בעת פתיחת דרישה והזמנה יש לצרף מסמכים ולא הזמנה משנה  .7.5

 קודמת. על המסמכים לכלול הצעות מחיר ובמקרה של ספק יחיד הסבר מנומק.
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ש מקום לשקול התקשרות למשך שלוש שנים ולא לשנה הביקורת מעירה למחלקת הנדסה כי במקרה זה י .7.6

 אחת בכל פעם.

 נוהל תחזוקה לגשרים .8

כפי שהוזכר בתחילת דו"ח זה מבקר המדינה ערך ביקורת של תחזוקת גשרים ע"י רשויות המקומיות ולהלן עיקר 

 הממצאים הרלוונטיים גם לדו"ח זה.
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 להלן המלצות מבקר המדינה לתחזוקת גשרים

 

הביקורת מציינת לחיוב כי משרד מהנדס העיר התקשר עם ספק חיצוני לצורך ביצוע ביקורת לתחזוקת שבר 

 בגשרים אחת לשבועיים וביקורת מקיפה יותר של שקיעה ומתיחת הכבלים הראשיים פעמיים בשנה.

וקה ובדיקה רב הביקורת מעירה למשרד מהנדס העיר כי לא קיים נוהל תחזוקה מקיף לגשרים הכולל הנחיות תחז

 מפקחתלבצע ריתוכים על הגשר למרות שלדברי חברת הפועלי תחזוקה שנתיות. כך למשל, נוצר מצב שבו נהגו 

לדעת הביקורת נוהל כזה חייב  .הדבר אסור באיסור חמור ויכול לגרום לקריסת הגשר ,שגם תכננה את הגשר

 להתייחס גם לאלה האם קיים צורך בהחלפת הכבלים המרכזיים ואו רכיבים אחרים של הגשר אחת למספר שנים. 

 

 סיכום .9

בעקבות הביקורת עצר גזבר העירייה את התשלום לקבלן התחזוקה עד לבירור העניין ונכון למועד כתיבת הדו"ח 

, אינה מאושרת וגם 2161960נושא תחזקת גשרים. ההזמנה השנייה מספר הוא לא קיבל תשלום מהעירייה ב

 בנושא זה ממתין הגזבר לברור העניין.

חברת פ. הנדסה ממשיכה לפקח ולבדוק את הגשרים ובמקרה שיחשבו שקיימת סכנה בטיחותית יסגרו אותם. 

 נכון למועד כתיבת הדו"ח אין חשש כזה.
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ראשונה הביקורת רואה בחומרה רבה את רצף הליקויים שנמצאו בדו"ח. מאחר ומדובר בנושא בטיחותי ממדרגה 

ומהנדס העירייה מקפידים על בטיחות הגשרים ואף סגרו אותם למבקרים  א.בלמרות שהביקורת התרשמה כי 

לפני מספר חודשים. בנוסף מר פסקל מבצע בדיקות שבועיות במקום, ולדעת הביקורת יש אי סבירות קיצונית בכל 

הידוקים של כל ברגיי הגשרים קומפלט. בנוסף, לדברי  10ש"ח הכולל  70,000לאישור חשבון בגובה האמור 

"יישור קו" לפני תחילת עבודות התחזוקה  -המהנדס, מאחר ולא הייתה חברת תחזוקה זמן רב, היה צורך ב

לן מאחר ולא מופיע השוטפות. התייחסותו של המהנדס מבליטה עוד יותר את חוסר הסבירות בחשבון שהגיש הקב

 בחשבון זה תיקון של ליקויים החוזרים כבר מספר חודשים בדו"חות הבדיקה וכאמור לא תוקנו. 

זוויתנים שהוחלפו ועליהם אין  13ניתן היה לראות  7.12.2016בסיור שערכה הביקורת עם הקבלן במקום בתאריך 

עבודות שביצע הוא מתח את הכבלים מחלוקת כי העבודה בוצעה. באותו מועד הסביר הקבלן שבמסגרת ה

האלכסונים בדפנות הגשר. עבודה מורכבת שמצריכה פועל שעומד מחוץ לגשר. הביקורת מעירה כי לא סביר 

שהקבלן יבצע מתיחה של כבלים אלכסונים כאשר דו"חות הבדיקה מעירים מידי שבועיים שיש להחליף  חמישה 

לים קרועים כלל. בנוסף, בתגובה לדברי הקבלן טען מר פסקל כבלים ולמתוח אחד וכאמור הקבלן לא החליף כב

 בפני הביקורת כי הקבלן לא הכניס לחשבון מתיחת כבלים, כך שנושא זה אינו רלוונטי לחשבון המדובר.

הביקורת מייחסת חשיבות מרובה לצורך בנוהל פנימי לתחזוקה רב שנתית של הגשרים התלויים וכמן לכל 

 ר לפי המלצות דו"ח מבקר המדינה.הגשרים בשטח עיריית נש

הביקורת העבירה את הדו"ח לידיעת ראש העיר, מנכ"לית העירייה, היועץ המשפטי וגזבר העירייה  להמשך 

 טיפול.
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 תגובת קבלן התחזוקה
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טיוטת דו"ח ביקורת על 
 פעולות קליטה
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 תקציב הקליטה  .1

 לפי הפרוט הבא:₪  571,208, תקציב קליטת עולים לאותה שנה עמד על 2012תקציב העירייה לשנת על פי  .1.1

תקציב  סעיף  
הוצאות 

 בש"ח

תקציב 
הכנסות 

 בש"ח

 פרוט

    40,208 שכר  

    1,000 דמי חבר לעמותות 1

 טלפון   1,000 הוצאות תקשורת עולים 2

קטנה, ציוד משרדי, קופה   25,000 הוצאות שונות 3
 כיבוד

תקציב פעולות קליטה בו   50,000 אירועים לעולים 4
 משתמש רכז קליטה

משמש להוצאות שוטפות  80,000 50,000 קליטה רווחה 5
מאושרות ע"י  תכניותשל 

 משרד הקליטה

קליטה מרכז יום  6
 לקשיש

משמש להוצאות שוטפות  50,000 50,000
מאושרות ע"י  תכניותשל 

 משרד הקליטה

משמש למלגות לדיור   100,000 דירות קלט לעולים 7
 לעולים חדשים

סל תלמידים עולים  8
 יסודי

 מחלקת חינוך  משמש את   20,000

סל תלמידים עולים  9
 חטה"ב

 מחלקת חינוךמשמש את   3,000

 מחלקת חינוך  משמש את   1,000 סל תלמידים עולים 10

בפרויקט של משרדי מדובר   100,000 קליטה מועדון אדמ"ס 11
אות והחינוך יהרווחה הבר

אשר אינו קשור לקליטה או 
למשרד הקליטה. התקציב 

מציג את השתתפות 
העירייה בתוכנית הלאומית 

 לסיוע לאתיופים

תקציב לאירועים קונצרטים,  120,000 110,000 מתנ"ס כללי 12
הסעות ומרבית פעילות 

 הקליטה

בהתאם לתוכנית עם משרד  25,000 20,000 מוזאון מורשת וטרנים 13
הקליטה התקציב משמש 

 לפעילות המוזאון

   275,000 571,208 סיכום  
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)פורטל אינטרנטי להתחשבנות מול משרדי הביקורת בדקה את אופן דיווח וניצול התקציב כפי שהוא מופיע במרכבה  .1.2
דווחו ע"י העירייה למשרד הקליטה, באילו  . בטבלה מטה ניתן לראות אילו פרויקטים30/1/2012בתאריך הממשלה( 

 .סכומים וכמה כסף קיבלה העירייה מהמשרד עבור פרויקטים אלה

 2016ניתוח דו"ח מרכבה לשנת הפעילות 

 
 

 הערות הביקורת 
בעוד ₪  342,820הביקורת מעירה כי תקציב הפעולות של העירייה בנושא קליטה בשיתוף משרד הקליטה עומד על  .1.3

נובע ממספר סעיפים אשר אינם ₪  228,388ש"ח. הפער של  571,208תקציב הקליטה בתקציב העירייה עומד על 
 –ן:  "סל תלמידים עולים" ו קשורים לתקציב משרד הקליטה אך מופיעים בספר התקציב כפעולות קליטה כגו

 "מועדון אדמ"ס".

נמוך בהשוואה לשנים קודמות  2016הביקורת מעירה כי התקציב המאושר לעיריית נשר ממשרד הקליטה לשנת  .1.4
 .2015פחות משנת ₪ אלף  30 –בלבד. כ ₪  97,100ועומד על 

לא העביר  הקליטה נשר, משרד שאושר לעיריית₪  97,100הביקורת מעירה כי נכון למועד כתיבת הדו"ח, מתוך  .1.5
 כסף לעירייה עבור הפעילויות שבוצעו.

הביקורת מעירה כי סעיף "מרכז ספורטאים עולים" שמופיע במרכבה לא מופיע בתקציב העירייה כסעיף בפני עצמו  .1.2
 נכלל בתוך סעיפים אחרים. עובדה זו מקשה לוודא כי התקציב כולו אכן משמש את ייעודו. אאל

הביקורת מציינת כי שני סעיפים שעבורם הגישה העירייה בקשה תקציבית למשרד נסגרו אך כלולים בסעיפים  .1.7
שאותו בקשה  8,325 -ו₪  98,145שהעירייה אינה מקבלת את התקציב בגובה  הביקורת מצאהאחרים. למרות זאת 

 חדרי הנצחה" –"מרכז קהילתי לעולים+מועדון ספורט" ומוזיאון "וטרנים  -באופן ייעודי ל

 2015דו"ח מרכבה לשנת הפעילות 

 
 
 

סכום מאושרתאריך הגשהמצב בקשה בפורטלתיאור בקשה

סכום 

שהועבר 

סכום מבוקשעלות פעילותלתשלום

תאריך 

תוקף 

התחייבות 

)חוזה(

שוטף חברה - מרכז 

08/03/201612,975029,64022,23031/08/2017תמיכה מאושרתספורטאים עולים

שוטף חברה- מרכז קהילתי 

08/03/201669,1250139,460104,59531/08/2017תמיכה מאושרתלעולים

בקשה לתקצוב חדרי הנצחה - 

08/03/201615,000031,76023,82031/08/2017תמיכה מאושרתנשר

מרכז קהילתי לעולים + 

00130,86098,145בוטל לפני דיוןמועדון ספורט לעולים

0011,1008,325בוטל לפני דיוןמוזיאון וטרנים - חדרי הנצחה

97,1000342,820257,115סיכום

סכום מאושרתאריך הגשהמצב בקשה בפורטלתיאור בקשה

סכום 

שהועבר 

סכום מבוקשעלות פעילותלתשלום

תאריך 

תוקף 

התחייבות 

)חוזה(

16/12/201400150,000112,500בוטל לפני דיוןתכנית עידוד עלייה

קורס הכנה לצה"ל יוצאי 

16/12/20140028,05021,038ממתין לטיפולאתיופיה

16/12/201414,62510,66919,50014,62530/08/2016תמיכה מאושרתמוזיאון ויטרנים

16/12/201433,00027,90544,20633,15430/08/2016תמיכה מאושרתתרבות ואמנות

16/12/201411,5448,61529,76022,32030/08/2016תמיכה מאושרתפרויקט העשרה בחינוך

16/12/20149,0604,98812,0809,06030/08/2016תמיכה מאושרתתכנית לצעירים

16/12/201457,85951,17782,13061,59830/08/2016תמיכה מאושרתמרכז קהילתי לעולים

126,088103,354365,726274,295סיכום
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 תוכנית עבודה .2

פעולות הקליטה בוצעו על פי תוכנית מאושרת מראש ובאיזה אופן נקבעה תוכנית  2012הביקורת ביקשה לבדוק האם בשנת 
 העבודה.

 
 רקע

אשר הוגשה לראש העיר ולגזבר  2012לבקשת ראש העיר, הכין רכז הקליטה  תוכנית עבודה ורציונל לשנת  5/10/2015בתאריך 
 העירייה. 

רכז הקליטה ביקש לסיים את תפקידו בעירייה. בתגובה לכך ביקש ראש העיר במכתב לרכז הקליטה שלא  2015לקראת סוף 
 יעזוב ויחפשו עבורו תפקיד אחר בעירייה.

בור לתפקיד של אחראי גיוס כספים הוצע לרכז הקליטה ע"י מנכ"לית העירייה הקודמת וראש העיר לע 19.1.2012 -בתאריך ה
 בגזברות. למרות זאת נתבקש להמשיך ולבצע את תפקידו כרכז קליטה בחצי משרה ולסייע לגזרות בחצי המשרה הנותרת.

 
 ממצאי ביקורת

ומצאה כי התוכנית גובשה לאחר שרכז  2015בדקה הביקורת כיצד הוכנה תוכנית העבודה לשנת  ,לצורך השוואה .2.1
 )הקודמת(, כולל חברי ועדת קליטה, גזבר העירייה ומנכ"לית העירייה ,מיילים לכל הנוגעים בדבר חהקליטה של

מיילים  ח. מבדיקת הביקורת עולה כי רכז הקליטה של2015בכדי לשתף אותם בתהליך בניית תוכנית העבודה לשנת 
וכנית העבודה לפעילות הקליטה תלכן אך לא קיבל מענה או התייחסות מאף גורם באותה שנה ו ,כאלה מספר פעמים

 .על ידי הרכז באופן עצמאי הוכנה

אך הפעם לא פנה בכתב אל  ,תוכנית עבודהרכז הקליטה )בחצי משרה( הכין , על פי בקשת ראש העיר ,2016בשנת  .2.2
והתוכנית הוכנה בהסתמך על הפעילות בשנה  כפי שעשה בשנה קודמת ,חברי הוועדה וכל הגורמים הרלוונטיים

 .וניסיונו המקצועיקודמת 

הביקורת מציינת כי תפקידה של ועדת קליטה הוא בין היתר לבחון ולדון בתוכנית העבודה שהכין הגורם המקצועי, קרי 
"לטפל בכל עניין הנוגע לקליטתם של  –רכז הקליטה, מאחר ותוכנית העבודה היא הכלי האופרטיבי לביצוע הוראת החוק 

 תושבים עולים". 
 ה' לפקודת העיריות 149על פי סעיף 

(, תבחר 1990בינואר  1מתושביה עלו לישראל אחרי יום ד' בשבט תש"ן ) 10%לפחות בעיריה ש"
 ל ענין הנוגע לקליטתם של התושבים האמורים."שתטפל בכהמועצה ועדה לקליטת עליה 

 
 א' 122על פי סעיף 

הועדה, והוא חייב לקרוא יושב ראש ועדה של המועצה רשאי בכל עת לקרוא לישיבת  )א( .166
לישיבה על פי החלטת הועדה או על פי בקשת רוב חבריה שליש חבריה או על פי בקשה של המועצה או 

 של ראש העיריה.
מור, חדשים; לא כונסה ועדה כא השולשימה לפי כל דין תכונס לפחות אחתלהקל בהוועדה שח )אא( 

א נכח יושב ראש הועדה ; לל ישיבת הועדהיום שאת סדר היורה ראש העיריה לכנסה, והוא יקבע 
 בישיבה, או סרב לנהלה, ינהלה זקן חברי הועדה.

 

 כדי לאשר תוכנית עבודה שהוכנה, על פי המלצת 2016הביקורת מעירה כי ועדת קליטה לא התכנסה בתחילת שנת  .2.3
 רכז הקליטה. הגורם המקצועי, קרי, 

דיווח על  כשעל סדר היום 13/4/2016בתאריך רק הביקורת מעירה כי ועדת קליטה בעירייה התכנסה לראשונה  .2.4
 :פעילויות שהתקיימו ולא דיון על תוכנית עבודה

  2016דיווח רכז הקליטה על תקציב ותוכנית פעילות אירועים לשנת. 

 .דיווח רכז הקליטה על כלל האירועים שבוצעו עד כה מתחילת השנה... 

  9/5/2016 –פרוט אירועים עתידיים במהלך חג הפסח בתאריך ה. 

 :הוא מעלה את הטענההביקורת מעירה ליו"ר הוועדה כי כבר בפתיחת הישיבה שהוא עצמו זימן רק בחודש אפריל  .2.5
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 "לא השתתפנו בהכנות של תקציב וסדר פעילות לשנה זו. כל זאת נעשה בלעדינו"

 
אל לו להלין על איש מלבד  2016בפעם הראשונה בחודש אפריל  את הוועדהלאור העובדה שיו"ר הוועדה בחר לכנס 

לכנס את הוועדה  ולא הייתה מניעהעל עצמו שכן על פי פקודת העיריות זהו תפקידו וסמכותו לכנס את הוועדה 
 .נוספות או להעלות רעיונות לפעילויות בתחילת השנה כדי לאשר תוכנית עבודה

 הביקורת מעירה שיש לכנס את ועדת קליטה בתחילת שנת תקציב כדי לאשר תוכנית עבודה שנתית. .2.2

 
 ה' לפקוד העיריות 122על פי סעיף 

 מעת.אחרת משתשל ועדות המועצה טעונות אישור המועצה, אם אין בפקודה כוונה החלטות 
 

ציינת כי מרגע שאושר תקציב העירייה ובתוכו תקציב הקליטה, רשאי רכז הקליטה לפעול על פי תוכנית הביקורת מ .2.7
עבודה והבנתו המקצועית בכפוף לאישור הממונים עליו קרי, מנכ"לית העירייה, וראש העיר. יחד עם זאת ועדת 

עולות הקליטה בעיר. מבדיקת קליטה היא פלטפורמה שבה ניתן להעלות רעיונות, להתוות מדיניות ולפקח על פ
 גם במליאה. נדונהבוועדת קליטה ולכן לא  נדונהלא  2016תוכנית העבודה לשנת הביקורת עולה כי 

 

הביקורת מעירה כי הסיבה העיקרית לירידה בתקציב הקליטה ובתמיכת משרד הקליטה הוא חוסר ניצול תקציב  .2.8
ה למען הקשיש ומחלקת הרווחה, לא ניצלו את מלוא משנה קודמת, כלומר, גורמי הביצוע, קרי מתנ"ס, העמות

 התקציב שביקשו ואושר להם.
 

לצורך המחשה, פעולות הקליטה מחולקות באופן דיכוטומי לשניים: פעולות במימון העירייה ופעולות במימון 
ה . הביקורת מעירה כי קורס מחשבים ליוצאי העד75%-25%משותף לעירייה ולמשרד הקליטה על פי מפתח של 

הפעילות לא בוצעה, ₪.  10,000האתיופית תוכנן בתחילת השנה ואושר ע"י העירייה ומשרד הקליטה בתקציב של כ 
₪  2,500מאחר וגזבר העירייה לא אישר את ההוצאה. הביקורת מעירה לגזבר כי עלות פעילות זו לעירייה היא בגובה 

י ביצוע פעילות קליטה מסוג זה היא פגיעה מאחר ומשרד הקליטה אישר את התקציב לפעילות. המשמעות של א
 כפולה בפעולות הקליטה ובציבור העולים, מאחר וציבור העולים שזקוק לשירות לא קיבל אותו

 תקציב הקליטה בשנה העוקבת יקטן, מאחר והמשרד רואה חוסר ניצול כספי ולא מאשר את המשך הפעילות שוב.
 

הקליטה יצא לפועל למעט קורס אשר היה קושי לקיימו  בתחוםנית העבודה רוב הגדול של תוכה תגובת מנכ"לית העירייה:
כחלק מתוכנית הקליטה נהנתה על כן לא נוצל. בקריטריונים המגבילים של משרד הקליטה או להמירו לפעילות אחרת. 

 שמנוסח ולא מייצגמחמיר כפי  2.8סעיף האוכלוסייה משירותים נרחבים לכלל הגילאים אשר נוצלו לטובתה. לעניות דעתי, 
את המבוצע הלכה למעשה. בנוסף, לעניות דעתי , בנשר מתבצעת פעולות קליטת עלייה באופן רחב היקף המיועד ליוצאי 

 מדינות שונות וגילאים שונים. 
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 פעילויות הקליטה בתרבות, תרבות הפנאי ואמנות
הגורם שבאמצעותו מבצעת העירייה את מרבית פעילויות על פי החלטת ראש העיר הקודם והנוכחי, מתנ"ס נשר הוא 

 הקליטה בתחומי התרבות, תרבות הפנאי והאמנות.
 :2016בטבלה מטה ניתן לראות את ריכוז כל פעילויות הקליטה שביצע המתנ"ס בשנת 

 
תאריך 
 האירוע

שם 
 האירוע/ההוצאה

קבלן /  מיקום
 אמן מבצע

חברת 
 הפקה

עלות 
 בש"ח

 8,000  ק.א אשכול פיס יום האישה 8/3/2016

היכל  סניהקרויטור 16/6/2016
 התרבות

 16,380  ק.ס

 9,945  ק.ס אשכול פיס הופעה 28/7/2016

עמותת  אשכול פיס אירוע קליטה 11/8/2016
קריסטל 

 קלאב

 11,115 

היכל  יום אזרבייג'אן 27/9/2016
 התרבות

מרכז 
יוצאי 

 אזרבייג'אן

 3,000 

מאיטליה  6/10/2016
 באהבה

היכל 
 התרבות

 7,605  ק.ס

 13,493  ו.ק   

 –הדפסת  30/10/2016
 פליירים והפצה

שלוחות 
 המתנ"ס

 5,115  ב. ת

לא רשום  לא רשום הליכה בחלום 14/11/2016
על 

 הקבלות

 14,031 ב.ת

קונצרט להיטי  8/12/2016
 זהב

 10,440 ב.ת  לא רשום

אשכול  מונולוג אישי 1/12/2016
 הפיס

 2,589  ל.ו

אשכול   14/4/2016
 הפיס

 1,997  ל.ו

מופע חנוכה  21/12/2016
 לילדים

אשכול 
 הפיס

 7,715 ב.ת 

אשכול  קונצרט 29/12/2016
 הפיס

 15,615 ב.ת 

      

 127,040     סיכום
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 .2012בטבלה מטה ניתן לראות את הטיולים שבוצעו באמצעות המתנ"ס בשנת 
 מעלות האוטובוס, מדריך, כרטיס כניסה לאתר ושכר איש בטחון.הערה: עלות טיול מורכבת 

 
 

תאריך 
 האירוע

שם 
האירוע/הה

 וצאה

מזמין  מיקום
 האירוע

קבלן / 
 אמן מבצע

חברת 
 הפקה

עלות 
 בש"ח

רכז  לטרון  5/11/2016
 קליטה

 ש.ז

  4,700 

גן לאומי ציפורי   19/11/2016
 ובית שערים

 י.ד
 ש.ז

  2,653 

לאומי תל גן   17/12/2016
חצור, חמי 

טבריה, מוזיאון 
עתיקות חצור, 

כפר נחום, 
 ירדנית

 י.ד
 ש.ז

  2,910 

לטרון קבוצה   10/12/2016
 נוספת

רכז 
 קליטה

 ש.ז

  4,600 

       

       

 
 ללא ידיעת רכז קליטהביצוע פעולות קליטה  .3

 רקע

תחום, המבצע פעילות בתחום עבודתו, חותם על על פי נוהל עבודה פנימי של העירייה, כל מנהל מחלקה או אחראי 
חשבוניות לצורך אישור תשלום לפני שהחשבון מגיע לגזברות העירייה. מטרת החתימה היא לאשר כי העבודה שעליה 

 נדרשת העירייה לשלם אכן בוצעה בפועל ולשביעות רצון המזמין.

חשבוניות לאישור תשלום בטענה שהוא לא הזמין  הביקורת קיבלה לידיה מידע לפיו רכז הקליטה מסרב לחתום על מספר
 את הפעילויות שהתקיימו והוא אינו מכיר אותן.

הביקורת קיבלה לידיה תשע קבלות שעליהן לא חתם רכז הקליטה. לדבריו של רכז הקליטה הוא לא חותם על קבלות  .3.1
ששילם ₪  28,172עמד על  מאחר ולא הזמין את הפעילויות הללו ואינו מכיר אותן. הסכום המצטבר של הקבלות

 המתנ"ס בעבור שני אירועי תרבות )ראה פרוט בטבלה מטה(.

 

 
 

סכום פרוט הפעילותלכבודחשבון מאתמספר קבלההערה

5,115עבור חשבון מספר 42רשת המתנ"סיםבאופן תרבותי0153קבלה

1,140מכירת כרטיסים למופע 8/12רשת המתנ"סיםבאופן תרבותי0048חשבון עסקה

600הסעה בנשר לאירוע 8/12מתנ"ס נשרקרן פסגות26435חשבונית מס של קרן פסגות

9,300קונצרט 8/12רשת המתנ"סיםעמותת באופן תרבותי0047חשבון עסקה

600הסעה לאירוע בעיר  14/11מתנ"ס נשרקרן פסגות26047חשבונית מס של קרן פסגות

9,951מופע ב 14/11מתנ"ס נשרעמותת באופן תרבותי0044חשבון עסקה

1,470מכירת כרטיסים למופע 14/11מתנ"ס נשרעמותת באופן תרבותי0045חשבון עסקה

28,176סיכום
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למרות דרישות חוזרות של גזבר העירייה ושל מנכ"לית העירייה, במספר מקרים, נשאר רכז הקליטה איתן בדעתו  .3.2
 וסירב לחתום על הקבלות והחשבוניות בטענה שהוא לא היה שותף לארגון אירועים אלה.

מבדיקת הקבלות שהגיעו לידי הביקורת, ניתן לראות כי הקבלן הזוכה בביצוע שני האירועים היא עמותת "ב.ת",  .3.3
 .2014שליקויים בהתנהלותה עלו בדו"ח מבקר העירייה לשנת 

 

 הזמנת רכש .4

לעולים הזמנות רכש למתנ"ס, לביצוע אירועים  3נפתחו ואושרו  21.9.2012מבדיקת הביקורת עולה כי בתאריך  .4.1
בהתאמה. על פי ₪ אלפי  20, 30, 10על סכומים של  2121277, 2121272, 2121275מתקציב הקליטה.  ההזמנות מספר 

נוהל פנימי, הזמנות בתחום הקליטה מבוצעות ע"י מחלקת רווחה ולכן על שלוש ההזמנות חתום ממלא מקום מנהלת 
 אלף שקלים. 20ההזמנות הוא  3 הרווחה בנוסף לקניין העירייה. כאמור, הסכום המצטבר של

 . ולדבריו הוא לא ביקש לפתוח אותן מבדיקת הביקורת עולה כי רכז הקליטה אינו חתום על ההזמנות .4.2

 באישור מנכ"לית העירייה. 13:30באותו יום עד השעה במערכת הגביה קיים תיעוד כי שלוש ההזמנות נפתחו ואושרו   .4.3

ת מחיר לכל שלוש ההזמנות למרות שהנוהל הפנימי מחייב זאת ולגבי הביקורת מעירה כי במערכת לא נמצאו הצעו .4.4
 שתי ההצעות הגבוהות מחויבת גם החלטה של ועדת שלושה.

פנתה הביקורת למנהל המתנ"ס בבקשה לקבל פירוט של כל ההוצאות בתחום הקליטה שבוצעו  22.12.2012בתאריך  .4.5
 הצעות מחיר שהגישה עמותת "ב.ת".כולל הצעות מחיר ובאופן ספציפי, שלוש  2012במהלך שנת 

מחיר חדשות שהתקבלו משלושה ספקים שונים מתוכן הצעה אחת שהביא רכז לדברי מנהל המתנ"ס שלוש ההצעות  .4.2
 נעלמו.קליטה 

האירועים לצורך בירור העניין ונזפתי בשניהם  תאת רכז הקליטה ומנהל זימנתיבעקבות המקרה  תגובת מנהל המתנ"ס:
כיום כל  למרות דרישתי לאתר את ההצעות שהביאו הן לא נמצאו. קיים פרוטוקול של ישיבת הבירור.. אבדן ההזמנותעל 

 הצעת מחיר שהמתנ"ס מקבל מתויקת בתוכנת הרכש כדי שליקוי זה לא יחזור על עצמו.

 להלן כמה הערות ביקורת לקבלות, שכן הועברו ע"י המתנ"ס לעירייה לצורך קבלת תשלום. .4.7

ללא חתימה וחותמת מתנ"ס. בחשבון מצוין שהתשלום הוא עבור ₪  1,140בגובה  0048חשבון עסקה מספר  .4.7.1
 מכירת כרטיסים אך לא מצוין עבור כמה כרטיסים. 

בחשבון מצוין שהתשלום הוא עבור מכירת כרטיסים אל לא מצוין עבור  1,470בגובה  0045חשבון עסקה מספר  .4.7.2
 כמה כרטיסים. 

 על הקבלה לא כתוב עבור מה התשלום.₪.  5,115גובה של עמותת "ב.ת" ב 0153קבלה מספר  .4.7.3

 ללא פרוט על מה התשלום.₪  2,010של עמותת "ב.ת" על סכום של  0154קבלה מספר  .4.7.4

על פי הנחיית משרד הקליטה טיולים לעולים יהיו לאתרי מורשת או אתרים בעלי זיכה היסטורית שיש בהם  .4.7.5
 מי טבריה שבוצע ע"י י.ד אינו עומד בקריטריונים אלה.העשרה לציבור העולים. הביקורת מעירה כי טיול לח

 לא הוצאתי את שלוש ההזמנות, זו פעם ראשונה שאני רואה אותן.  תגובת רכז קליטה:

מחלקת הרווחה, עוד מתקופת היותי מנהלת המחלקה, היא האחראית תקציבית על תקציב  תגובת מנכ"לית העירייה:
הקליטה לרבות הוצאת הזמנות וחתימה. לרכז הקליטה אין זכות חתימה במערכת ההזמנות/רכש. כלל ההזמנות 

קציבי ברור המבוצעות חתומות על ידי מנהל הרווחה. יתרה מכך, המתנ"ס הינו גוף סמך של העירייה וקיים סעיף ת
 לפעולות תרבות בקליטת עליה. פעולות אלו מבוצעות בנוהל רכש של המתנ"ס ולא של העירייה. 

מטרתן שומנהל הרווחה, הן פעולות  , גזברהזמנות על מנת להגדיר את הפעילות, תוך קיום ישיבות עם רכז קליטה 3הוצאת 
של מדור קליטת עליה. כידוע לך , אין חובה  ועבודתהתמקדות עניינית ומקצועית בפעולות בתוכנית עבודה ובתחום 

ס מהעירייה. ומטרת הוצאת הזמנות היא הגדרת תחום תקציב לכלל הפעילות באותו תחום )יותר "בהוצאת הזמנה למתנ
 מפעילות אחת(. 

וכי התקבלו ס כי התקיים נוהל רכש "ס לפעול לניהול הרכש בפעולות תרבות. קיבלתי דיווח ממנהל המתנ"הנחתי את המתנ
לא . ס"במתנ ס שהצעות מחיר אלו נעלמו ולא נמצאות בתיוק"הצעות מחיר שונות. לאחר תקופה, דיווח לי מנהל המתנ
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ס. באותו השבוע של אחד האירועים "ברור לי מדוע רכז הקליטה החליט שלא לאשר את החשבוניות שהוגשו על ידי המתנ
 שברור שבוצע. כל ההליך מבחינתי היה בשיתופו ועל ידיעתו.  קיבלתי דיווח שהאולם היה מלא בחציו לערך. כך

 

 

 העברת מקדמה .5
לכיסוי עלויות פעולות ₪ אלף  60העבירה העירייה למתנ"ס מקדמה בגובה  2/2/2017 -הביקורת מעירה כי בתארך ה

קליטה למרות שרכז הקליטה נשאר איתן בדעתו לא לחתום על קבלות של פעילויות אותן הוא אינו מכיר. חשוב לציין 
בה לכך שהעירייה משלמת עבור שירותים שהיא בהקשר זה כי חתימתו של רכז קליטה על הקבלות מהוות בקרה חשו

 הזמינה ובוצעו בפועל. העברת מקדמה מבטלת את מנגנון הבקרה ועוקפת אותו. 

 
 

 בקשתו של היועץ המשפטי לעירייה למבקר העירייה לבדוק את התנהלותו של יו"ר ועדת קליטה מר איגור גורבי'ץ'. .6
 בזו הלשון: ו"ד טנדלר מייל מהלשכה המשפטית במשרד הפניםקיבל היועץ המשפטי לעירייה, ע 31/5/2012בתאריך 

 עו"ד טנדלר שלום, "
התנהגות של יו"ר ועדת הקליטה של עיריית נשר מר ) מצ"ב פנייה שהועברה לעיונינו בעניין שבנדון

 (. איגור גורביץ
 בטרם מתן מענה לפונה, נודה לקבלת התייחסותך בהקדם האפשרי. 

של ליקויים לכאורה בהתנהלותו של יו"ר ועדת קליטה, במהלך ישיבה שבה נכך עו"ד טנדלר.  הפנייה העלתה שורה ארוכה
 :וכתב למבקר העירייה עו"ד טנדלר לא השיב לפניית משרד הפנים ובמקום זאת העביר את הפנייה

 גלעד השג, מבקר העירייה
 אבקשך לבדוק פניה זו של משרד הפנים.

חוק הרשויות המקומיות א ל 5סעיף לעירייה כי לא ביצע את תפקידו כפי שמוגדר בהביקורת מעירה ליועץ המשפטי  .2.1
בתאריך  ייעוץ משפטי בכך שלא השמיע את קולו ולא התייחס לליקויים מהותיים בהתנהלות ועדת קליטה

31.5.2016. 

ולסגן ולוועדותיה, לראש הרשות  יועץ משפטי יעניק ייעוץ משפטי למועצת הרשות המקומית)א( " 5
לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו  17יף עראש הרשות שלו הואצלו סמכויות לפי ס

, ולעובדי הרשות, בכל ענין הדרוש למילוי תפקידי הרשות לפי כל דין; כן יחווה 1975-וכהונתם(, תשל"ה
לוי תפקידי הרשות היועץ המשפטי את דעתו לפי פניית חבר מועצת הרשות, אם נוכח שהדבר דרוש למי

 "להעמידו במצב של חשש לניגוד ענינים.י ואין במתן חוות הדעת כד
 

שכן יכול וצריך היועץ המשפטי להשמיע את דעתו  ,הביקורת מציינת כי העברת הנושא לבדיקת המבקר תמוהה .2.2
  .ישיבת הוועדהכיצד יש לפעול ולנהל את בזמן הישיבה, ולהנחות את חברי המועצה בכתב ובעל פה 

המצביעה על מספר ליקויים שעלו  7.6.2016תאריך , בעו"ד טנדלרכפי שנשלחה ללהלן תגובת מבקר העירייה  .2.3
לא זכו להתייחסות מצידו של זה עד למועד כתיבת דו"ח אשר מקריאה והאזנה לפרוטוקול ישיבת ועדת קליטה ו

 היועץ המשפטי לעירייה.
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 סיכום: .7

כי סביב תקציב הקליטה קיימת מעורבות מאד גדולה של חברי מועצה אשר יוזמים ומעורבים כל הביקורת מעירה  .7.1
העת בהזמנת אירועי תרבות וקליטה, מבחירת אמנים ועד מכירת כרטיסים והזמנת אוטובוסים. מעורבות זו אין לה 

, הצעת תוכנית העבודה מקום והיא פוגעת במנהל התקין של העירייה וגופי הסמך שלה. כפי שצוין בגוף הדו"ח
בנושא קליטה תוכננה וראוי שתתוכנן גם בעתיד ע"י הגורם המקצועי בעירייה שהוא רכז קליטה. לאחר מכן יש 
להביא את התוכנית לדיון בוועדת קליטה, שם יכולים חברי המועצה להשפיע על אופי התוכנית להוסיף או לגרוע 

כז הקליטה בלבד להוציא אל הפועל את התוכנית ללא מעורבות ממנה כרצונם. לאחר אישור התוכנית באחריות ר
 נוספת של חברי מועצה.

הביקורת מעירה כי על מנכ"לית העירייה להקפיד שהזמנות רכש יבוצעו ע"י מנהל המחלקה ואו הרכז האחראי על  .7.2
 הפעילות כדי שזה יוכל לאשר את התשלום עבור הפעילות לאחר שבוצעה. 

ת שהמתנ"ס הוא גוף מתוקצב בפעולות מסוימות הוא משמש כספק לכל דבר ועניין ולכן הביקורת מעירה כי למרו .7.3
העירייה מוציאה עבורו הזמנת עבודה כמו לכל ספק אחר. במקרים אלה כמו בהזמנות שבדקה הביקורת, בסכום 

 היה על העירייה להקפיד לקבל הצעות מחיר.  ₪ אלפי  60מצטבר של 

ן הצעות מחיר אינו מתיישב עם עקרונות מנהל תקין ומעלה ספקות לגבי תקינות הביקורת מעירה למתנ"ס כי אבד .7.4
ההליך מאחר ולא ניתן לבדוק אותו. על המתנ"ס להקפיד לקבל ולשמור הצעות מחיר עבור פעולות שהוא מבצע. יש 

 להקפיד שהקבלות והחשבוניות יפרטו בכתב יד ברור באיזו פעילות מדובר כולל תאריך.

ה לרכז הקליטה כי עליו להקפיד על כך שכל הפעילויות המתוכננות ומתוקצבות יבוצעו וידווחו בזמן הביקורת מעיר .7.5
 במערכת במרכבה.

, עליו לחדול באופן 2014הביקורת מעירה ליו"ר ועדת קליטה, כי בהמשך לממצאי דו"ח מבקר העירייה לשנת  .7.2
יו של חבר מועצה רבים ומגוונים החל מקביעת מוחלט ממעורבות בביצוע בפועל של פעולות במימון עירייה. תפקיד

 הפקת אירועים ובחירת ספקים.  לאמדיניות דרך שיריון תקציב ועד מעקב אחר ביצוע אך 

לדעת הביקורת ראוי שהעירייה תנצל את מלוא תקציב הקליטה העומד לרשותה כדי לתת שירותים לתושבים על פי  .7.7
 ם שאמונים על כך.תוכנית עבודה מוגדרת ובאמצעות בעלי התפקידי

אין זה תקין לשלם לספק מקדמה עבור פעילות שידוע כי הרכז האחראי עליה אינו מאשר שאכן הביקורת מעירה כי  .7.8
. חתימתו של רכז קליטה על הקבלות מהוות בקרה חשובה לכך שהעירייה משלמת הוזמנה והתקיימה בחתימת ידו

חשוב לציין כי גזבר העירייה ציין בהקשר . צונה של העירייהלשביעות ר עבור שירותים שהיא הזמינה ובוצעו בפועל
 זה כי המקדמה קוזזה למתנ"ס.

 הביקורת מציינת לחיוב את עמידתו האיתנה של רכז קליטה לא לאשר תשלום לפעילות שהוא אינו מכיר ולא הזמין. .7.9
 

 
כי עליו לפעול לביצוע החלטות בוועדת  התנהלו מספר פגישות עם רכז הקליטה. הבהרתי לו במייל, תגובת מנכ"לית העירייה:

הקליטה ועל פי יתרת התקציב השנתי בתאום עם גזבר העירייה. אין שום פסול בהוצאת הזמנות. הוצאתן, הסדירה נהלי עבודה 
 מקצועיים בסעיפים תקציביים אשר יש לשבח אותה ולא לערר עליה. 
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טיוטת דו"ח ביקורת בנושא 
 משאבי אנוש
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 רקע .1

הכללים בנושא העסקת עובדים בתפקידים השונים בעירייה מקורם בהוראות פקודת העיריות, חוק יסודות התקציב,  .1.1
 חוק שירות התעסוקה, תקנות שירות התעסוקה ותקנות העיריות.

להיות באמצעות מכרז מבחינת אופן העסקתם, נחלקים עובדי העירייה לשני סוגים: עובדים אשר העסקתם חייבת  .1.2
 ועובדים הפטורים מחובה זו.

ומעלה  7נאמר: " התפנתה בעירייה משרה בדרגה  1979-לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(, תש"ס 2בסעיף  .1.3
ההנדסאים והטכנאים, או בדרגה כלשהי של  37של הדירוג המנהלי שיש עליה הקצבה בתקציב המאושר, או בדרגה 

 יפורסם עליה מכרז פומבי." -ם האחרים, ולא נתמלאה בדרך אחרת הדירוגים המקצועיי

)ב((: הועסק העובד על פי חוזה מיוחד לתקופה קצרה משנה ונתברר שיש צורך להעסיקו  35בתקנות נאמר גם כן )סעיף  .1.4
 לתקופה ארוכה יותר, תפרסם הרשות המקומית מכרז פומבי".

 15.12.2013בעיריית נשר בתאריך  מנהלת משאבי אנוש בעיריית נשר החלה את עבודתה .1.5

במסגרת תפקידה היא  אחראית בין היתר על ניהול תיקי העובדים, הכנת מכרזי כח אדם לפרסום, הגדרות תפקיד  .1.2
 החתמה על מסמכים ורישום פרוטוקולים בזמן ראיונות וישיבות הקשורות למשאבי אנוש.

 
 ללא התייחסות לעובדים שנפלטו. 2014-2016בין השנים  בטבלה מטה ניתן לראות את מספר העובדים שנקלטו בעירייה .2

 תפקיד

מספר עובדים 
שנקלטו 

 2014בשנת 

מספר עובדים 
שנקלטו בשנת 

2015 

מספר עובדים 
שנקלטו בשנת 

2016 
סיכום 

 לתפקיד

 1     1 עו"ס עיר ללא אלימות 

 9 3 1 5 אחזקה

 2   1 1 בית ספר תיכון שרתים

בתי ספר יסודיים 
 1     1 מזכירות

בתי ספר יסודיים 
 2   1 1 שרתים

 1 1     בתים חמים

 1   1   גזבר

 2   1 1 גני ילדים תת חובה

 1   1   הנהלת חשבונות

הרשות למלחמה 
 1   1   בסמים

 1     1 יחסי ציבור

 1     1 ייעוץ משפטי

 1     1 לשכת ראש העיר

 1     1 מהנדס העירייה

 5     5 מוקד עירוני

 11 4 4 3 מורה 

 0       מורה תיכון

 2 1 1   מועדוניות חינוך

 3   1 2 מזכירות

 8 1 3 4 מלוות בחינוך המיוחד

 1     1 מנהלת חשבונות
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 1     1 מנכלית

 1     1 מפעל המים

 1 1     ניקיון בניין עירייה

 4   2 2 סייעות מחליפות בגנים

 10 1 8 1 סייעות פדגוגיות

 2 1   1 ללא אלימותעיר 

 1 1     עם הפנים לקהילה

 5     5 פיקוח על חוקי עזר

 2 1   1 פסיכולוגית

 1     1 פקוח על חוקי עזר

 1     1 פרויקט רווחה חינוכית

 1 1     קב"סית

 1     1 קליטת עליה

 2 1   1 קניין ורכש

 3   3   רווחה

 6 1 1 4 שרות פסיכולוגי

 1     1 חשמל-תאורה

 1     1 תברואה

 2   2   תיכון

 1   1   תקשוב

 102 18 33 51 סכום כולל

 

 הרכב ועדת קליטת עובדים .3

תקנות העיריות )מכרזים לקבלת ל 23סעיף על פי בהמשך להערת מבקר המדינה בנושא זה בדקה הביקורת אם הליקוי תוקן. 
 :הרכב ועדת בחינה, להלן הכללים ל1979-עובדים(, תש"ם

 הרכב ועדת בחינה לא יהיה זוגי, ולא יפחת משלושה.  )א(
יושב ראש ועדת הבחינה יהיה נציג העיריה, ובין שאר חברי הועדה יהיה לפחות נציג   )ב(

 ציבור אחד.
 מבדיקת הביקורת עולה כי הרכב הוועדה תקין וכולל שלושה משתתפים בינהם נציג ציבור אחד.

 פרוטוקולים רישום  .4

. 2014-2012פרוטוקולים של קבלת עובדים אשר החלו לעבוד בעירייה בין השנים  20מדגם של הביקורת בדקה 
 הפרוטוקולים נערכו והודפסו ע"י מנהלת משאבי אנוש ולהלן הערות הביקורת: 

הביקורת מעירה כי מנהלת משאבי אנוש אינה מקפידה על הקלדת הפרוטוקול למחשב והחתמתו במועד סמוך ככל האפשר 
הישיבה. במספר מקרים מצאה הביקורת כי ה פרוטוקולים מוקלדים למחשב, מודפסים ונחתמים מספר חודשים למועד 

לאחר מועד הישיבה. התנהלות זו גרמה לאי דיוקים במידע המופיע בפרוטוקולים ואי התאמה בין תאריך הפרוטוקול 
 ושא:המופיע בראש לבין מועד עריכתו. להלן כמה דוגמאות להערות הביקורת בנ

במקרה אחד נמצא כי קיים פער של כשלושה חודשים בין התאריך שמופיע בראש הפרוטוקול לבין מועד הישיבה  .4.1
המצוין בפרוטוקול עצמו. בהמשך הפרוטוקול נרשמה הערה כי התקבלה המלצת גורם מקצועי שניתנה במועד מאוחר 

 יותר מתאריך הפרוטוקול הרשום ומתאריך יצירת המסמך.

חודשים  8מצא פרוטוקול בכתב יד אשר לא הוקלד למחשב ולכן לא נערך באופן סופי למרות שחלפו במקרה אחד נ .4.2
 מיום הישיבה.

פרוטוקולים בהם תאריך הקלדת המסמך למחשב אינו תואם את תאריך יצירת המסמך. בכל  7הביקורת מצאה  .4.3
ועד הרשום בראש הפרוטוקול. המקרים מדובר בתקופה שבין שישה חודשים לשישה עשר חודשים מאוחר יותר מהמ



 

151 
 

הביקורת מציינת כי סביר שפרוטוקול יוקלד בין שבוע לשבועיים לאחר מועד הישיבה אך לא מאוחר מכך שכן קשה 
 בחלוף הזמן קשה לזכור את פרטי הדברים ועל המשתתפים לחתום על הפרוטוקול במועד. 

ב עם המלצה של מנהל מחלקה מממיון ראשוני באחד הפרוטוקולים התאריך המופיע בראש הפרוטוקול אינו מתייש .4.4
 אשר התקיימה על פי הרשום אחרי מועד הישיבה.

 

 נוהל קבלת עובדים ותיקים אישיים .5

הערת הביקורת: מורי תיכון מקיף נשר הם עובדי עירייה לכל דבר למרות זאת תהליך קבלתם לעבודה אינו עובר דרך  .5.1
האדם של העירייה ואין כל תיעוד או תיק עובד של מורי התיכון במשאבי אנוש. לדברי מנהלת משאבי  מנהלת כח

אנוש, תיקי המורים קיימים בבית הספר ומסמכים הקשורים ישירות לשכר המורים נמצאים בתיקים אישיים 
 במחלקת שכר.

 

טוי במסמכים הקיימים בתיקים האישיים. כל קליטת העובדים כפי שבא לידי בי אופן תיעודטבלה מטה ניתן לראות את  .2
 המסמכים והשלבים הוגדרו בנוהל הפנימי לקליטת עובדים חדשים

הכנת מכרז  
 לפרסום

החתמת ראש 
 עיר ומנכ"לית 

פרסום המכרז 
 בשני עיתונים

זימון ועדת 
 בחינה

בדיקת 
עמידה 

 בתנאי סף

הודעה על קבלה  פרוטוקול
 והחתמת על ניירת

יונת 
 בורשטיין

 משק"ל יש יש
 ידיעות חיפה

 כוכב נשר

 אין חתימה - יש יש

אמין 
 ציקובסקי

 כרכז קליטה

 יש  - - - - -

אמין 
 ציקובסקי

מגייס 
 תקציבים

 יש  - - - - -

מורן 
 אלטשולר

 יש - - רק גזבר - - -

 בן דדון

 יש - - - יש  יש

 אורי הדס

 יש יש - - - יש -

אריאלה 
 קרסקובסקי

       

 זיו אשל

 יש - - - יש - -

עודד 
 רבינוביץ

 יש - - - - יש -

 יוסף צמרת

 יש - - יש - יש -

 מיכה זנו

- - - - - - - 

 נטלי בלנק

 יש - - - יש יש -

 סיון ארפין

 יש - - - - יש -

 



 

152 
 

נפרדים לפי נושא. לדוגמא, פרוטוקול, תיעוד  בקלסריםהביקורת מעירה כי המסמכים הרלוונטיים לכל משרה תויקו 
הפרסום, חתימת ראש עיר וכו'. לדעת הביקורת יש לתייק את המסמכים הרלוונטיים לכל עובד ולכל משרה בתיקו 
האישי של כל עובד ולא בתיקים נפרדים. הסיבה לכך נעוצה בצורך להתחקות בעתיד הקרוב והרחוק אחר תהליך המיון 

לקבלתו לעבודה. בשיחה שקיימה  הרלוונטייםו האישי של העובד צריך לכלול את כל המסמכים וקבלה למשרה. תיק
 הביקורת עם מנהלת כח אדם היא קיבלה את ההערה והנושא יתוקן.

 

 

 פרסום .7

הביקורת מציינת לחיוב כי מנהלת כח האדם מתעדת את כל הפרסומים בנושא משאבי אנוש בקלסרים על פי תחומים  .7.1
 מאפשר ביקורת על תהליך הפרסום.ותאריך, דבר ש

בנושא פרסום הביקורת מעירה כי יש קשר ישיר בין תקציב הפרסום וכלי התקשורת בהם העירייה מפרסמת לבין  .7.2
היקף החשיפה לציבור והיכולת להגיע למשאבי אנוש איכותי. בהקשר זה הביקורת מעירה כי העירייה מפרסמת 

 משרות בעיקר בכוכב נשר וידיעות חיפה.

 2014-2012הלן פרוט אמצעי התקשורת בהן פרסמה העירייה את מכרזי כח אדם בין השנים ל .7.3

ב: ישראל פוסט, ישראל היום, כוכב נשר, ידיעות חיפה, כלבו, והחברה למשק וכלכלה.  פרסמה העירייה 2014בשנת  .7.4
 פרסומים. 113סה"כ: 

 פרסומים. 25סה"כ:  : ישראל פוסט, ישראל היום, כוכב נשר.פרסמה העירייה ב 2015בשנת  .7.5

"מעריב הבוקר" )עיתון ארצי(. , כוכב נשר )עיתון מקומי( פרסמה העירייה ב:שנמצאת עדיין בעיצומה  2012בשנת  .7.2
 .14/9/2012נכון ליום  פרסומים 42סה"כ 

היכן לפרסם, באיזה הוא קיבל הנחיות , 2014החל מראשית שנת לדברי דובר העירייה הנוכחי עם  כניסתו לתפקיד,  .7.7
ששימש באותה עת כמ"מ מנכל מגזבר העירייה הקודם, עיתון, באיזה גדלים של מודעות וכן את תעריפי המחירים 

לפרסם מודעה בשני עיתונים מקומיים לשבועיים כ"א: כוכב נשר +  תהיהי הגזברהעירייה. ההנחיה העקרונית של 
 ידיעות חיפה, מודעה בגודל רבע עמוד.

הפנייה מאגף משאבי אנוש הגיעה שלא בראשית השבוע ואז קרה לעיתים שבשל העדר  היו מקרים בהםלדברי הדובר,  .7.8
 לפרסם בעיתון "כלבו" במקום ב"ידיעות חיפה". ץמקום בידיעות חיפה נאל

העירייה לשעבר, הגב' אביגיל דולב, לתפקידה היא בדקה את נושא חובת הפרסום של מכרזי  מנכ"ליתעם כניסתה של  .7.9
באינטשים  נמדדלפרסם גם בעיתון ארצי אחד לפחות. פרסום בעיתון ארצי הוא יקר יחסית ולכן  ודרשהדרושים 

, 2014. לקראת סוף שנת החברה למשק וכלכלהבאמצעות  . ההתקשרות יכולה להתבצע גםבהתאם לגודל המודעות
ין העיתונים: "ידיעות התברר כי הפרסום במשק"ל יקר, וכי קיימים הבדלי מחיר משמעותיים בשערך הדובר מבדיקה 

 מ"ישראל היום".  אחרונות" למשל יקר יותר

עיתון "ישראל פוסט" עונה על כל הדרישות של עיתון ארצי יומי נפוץ ובד לדברי דובר העירייה הוא מצא כי ה .7.10
 בבד גם זול באופן משמעותי לפרסום. ישראל פוסט היה במקום השלישי בשיעור התפוצה )אחרי ישראל היום וידיעות

אחרונות(. מכאן הוחלט לפרסם משרות דרושים במודעות קטנות בישראל פוסט ובמקביל לפרסם בגודל של רבע עמוד 
מודעות ב"ישראל היום" למרות  4בכוכב נשר כך שניתן גם לפרט את כל דרישות התפקיד. יחד עם זאת, פורסמו גם 

 בכדי להגביר עוד יותר את החשיפה למודעה.הגבוהה העלות הכספית 

שוב עיתון יומי  .עיתון "מעריב הבוקר" 1/1/2012 -נסגר עיתון ישראל פוסט ובמקומו נפתח ב 2015בסוף שנת  .7.11
עליית מחירי המודעות לאינטש אך עדיין זול יחסית וכדאי ביחס של לנפוץ )השלישי בתפוצתו בארץ(. השינוי הוביל 

 היקף חשיפה מול עלות כספית למודעה.

 

משק וכלכלה נעשה אמצעות החברה לפרסום דרושים בלה: לדברי דובר העירייה פרסום בחברה למשק וכלכ .7.12
שקל. הפרסום  5,000משרות בעלות כוללת של  5-פרסומים כאלה ל 5. סה"כ היו דרכולא בלבד ו 2014לאחרונה בשנת 

וכה(. במשק וכלכלה כולל פרסום באתר למשק וכלכלה וכן פרסום בשני עיתונים כלכליסט וגלובס )שתפוצתם נמ
החסרונות בפרסום במשק"ל הם: העלות הגבוהה יחסית, התפוצה  לדברי דובר העירייה,לשורה, ₪  1,000העלות היא 
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הנמוכה של עיתונים כמו כלכליסט וגלובס, המודעה נבלעת בתוך מודעות של רשויות אחרות, אין לה בולטות, אתה 
 המשרה, דרגה והפנייה לפרטים נוספים באתר העירייה. מוגבל בכמות האינפורמציה ולכן ניתן שם רק לפרסם את שם 

 

העירייה , עלות הפרסום בו נמוכה באופן יחסיבעיתון כוכב נשר שמבדיקת הביקורת עולה כי  –גודל מודעות  .7.13
הדרישות כפי שהן מפורסמות באתר יכולות לכלול את כל מודעה מפורטת ו. הבגודל של רבע עמוד ותמודע מפרסמת

מטעמי תקציב היו מקרים בהם המודעות בכוכב נשר היו בגודל קטן יותר של שמינית  2015שנת  מהלךהעירייה. ב
מעריב הבוקר, ישראל פוסט, וישראל היום המודעות הן קטנות יותר מרבע  כמובפרסום בעיתונות ארצית,  עמוד.

מספר ן לעיתים מאחד הדובר בעלויות. כמו כאינטש בהתאם לתוכן המודעה. על מנת לחסוך  4-9עמוד, והן בגודל של 
 .האינטרנט של העירייה משרות למודעה אחת עם הפנייה לאתר

 

 :בטבלה מטה ניתן לראות את כמות הפרסומים לפי שם העיתון והעלות .7.14

 
 

 

סכום 

 בש"ח

 מספר

פרסומים 

בישראל 

 היום 

מספר 

פרסומים 

ישראל 

 פוסט

מספר 

 פרסומים

בכוכב 

 נשר

מספר 

פרסומים 

 במעריב

מספר 

פרסומים 

בידיעות 

 חיפה

מספר 

פרסומים 

 בכלבו

מספר  

פרסומים 

בחברה 

 למשק

רבע  

 עמוד

קטן 

 יותר

2014   2 51  41 14  5  102 11 

2015  4 17  44       40 25 

2016    33 11 2     33 13 

 
 סיכום:

 הביקורת מעירה כי על העירייה להקפיד שפרסום מכרז יכלול הגדרות תפקיד מדויקות על פי קובץ ניתוח עיסוקים של משרד
 אגדן.בהתאם למעודכנת דרגת השכר מתח והפנים 

של המשרות לקהל הרחב כגון: הביקורת מעירה כי על העירייה לבחון חלופות פרסומיות נוספות שיגדילו את החשיפה 
 השתתפות באתר משרות ממשלתי שעתיד לקום, פרסום יזום באתר אינטרנט מסחריים.

 
 
 תוכנה .8

מבדיקת הביקורת עולה כי מנהלת כח אדם אינה בעלת הרשאה לבצע קליטת העובדים אל תוך מערכת המחשב של 
ומאז לא נערך כל שינוי בנושא.  2014בשנת  אירעושמל"ם. מצב זה נוצר כתוצאה מבעיות בקליטת עובדים וחישוב שכר 

ת עולה כי תהליך קליטת העובד מבוצע באופן ידני ע"י מנהלת כח אדם אך הקליטה למערכת מבוצעת רמבדיקת הביקו
ע"י חשבת השכר. הביקורת מעירה כי מצב זה אינו תקין ויש ליצור הפרדה בין כח אדם וחישוב שכר. הביקורת ממליצה 

אדם תצא להשתלמות בהזדמנות הקרובה בנושא שימוש בתוכנת כח אדם של מל"ם ולאחר השתלמות זו יש  שמנהלת כח
 לבצע הפרדה בין כח אדם ושכר, כלומר לאפשר למנהלת כח אדם לקלוט את העובדים באופן עצמאי למחשב.

נטיים לכל עובד בתיקו האישי ולא בנושא ניהול תיקים אישיים הביקורת מעירה כי מוטב לתייק את המסמכים הרלוו
 בתיקים נפרדים.
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  ציבורתלונות 
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תאריך  תאריך הפניה תיאור הפניה נושא כתובת
 התשובה

 פירוט ממצאים סטטוס
 

מבקש הנחת נכה בנושא   התאנה
 מים

לא נפלט  טופל 18/04/2016 18/04/2016
ממאגר מי 

כרמל ולכן לא 
יכול היה 
להיקלט 

 במאגר שלנו

מחלקת גביה 
דאגה לבטל את 

הרישום שלו 
במאגר מי 

 כרמל

טופל, הועבר  18/04/2016 18/04/2016 ניקיון מרכז אזרחי  התאנה
לטיפול 

 המנכ"לית

עובדת ניקיון 
פוטרה ולא 

הוחלפה 
המקום 
 מלוכלך

ביקשתי מיוסי 
לתת מענה זמני 
 עד לפתרון קבע

תפוז 
 אלון

לא ניתן  18/04/2016 18/04/2016 נגישות לטיפת חלב 
לביצוע זול 
ומהיר ניתן 

לטפל במסגרת 
שיפוץ כולל 

 של המרכז

 להלן תגובת מהנדס העיר
בדקתי את הנושא. לצערי לא 

ניתן לבצע את השינויים במצב 
 הקיים. 

. % 5-8אחוז שיפוע המותר עד 
מדרגות נדרש  4במקרה של 

-ל 8מרחק מינימלי לרמפה בין 
 מטר!  12

אין על  -מדרגות  7ר של באזו
 מה לדבר. 

ניתן לתת פתרון לנושא רק 
במסגרת תכנון מפורט לשדרוג 

 הפארק. 

 

דרישה להשיב תוספת   
 כפיים

התקבלה   טופל 18/04/2016 13/03/2016
תשובה 
שלילית 

מהממונה על 
 השכר באוצר

 

מועצה דתית   טופל 06/06/2016  מצבה שבורה בבית עלמין  
את  שיקמה

המצבה מאחר 
ואין קרובים 

 בנמצא

קרן 
 היסוד 

בנו מחסניי פח מתחת  
 לבית

ניתנה תשובה   
 לתושב

לא לתכנון ובניה הוועדה 
מטפלת בנושאים כאלה ולבניין 

אין ועד בית לכן לא זכאים 
לקבל טיפול מהמפקח על 

 הבתים המשותפים



 

152 
 

אין גל ירוק ברמזורים   
מדרך בר יהודה עד לרמזור 

משה בפניה לקרן בדרך 
 היסוד

. לא תוקן  
 יתוקן בעתיד

עלות התיקון 
מאד גבוהה 

ומהנדס העיר 
מבקש לתקן 

את הליקוי 
במסגרת 

פיתוח 
 המטרונית

התושב קיבל 
את התשובה 

בליווי נציב 
תלונות הציבור 
במשרד מבקר 

 המדינה

טיפול רשלני טענה ל  
 באלימות נגד קטין

חינוך  סגנית מנהל מחלקת טופל  03/07/2016
טיפלה במקרה באפן מידי. 
העבירה דיווח למפקחת על 

הגנים והעבירה את הסייעת לגן 
אחר עד בירור התלונה. נקבע 

תאריך לשימוע. הסגנית שוחחה 
עם המתלוננת והתנצלה אם לא 

 .הובנה כראוי

בית 
 עלמין

התנהגות מבזה של מר  
בבית  המועצה הדתיתעובד 

 העלמין

יברר העובד  טופל  11/07/2016
עם נציג 

המשפחה האם 
הם מעוניינים 

בהפרדה 
ויה וינהג ובל

 בהתאם

 

רחוב 
אביר 
 יעקב 

מטופל רווחה התלונן על  
כך שהעירייה מחייבת 

להיות מנוי בחב'  אותו
 ?נטליפרטית בשם 

 

יחד  מדובר בפרויקט של א.ש.ל טופל 20/07/2016 05/07/2016
עם משרד הרווחה שמציע סל 
שירותים לקשיש. חברת נטלי 

היא זכיינית של אשל במשך 
הארבע שנים האחרונות. לא 

ניתן לקזז מעלות הסל את נטלי. 
 תשובה ניתנה לפונה

בקשה לרמזור ליד להולכי   השל"ה 
רגל בבר יהודה ליד 

  אשכולות.

  הותקן רמזור טופל  17/07/2016

רעש ממוסך  
 מגורים באזור

שכנים תיקים וברחוב הו
פתחו מוסך לאופנועים. 

 ולכלוךהמוסך יוצר רעש 

המקום פונה  טופל 24/7/2012 20/07/2016
 מכלי רכב

 

הלילך 
2/14 

שבון תקופתי ח
גבוהה מאוד 

 מיםל ש

חשבון מים גדול. ללא 
  מענה מהעירייה.

שעון המים נשלח לבדיקה נמצא  טופל 28/11/2012 12/08/2016
ליטר לשעה  800בספיקה של כי 

בייחס  0.2קיימת סטייה של% 
 3בפועל אל מול %  3.2%לתקן )
 בתקן(.

ן העירייה זיכתה את חשבו
 לפי תחשיב התושב



 

157 
 

נגישות מרכז  
 המוזיקה

אדם נכה התקבל לעבודה 
במרכז המוזיקה אך לא 
יכול היה להגיע למקום 

עבודתו בגלל בעיית 
 נגישות!

המרכז למוסיקה ולמחול 
שברחוב קרן היסוד אינו 

נגיש כלל לנכים. א. ממגרש 
 -החנייה קיימת ירידה 

אבל אך ורק לכניסה לבניין 
ואין לירידה זו גישה 

מהכביש! שלא לדבר שאין 
כלל חניית נכים באזור. ב. 

כל חדרי הלימוד אינם 
בקומת הכניסה ואפשר 

להגיע אליהם רק במדרגות 
)לעלות או לרדת(. ג. קיימת 

רש הכדורסל, גישה ממג
אפשר להגיע בדרך  -כלומר 

משובשת, לא לרכב רגיל, 
להיכנס למגרש עם הרכב 

 .ילדיםסכן ו

נבדק מול   16/08/2016
מחלקת 
הנדסה. 

תשובה נתנה 
 לפונה.

בבירור מול 
מהנדס העיר 
המרכז יונגש 

 2017בשנת 
במסגרת 

תקציב 
להתאמות 

נגישות. 
תשובה ניתנה 

הוא לפונה. 
נאלץ לוותר על 

עבודתו 
 במתנ"ס נשר.

 

 

נכון למועד 
כתיבת הדו"ח 

הליקוי לא 
תוקן במרכז 

המוזיקה 
והמקום עדיין 

 .אינו נגיש

לכלוך והעדר  
פח בתחנת 

 אוטובוס

תושב התלונן מספר רב של 
פעמים על כך שבעת 

הוא לאוטובוס המתנה 
בזוהמה של נאלץ להמתין 

מאחר ואין במקום  ממש
 פח.

מדיניות ראש  .טופל  24/08/2016
לא העיר 

פחים להתקין 
ברחבי  קטנים
 העיר. 

לאחר לבסוף 
פניות חוזרות 

של התושב 
הותקן פח 

 בתחנה

שלום רב, לדרישת תשלום  צילום שלט 
 2012אגרת שלטים לשנת 

לא צורפו צילומי השלטים 
)כפי שנהוג ברוב העיריות 

 בארץ(. 

 נשלח צילום טופל   28/08/2016
 שלטים לתושב

 

גיזום עץ של  השושנים 
שכני שחדר 

 לשטח הפרטי

תושב ביקש שהעירייה 
תטפל בעץ הגדל אצל השכן 

 ופולש לתחומו.

הנחיתי את  . טופל  29.8.2016
מחלקת פיקוח 
להוציא הודעת 

דרישה 
ובמקרה של 

אי ביצוע 
לגזום ולחייב 

את התושב. 
גזמו השכנים 
 את העץ
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עמותת 
הורות 

 משותפת

רישום של שני 
זוג גרושים בני 

 המחלקת חינוך

בקשה לקבלת אישור 
 ביצוע רישום

בקשה לקבלת אישור 
 ביצוע שיבוץ

טופל בידיעת   
הממונה על 

פניות הציבור 
במשרד מבקר 

 המדינה

עיריית תשובת מחלקת חינוך: 
נשר אינה שולחת אישורי רישום 

לגני ילדים באופן גורף לכלל 
ולחת רק שההורים. העירייה 

 שיבוץ.הודעה על 
)על פי תעודת   כאשר הורה גרוש

זהות( מגיע לעירייה לרשום את 
 לילדו לגן ילדים הוא אינו יכו

לעשות זאת, ללא אישור שני 
 ההורים.

הנחיה זו ידוע ומבוצעת ע"י 
 עובדי מחלקת חינוך.

מבדיקה שערכה סגנית מנהל 
מחלקת חינוך, מזכירות בתי 
הספר יודעות ומעדכנות שתי 

ורים גרושים כדי כתובות של ה
שישלחו שני מכתבים לשתי 
הכתובות, כנ"ל גם מכתבים 

לגני ילדים שיוצאים ממשרדי 
 העירייה.

 

תושבת מצויה בהליך של   אורן 
פשיטת רגל מזה שנה ויש 

ס "חוב ישן למתנ הל
יטת שצא בתוך תיק פמשנ

. היא התלוננה כי רגל
המתנ"ס לא מאפשר לה 

 היכולה לרשום את ילדי
 בגלל החוב.לצהרון 

הנהל המתנ"ס. משוחחתי עם  טופל  22/9/2012 01/09/2016
לדברי הפונה המתנ"ס המשיך 
להעירם קשיים ולבסוף רשם 

סגן ראש אותה לאחר התערבות 
 אדרי. יחיאל העיר, מר

רוכלים  
שמסכנים את 

 בריאות הציבור

שמוכרים זוג רוכלים, 
מוצרי חלב בייצור פיראטי 

  לקשישים.ליד מקבצי דיור 

הועבר לטיפול  טופל 06/09/2016 06/09/2016
 מחלקת פיקוח

 

בקשה להנחת  המתמיד 
 אזרח ותיק

התלונן על כך שהעירייה 
להביא מחייבת אותו 

אישור מעיריית תל אביב 
שהיא הכתובת הרשומה 

 בתעודת הזהות שלו

העירייה  טופל 15/12/2016 30/11/2013
חייבת לדרוש 
אישור על כך 

לא שהוא 
מקבל את 

ההנחה בעיר 
 אחרת

פנינו לעיריית 
תל אביב 

וקיבלנו אישור. 
התושב קיבל 

את מלוא 
 ההנחה

הצעת מחיר  
לתחזוקת 

 הגשרים

טענה להליך הצעות מחיר 
בלתי תקין שבמהלכו 

 נפסלה הצעתו

העירייה פעלה  טופל 14/12/2016 01/12/2016
על פי דין. 

ההליך היה 
תקין. המתלונן 

טעה בהבנת 
הכמויות  כתב

ולכן נפסלה 
 הצעתו

בעקבות הפניה 
נערך דו"ח 
ביקורת על 

תחזוקת 
 הגשרים
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 :5201בדו"חות מבקר העירייה לשנת מעקב תיקון ליקויים שהועלו 

 

 בנושא מכרזים והצעות מחיר על פעולות מחלקת הנדסה ביקורת ח"דו

 

לתיקון ליקויים ולא כל פרק דו"ח הביקורת בנושא זהו לא נדון בוועדת ביקורת, לא בוועדה 

 במועצת העיר

  .לא תוקן 

 וצוות העובדים שלו דו"ח ביקורת על התנהלותם של מנהל פארק ק"קל

  תוקן. מנהל העבודה ועובדיו סיימו את העבודה בעיריית

 נשר.

דו"ח ביקורת על התנהלותם של מנהל אחזקה נ' בתיכון מקיף נשר וחברת הניקיון פרח 

 השקד

  בבית דין למשמעת והעירייה פועלת על תוקן. המקרה נדון

 פי פסק הדין.

 דו"ח ביקורת בתיכון מקיף נשר

כל פרק דו"ח הביקורת בנושא זהו לא נדון בוועדת ביקורת, לא בוועדה לתיקון ליקויים ולא 

 במועצת העיר

  .לא תוקן 
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 2014מבקר העירייה לשנת דו"ח 

 ביקורת בנושא תקציב העירייה

 מקורות הכנסה חד פעמייםהשענות על 

 

 לא  2017לדברי גזבר העירייה בשנת . חלקית תוקן

 2016כפי שהיו בשנת מקורות הכנסה  נוספים התקבלו 

על  2018 תקציב גם לקראת. ₪מיליון  8-10 -בגובה של כ

 .הקבועותבצע קיצוץ בהוצאות העירייה העירייה ל

 

 :5201משרד הפנים לשנת בדו"חות הביקורת של מעקב תיקון ליקויים שהועלו 

 חריגת שכר של סגן מהנדס העיר

 

 .תוקן 

 ניהול נכסים והקצאות

 .תוקן. מבנה המשטרה הוקצה בהחלטת מועצת העיר 

 

 

 


