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 לשכת ראש העיר
 י"ד באייר תשע"ה

 2015במאי      3

 

 לכבוד

 גלעד הישג

 מבקר עיריית נשר

 א.נ.,

 (29.04.2015) מיום  2014דוח מבקר העירייה לשנת תגובה 

 

הנני מקבל סעיף זה ככתבו וכלשונו והעניין יועבר להמשך  – דו"ח ביקורת על עובדת ניקיון בחטיבת ביניים א

 טיפולה ובקרתה של מנכ"לית העירייה ליישום ההמלצות לעניין זה ולהפקת לקחים ובקרה לעתיד.

הדו"ח מבהיר לכאורה על התנהלות בלתי תקינה ובזבוז  -דוח ביקורת על שכר טרחה יעוץ משפטי לוועדה

ביקורת על נושא זה ברורות בין הועדה ליועץ המשפטי.  ת הסכם והבנותכספי ציבור של כדין ועל אי עריכ

אינו ראוי   ₪אלף  800 שנים. הסכם הפשרה לתשלום של כ 3שנים ולפני  5שנים  10הייתה צריכה להיערך לפני 

והביקורת הייתה צריכה  להסתייע במומחים על מנת  להשיג תוצאה טובה יותר עבור הוועדה. הלוא תשלום 

וצא מכיסיהן של נשר, טירת כרמל ורכסים. הנני לקבל את הביקורת בסעיף זה אף שאיני מסכים עם זה י

הביקורת הייתה צריכה גם לעסוק באחריותם של קודמים דיקתה ואיני מסכים עם מסקנותיה. אופן  ב

ול בתפקיד ולקבל מהם את דעתם. על מנת להבהיר דברים אלה או חלקים נוספים בדו"ח אני צריך לעמ

חודשים על מנת להביא פסיקות, סעיפים, יועצים משפטיים וחוות דעת מלומדות. אולם על פי מיטב הבנתי, 

 המוסר והצדק הטבעי בעיניי לכאורה דו"ח זה מאפשר ונותן לגיטימציה לתשלום כה מופרך.

ועדה הדו"ח מלמדת על  הועדה לתכנון ובניה לכאורה בתקופת   - דו"ח פעילות ועדת מורדות כרמל

,  רמת מתן השירות ללקוחותיה הייתה לכאורה גרועה עד גרועה מאד ומן הראוי היה לפרסם סקר "מיושנת"

שביעות רצון. )בהתאם להבנתי על מיקום ותפעול הוועדה  התקבלה החלטה בוועדה להעביר את משרדיה 

ום וזאת מתוך אמונתי , לעיר נשר למקום חדיש עם ציוד מודרני ולא " במחסן" שמשרדי הוועדה נמצאים כי

 הצדק הטבעי לשיפור השירות ללקוחות הועדה(.
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בעלי תפקידים חשובים בוועדה  2טרם קבלת הדו"ח ומתוך הבנה כי צריך לחול שינוי בהרכב הוועדה נבחרו 

יו"ר חדש ומהנדסת ועדה חדשה. אני תקווה שיו"ר הועדה הנוכחי ומהנדסת הועדה הנוכחית ) שניהם נכנסו 

 מזה מספר חודשים( יפעלו לתיקון הליקויים .לתפקיד 

 הנני מקבל סעיף זה .

הנני לקבל את האמור בסעיף זה. עבודתו של מר סימון גרובמן פסקה מזה זמן רב  - דוח מנהל מח' החשמל

 בעיריית נשר. 

על  עוד טרם קבלת הדו"ח הובהר למר איגור גורביץ שתפקידו להמליץ - עמותת אופן תרבותי –דו"ח מתנ"ס 

מדיניות במסגרת תפקידו כיו"ר ועדת קליטה  אך בביצוע  יעסקו הגורמים המתאימים ללא התערבותו. מר 

איגור גורביץ הינו נבחר ציבור שפעל מתוך אמונה כי הבנתו בצרכי עולים מצריכה השתתפות של אומן זה או 

 אחר. להערכתי הלה הבין את מקומו  ותפקידו ואת הבהרתי בנדון. 

 ילה בינמוה-דו"ח 

למרות פניות אליי ואל הילה בינמו להמשך  הפניה להעסקתה של הילה בינמו נעשתה ללא ידיעתי וללא דעתי.

העסקתה  בגלל מקצועיותה הבהרתי כי הילה בינמו לא תעסוק בכל פעילות שהיא הקשורה למתנ"ס או לגופי 

 ני לקבל את סעיף זה בדוח הביקורת.הסמך של העירייה .  הנ

הנני לקבל את סעיף זה בדו"ח ומאמץ את תגובתו הנבונה של רו"ח  -תקציב המילואים  –קורת לוי דוח בי

 מוטי חן.

  .הנני לקבל סעיף זה -דוח תקציב העירייה 

 

 בברכה,            

 

 אברהם בינמו       

 ראש העיר          
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  ביקורת ח"דו

 עובדות ניקיון על 

 בחטיבת ביניים א'
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 וממצאיםרקע  .1

למשרד מבקר העירייה הגיע מידע על אי סדרים בעבודתן של שתי עובדות ניקיון בחטיבת הביניים. בהמשך לכך ערכה הביקורת 

 צ' ולהלן הפרטים: -במהלך חודש אפריל ומאי בדיקה סמויה אחר שעות הגעתן ויציאתן לעבודה של עובדות הניקיון כ' ו

 6שעות ביום שישי,  2-ה ו-שעות בימים א 5עובדת ניקיון כ' אחראית על ניקיון מרכז משאבים בחטיבת הביניים. ואמורה לעבוד 

 ימים בשבוע. 

שעות ביום  2-ה ו-שעות בימים א 5עובדת ניקיון צ' אחראית על ניקיון בית ספר בית יהושוע ובית ספר גבעון ואמורה לעבוד 

 ימים בשבוע. 6שישי, 

הימים שנבדקו, עובדת כ' הדפיסה  6שבכל תאריכים שונים במהלך חודשים אפריל ומאי ומצאה  6הביקורת בדקה מדגם של  

כניסה לעבודה ומיד לאחר מכן עזבה את מקום עבודתה. בסוף יום העבודה הגיעה העובדת שוב להדפיס יציאה למרות שלא 

 דה בפועל.ובצעה את העב

 וד כלל בחטיבות הביניים נצפתה מנקה את מרכז המשאבים במקום עובדת כ'.עובדת צ' שאינה אמורה לעב

פעולותיה של עובדת כ' מהוות עברות חמורות על החוק והנוהל בעירייה וכוללות דיווח שקר וקבלת שכר במרמה מהעירייה 

 עבור שעות עבודה שלא בצעה. 

ייה צריכה הייתה לדעת שהיא פועלת בניגוד לנוהל, פעולותיה של עובדת צ' חמורות מעט פחות אך גם היא כעובדת עיר

 מאחורי גבו של המעסיק ושותפה לדבר עבירה. 

מעבר לעברות שצוינו קודם עובדת צ' עבדה ללא ידיעת המעביד במקום שאינו מוגדר כמקום עבודתה ויתכן שלא הייתה 

 .ת תאונה לה או לכל אדם אחר שעבר במקוםימכוסה ביטוחית במקרה שהייתה קור

 פירוט הממצאים .2

 שנה כעובדת ניקיון. 18, עובדת בעירייה 62עובדת כ' כבת  .2.1

 אפריל כפי שדווחה בדו"ח הנוכחות שלה. -להלן ימי ושעות העבודה של עובדת א' במהלך חודשים פברואר 

 

שעות עבודה על  חודש עבודה

 פי הדו"ח

 ימי עבודה תקן לאותו חודש

 24 104 94 פברואר

 25 135 114.56 מרץ

 20 100 99.43 אפריל

 

תאריכים שונים בחודשים אפריל ומאי. בכל סרטוני הווידאו ניתן  6 –הביקורת צפתה בסרטונים האבטחה של בית הספר ב 

לראות בבירור כי העובדת כ' מגיעה למקום עבודתה בשעות הצהריים, לפעמים עם רכב ולפעמים רגלית, מדפיסה כניסה 

 לעבודה וכמה דקות לאחר מכן עוזבת את מתחם בית הספר. 
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לבית הספר. ברוב המקרים היא נכנסת עם הרכב לתוך רחבת בית הספר מאוחר יותר בשעות הערב העובדת חוזרת עם רכב 

 מדפיסה יציאה מהעבודה ועוזבת את המקום.

המצורפת מטה, ניתן לראות את זמני הגעתה ועזיבתה של עובדת כ' את מקום עבודתה, על פי שעון המצלמות )שעון  1בטבלה 

 דקות אחרי שעון הנוכחות( 6-8 –המצלמות ממהר ב 

 

שעת  יום תאריך 

הדפסת 

כניסה 

 לעבודה

שעת 

עזיבה 

של 

מתחם 

בית 

 הספר

שעת 

חזרה 

למתחם 

בית 

 הספר

שעת 

הדפסת 

יציאה 

 מהעבודה

 הערות

חזרה בערב עם בגדים  20:29 20:28 חסר 14:54 חמישי 8/5/14 1

 אחרים

חזרה בערב עם בגדים  20:44 חסר 15:36 15:30 ראשון 4/5/14 2

 אחרים

חזרה בערב עם בגדים  17:41 17:40 13:23 13:22 שישי 9/5/14 3

 אחרים

חזרה בערב עם בגדים  20:39 20:38 14:50 14:49 שלישי 29/4/14 4

 אחרים

  21:59 חסר 16:29 16:28 רביעי 23/4/14 5

חזרה בערב עם בגדים  21:21 21:20 14:52 14:44 שלישי 22/4/14 6

 אחרים

 

להלן התייחסותה למאי.  14ה עובדת כ' לשיחה בנוכחות מבקר העירייה ומנהלת כוח אדם ביום רביעי ה לאור הממצאים זומנ

 של עובדת כ' לממצאי הביקורת כפי שבאו לידי ביטוי בשיחה שקיימה עם מבקר העירייה ועם סגנית מנהל מחלקת חינוך.

 

העובדת אמרה שבעקבות פגיעה בידה, ביקשה מעובדת צ' שתעזור לה במקום לקחת מחלה. היא לא הבינה מה לא תקין 

בהתנהלותה ולאחר שהוסבר לה, אמרה שטעתה. לדבריה, ההסדר עם עובדת צ' החלה מאז שלקחה חופשת מחלה, כלומר, 

 די ימי מחלה וממילא העבודה מתבצעת. מאז החופש הגדול. לדבריה, לא רצתה להוציא מחלה כי זה יותר מי
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 , עובדת בעירייה כשנתיים כעובדת ניקיון.47עובדת צ' כבת  .2.2

 אפריל כפי שדווחה בדו"ח הנוכחות שלה.-להלן ימי ושעות העבודה של עובדת צ' במהלך חודשים פברואר

 

 

שעות עבודה על  חודש עבודה

 פי הדו"ח

  תקן לאותו חודש

 24 104 73.37 פברואר

 25 135 69 מרץ

 20 100 57 אפריל

 

הביקורת מצאה שהעירייה קבעה סידור מיוחד עם עובדת צ' לפיו היא מדפיסה כניסה ויציאה בבית ספר בית יהושוע והולכת 

ברגל להמשיך את יום עבודתה בבית ספר גבעון. שם היא אינה מדפיסה כניסה ויציאה. מאחר ולדברי מנהלת כח אדם, זמן 

ה מנהלת כח אדם להסתפק בהדפסה בבית יהושוע בלבד ומנהלת בית ההליכה ממקום אחד לשני לוקח זמן רב. לכן העדיפ

הספר בגבעון מהווה בקרה נוספת על המשך עבודתה בבית הספר שאותו היא מנהלת. זו הסיבה למספר השעות הנמוך שמופיעה 

 בדו"ח. 

 הביקורת מעירה שהסדר זה אינו תקין ויכול לגרור בעיות של כיסוי ביטוחי ובעיות נוספות.  .2.2.1

יקורת מעירה שיש למצוא דרך לבצע הגדרה מיוחדת של עובדת זו במערכת כך שתדפיס כניסה הב .2.2.2

 בבית יהושוע ויציאה בבית ספר גבעון.

על פי ממצאי הביקורת העובדת צ' ביצעה עבודת ניקיון בבניין המשאבים במספר שעות מצומצם  .2.2.3

 יותר במקום עובדת כ' וקיבלה תשלום באופן ישיר מעובדת כ'.

 

 ורת קיימה שיחת טלפון עם עובדת צ' מיד בתום השיחה עם עובדת כ'.הביק

להלן התייחסותה של עובדת צ' לממצאי הביקורת כפי שבאו לידי ביטוי בשיחה שקיימה עם מבקר העירייה ועם 

 סגנית מנהלת מחלקת חינוך.

 

בספריה לדבריה של העובדת היא החליפה אותה בחופש הגדול ומאז היא תרמה מעצמה לנקות  .2.2.4

ובאה אחרי העבודה לעזור בחטיבות ביניים. בהמשך השיחה אמרה שהיא הייתה עוזרת פעמיים 

כ' היא "כמעט  -שלוש בשבוע מתחילת ספטמבר ועד מאי. לדבריה של עובדת צ' התמורה שקיבלה מ

לחודש" וזה היה סידור בינה לבין עובדת כ'. העובדת צ' חזרה מספר פעמים בשיחה על כך  ₪אלף 
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בידיעת המנהלת והרבה פעמים המנהלת אמרה לה "כל הכבוד". "תשאלי את היא עבודתה שם ש

 המנהלת שהייתה תקופה ארוכה שבאתי לעזור בספרייה כל יום והמנהלת ידעה מזה"

 מנהלת חטיבה א' .2.3

יקורת בתקופה מנהלת חטיבה א' אחראית על אישור שעות עבודתן של המנקות בית הספר שאותו היא מנהלת. על פי ממצאי הב

 המנהלת אשרה את שעות עבודתה של העובדת כ' מבלי ששעות אלה בוצעו בפועל. שנבדקה 

משיחה שקיימה הביקורת עם עובדת הניקיון צ' עולה כי מנהלת בית הספר ידעה על כך שעובדת צ' מנקה את מרכז 

 המשאבים ואף הודתה לה מספר פעמים על עבודתה המסורה.

לביקורת קיים קשר חברות קרוב בין מנהלת החטיבה לעובדת כ' וקשר זה מעלה שאלות נוספות לגבי על פי מידע שהגיע 

 המקרה.

 

 להלן התייחסותה של מנהלת החטיבה לממצאי הביקורת כפי שבאו לידי ביטוי בשיחה שקיימה עם מבקר העירייה.

ל מאגר בראשית דבריה, העלתה המנהלת ספק באשר לסמכותו של מבקר העירייה לגשת א .2.3.1

הנתונים המצולם במצלמות האבטחה בבית הספר ללא אישור והלינה על כך שלא נעשתה אליה 

 בקשה לקבל את המידע.

 לדבריה היא לא ידעה על כך שעובדת צ' מחליפה באופן קבוע את עובדת כ'.  .2.3.2

 זה.היא כן ידעה על אירוע חד פעמי שבו סייעה עובדת צ' לעובדת כ' באופן חברי בלבד ולא מעבר ל .2.3.3

בנושא חתימה על שעות נוכחות של עובדות הניקיון, הנושא נמצא באחריותה ובאחריות סגניתה  .2.3.4

)שהצטרפה לשיחה(. לדברי שתיהן, אין הן יכולות לפקח על שעות העבודה של המנקות ושל אנשי 

 האחזקה מאחר ולפעמים הן לא נמצאות בבית הספר בזמן עבודתן של המנקות.

לפני כשנתיים עם כניסתה לתפקיד כסגנית היא הלינה בפני סגנית מנהל לדברי סגנית המנהלת,  .2.3.5

מחלקת חינוך בעירייה על כך ששעות עבודה של עובדת כ' הן לא שגרתיות והיא אינה יכולה לפקח 

שבו צוות המורים  16:00עליהן. לגבי שאר העובדות, קיימת בעיה של  פיקוח בפועל אחרי השעה 

 מסיים את עבודתו.

 המלצות הביקורתסיכום ו .3

 בשל הממצאים החמורים הביקורת ממליצה:

 שרה את שעות הנוכחות של עובדת כ'.להזמין את מנהלת חטיבה א' לבירור כדי להבין מדוע חתמה וא .3.1

 להזמין את שתי העובדות לבירור ובחינת המשך העסקתן. .3.2

 לבטל הסדרי עבודה עם מנקות בשעות לא מקובלות שלא ניתן לפקח עליהן. .3.3

 ששעות העבודה של עובדי העירייה כפי שהן מדווחות בשעות הנוכחות ישקפו את היקף עבודתם. לוודא .3.4



 

 04-8212116פקס.   04-8299200טלפון   3665119, נשר  מיקוד 20דרך השלום 

Derech ashalom 20 Nesher, Zip.3665119 Tel. 972-4-8299200 Fax. 972-4-8212116 

www.nesher.muni.il 

15 

 .ממצאי הביקורתת מנהלת בית הספר לתגוב

  
כי לא ידעתי על  ,שהתקיימה במשרדי ,כפי שנאמר גם בשיחה ,אני מבקשת לחזור ולומר -רקע וממצאים  1לפי המתואר בסעיף 

ומיד לאחר מכן עוזבת את שטח בית הספר.  ,כי עובדת כ' מדפיסה כניסה לעבודה ,ההתנהגות המיוחסת למנקות. לא ידעתי

 ,וראיתי אותה ,עובדת כ' הגיעה לאזור המשרדיםה םבמרבית הימים אני לא רואה את עובדת כ' עם כניסתה לעבודה. בימים בה

היא ירדה לבניין המשאבים לנקות. לא  ידיעתיהמזכירה ולמיטב  בחדר ניהלנו שיחת חולין ,לשלום אחת את השנייה בירכנו

 כי היא עוזבת את המקום.  ,יכולתי לשער

הביקורת צפתה בסרטוני האבטחה של בית הספר בשישה תאריכים שונים בחודשים  -פירוט הממצאים  2לפי המתואר בסעיף 

עובדת כ' את בית הספר. ברצוני להתייחס לתאריכים ולשעות בהתאם ליומן היבתה של אפריל ומאי וציינה את זמני הגעתה ועז

 הנדרשים במקרים אלה בין העובד והמעביד:  ,שלי כמנהלת וליחסי האמון הבסיסים

 לא נכחתי בזמן הגעתה.  -באפריל יום שלישי, אסרו חג אין לימודים בבית הספר  22 -

 לא נכחתי בזמן הגעתה.   -באפריל יום רביעי, שעת כניסת העובדת כ' לאחר סיום יום העבודה בבית הספר  23 -

אך בשעת הכניסה והעזיבה המצוינים נכחתי  ,באפריל יום שלישי, כעיקרון יום חופשי שלי, הגעתי לעבודה באותו יום 29 -

 לא נכחתי בזמן הגעתה.  -בתיכון בישיבה 

 לא נכחתי בזמן הגעתה. -באפריל(  29-, החלפת יום חופשי )עם ה במאי יום שישי 9 -

 לא נכחתי בזמן הגעתה.  -את יום העבודה  15:00במאי יום ראשון , סיימתי  ב  4 -

 לא נכחתי בזמן הגעתה בסביבת המשרד.   -ישיבות הבמאי יום חמישי , התקיימה ישיבה רבת משתתפים בחדר  8 -

 

אשר  ,לסמוך על הדיווח של העובדת כ'והוא  הקיים ,התאריכים בדו"ח מהווים דוגמה לצורך הבסיסי עיל,כפי שציינתי ל

 כאשר היא מגישה את הדוח לחתימה.  ,כי השעות המצוינות בדוח הן שעות עבודתה בפועל ,מצהירה

 

אני ם הייתה בידיעת המנהלת. שעבודתה ש ,כי העובדת צ' חזרה מספר פעמים בשיחה על כך ,הביקורת ציינה 2.2.4לגבי סעיף 

וכפי שציינתי בשיחה שהתקיימה במשרדי לא ידעתי על הסידור בין המנקות.  ,עובדת צ' הטעתה בדבריהה מבקשת להדגיש, כי

עובדת צ' הגיעה הכי  ,שציינה ',עובדת כהשהתקיים בבניין המשאבים יחד עם  ,את העובדת צ' ראיתי לפני ביקור וועדת הפרס

ביקשה להתנדב ולסייע למחרת  ,א' "בחטשלמד ב ,לתלמידם אהינה ש ,עובדת צ'הרה והן עבדו יחד. יתרה מכך, לסייע לה כחב

כי  ,ורוצה שנצליח. שמחתי על התנדבותה, מעבר לכך לא ידעתי השקענוש , רואה את ההשקעההיא  ,לטענתה ,כי ,ביום הועדה

 כפי שהביקורת העלתה.  ,בבניין משאבים באורח קבעעובדת היא 

שאפנה לאחראית  ,ביקשה מאוד. היא א' "בלעבור לעבוד בחט נהרצואת והביעה  ,עובדת צ' נחשבת כמנקה יסודית וטובהה

אכן מצאתי לנכון לפנות לאחראית  וביקשה את המלצתי לבקשתה.כי עזרה לקראת הוועדה והתנדבה  ,עליה בעירייה ואציין

 מאותן סיבות.  בבית ספריאת שיבוצה עליה בעירייה בבקשה לשקול 
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תי לה בקשר ילא היה ולא נברא. הוד  -תי לעובדת צ' על עבודתה המסורה בבניין משאבים יכי הוד ,בו מצוין 2.3לגבי סעיף 

שהיא קיימה עם  ,כי אני מודעת לסידור ,עובדת צ' קישרה בין הדברים והסיקהה. אם לכך ולא מעבר עילשצוינה ל ,לעזרה

 היא טעתה והטעתה אחרים.  ,ת כ'עובדה

  

לעובדת כ' וקשר זה מעלה שאלות  חט"ב א'קרוב בין מנהלת  יקיים קשר חבר מבקר,שהגיע ל ,כי "על פי מידע ,צוין בדו"ח

 נוספות לגבי המקרה". 

נוהגים לכבד חם ואנושי עם כל העובדים. המנהלים, המורים והעובדים  א' כמו בקרית החינוך בכלל, נהוג לשמר קשר "בבחט

המזכירות, עובדי העירייה ) עבודתב רואים אנו  של העובדים. אלה ומשתדלים להגיע לכל האירועים המשפחתיים לרבות

  . כמו כן הם שותפיםמההצלחה של בית הספרוהמנקות, אבות הבית והסייעות( חלק אינטגרלי מהעשייה הבית ספרית 

לכן אין בכך  ,. חשוב לנו כל עובד ועובדבביה"ס שמירה על האווירה הנעימהל תורמיםהחינוכיים ו האירועים יערכות לקראתהב

 שאני אהיה מוכנה לקחת חלק או להיות שותפה לעבירה עם ושל עובד כזה או אחר.  ,רמיזה

  

ב כי נשלח עובד מטעם העירייה לקחת מידע ללא אישור ממחש ,האם נכון הדבר ,. הפניה למבקר לברר עמו2.3.1לגבי סעיף  

שהמבקר רואה בי כמודעת לנעשה על ידי המנקות. לא עדיין, טרם הבנתי כאשר  ,הייתה בתחילת השיחהאכן בחדר המנהלת 

שנכנסו לחדר  ,ולכן הטרידה אותי בתחילת השיחה בעיקר המחשבה ,שותפה לדבר העבירהבי שהמבקר רואה  ,עלה בדעתי

 המנהלת בנקל וללא ידיעתי. 

 הייתי חרדה לבדוק את הסוגיה הזו.  ,צנעת הפרטל הקשורים חסוי ונושאיםמאחר ובחדרי קיים חומר 

שצריך להינתן על מנת לבצע את הביקורת בצורה  ,מבחינתי שיתוף הפעולה עם גורמי עירייה הוא בבסיס התקשורת  וכל מידע

הוא חשף את סיבת הגעתו ומשם קידמנו  ,כי לא הייתי מודעת לכך ,היה ניתן ללא כל בעיה.  ברגע שהמבקר הבין ,הטובה ביותר

 את השיחה.

ריענון  הפקנו לקחים וביקשנו לקיים שיחתכתוצאה מכך עם המבקר בה אני וסגניתי הבנו את גודל המקרה.  בתום השיחה מיד

 ובאשכול הפיס.   ביה"סנהלים עם כל העובדים ב

. המשימה לפקח העבודה ביצוע שעות לת פיקוח מלאה עלכי אין לנו יכו ,לסיום, במספר הזדמנויות נאמר לגורמים בעירייה 

שאינה סבירה וכי החתימה של הסגנית או לחילופין  ,היא משימה ,כי השעות המדווחות בדוחות הנוכחות אכן בוצעו ,ולוודא

דה עם . לבטל הסדרי עבו3.3לא יכולה להיות משמעותית באין יכולת פיקוח ואכיפה. לכן אני מצדדת בהמלצה  שלי כמנהלת

 שלא ניתן לפקח עליהן.   ,מנקות בשעות לא מקובלות

  

הנני מקבל סעיף זה ככתבו וכלשונו והעניין יועבר להמשך טיפולה ובקרתה  תגובת ראש העיר מר אבי בינמו: 

 של מנכ"לית העירייה ליישום ההמלצות לעניין זה ולהפקת לקחים ובקרה לעתיד.
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 דו"ח ביקורת

 שכר טרחה ייעוץ משפטי 

 לוועדת מורדות כרמל
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 רקע: .1

הביקורת קיבלה לידיה הסכם למתן  .1999עו"ד סיגל התחיל לעבוד כיועמ"ש ותובע של הוועדה בשנת 

ד סיגל. משיחה "ועו דאז יואל מוזסיו"ר הוועדה חתום בידי  28/2/2008שירותים משפטיים מתאריך 

אך לביקורת לא הומצא  2008כי היה הסכם קודם לזה משנת שקיימה הביקורת עם יואל מוזס עולה 

 עותק ממנו.

 על פי חוזה ההתקשרות,

" עו"ד סיגל ייתן יעוץ משפטי שוטף וכן ייצג הוועדה בפני בית המשפט השונים, ועדות הערר, 

 הוועדה המחוזית וכיוצא בזה בהליכים שונים."

מועמדים. עו"ד רני גורלי זכה  20 -כ התמודדופרסמה הוועדה מכרז חדש לתובע ויועמ"ש.  2011בשנת 

. עו"ד סיגל ועו"ד עודד רומאנו ערערו על ההחלטה אך לא כיהן בתפקיד מעולם במכרז בתור יועץ ותובע

של כתובע כיהן כיועמ"ש ועו"ד עודד רומאנו לכהן המשיך  ד סיגל"בסופו של תהליך, עובבית משפט.  

עו"ד לוטם כפרי  זכה  בושפורסם מכרז חדש לתובע ויועמ"ש  2012. בתחילת 2011עד לסוף שנת הוועדה 

 מכהן בתפקידו גם בימים אלה.ש

נכנס לתפקידו כיו"ר חדש לוועדה.  , רואה חשבון ומשפטן בהשכלתו,ד"ר מאלק עמרור 2012בתחילת 

גל כאמור מכרז לתובע ויועמ"ש ובו זכה עו"ד כפרי. עם סיום עבודתו של עו"ד סיהיו"ר עמרור פרסם 

הגיש האחרון חשבוניות לתשלום עבור טיפול בשבעה תיקים שערכו שנים רבות והגיעו רק עתה לסיומם. 

בשלב מאורח יותר הגיש עו"ד סיגל חשבון עבור ארבעה תיקים נוספים שעדיין לא נסתיימו בהם 

 התהליכים והם נמצאים עדיין בטיפולו של עו"ד סיגל. 

 מטרת הביקורת: .2

הביקורת תבדוק את הסכם  ההתקשרות לקבלת ייצוג משפטי שנחתם בין וועדת מורדות כרמל  .2.1

האם הוועדה משלמת שכר טרחה בעבור ייצוג משפטי לעו"ד סיגל ע"פ הנוהל וההסכם ולעו"ד סיגל 

 שנחתם בין הצדדים.
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 ועד היום. 2006טי של הוועדה משנת עלות הייעוץ והייצוג המשפמה הביקורת תבדוק  .2.2

יקורת תבדוק מדוע יו"ר הוועדה מסרב לשלם את חשבונות שכר הטרחה שהגיש עו"ד סיגל לוועדת הב .2.3

 מורדות כרמל.

 השתלשלות האירועים: .3

התגלתה מחלוקת בין היו"ר עמרור לעו"ד סיגל לגבי גובה שכר הטרחה שדרש  2012לקראת סוף שנת  .3.1

לעו"ד סיגל שבה יו"ר הוועדה מבקש עו"ד סיגל. החלה חליפת מכתבים אינטנסיבית בין היו"ר עמרור 

פירוט שעות עבודה ואופן ביצוע תחשיב שכר טרחה מצד אחד ומצד שני עו"ד סיגל טוען שמעולם לא 

נדרש לנהל יומן שעות עבודה והוא אינו יכול לנהל יומן עבודה בדיעבד. לפי בקשתו של ד"ר עמרור 

רועים בכל התיקים בגינם  ביקש שכר העביר עו"ד סיגל פירוט של היקף עבודתו והשתלשלות האי

 טרחה. 

שכר הטרחה שדרש עו"ד  למרות חילוקי הדעות בין השניים ואי הסכמתו של היו"ר לשלם את גובה .3.2

 ₪ 462,150שיק בגובה  2012סיגל, הוציאה מהנדסת הוועדה, אנג' ליה בויום במהלך חודש דצמבר 

בניגוד לעמדתו של היו"ר עמור. באותה תקופה )שכר טרחה עבור תיק אילנץ וספידוול(, ללא ידיעתו ו

שהה היו"ר בחופשה בארץ וכשחזר גילה כי יצא שיק ללא חתימתו ומיד ביטל אותו וביקש מעו"ד 

 סיגל להחזיר את השיק. השיק בוטל והוחזר לוועדה )ראה פירוט בסוף הפרק(.

התקבלה הצעת פשרה  18/12/2013חילוקי הדעות המשיכו ולבסוף בהתאם לסיכום בין השניים מיום  .3.3

עו"ד סיגל הגיש מכתב  31/12/2013.  בתאריך 20%לשלם לעו"ד סיגל את יתרת שכר הטרחה בניכוי 

סף תיקים שבגינם יש חשבון פתוח וסעיף נו 7עם חשבון מעודכן. על פי מכתבו זה של עו"ד סיגל ישנם 

 אלף ש"ח.  15חודשי הודעה מוקדמת לסיום עבודתו, כלומר  3לפיו הוא מבקש פיצוי בגין 

 ₪ 631,462הסכום המצטבר הוא  .3.3.1

 (₪ 126,292הנחה ) 20% .3.3.2

 ₪ 505,170סה"כ אחרי הנחה ולפני מע"מ  .3.3.3

  ₪ 596,100סה"כ אחרי הנחה כולל מע"מ  .3.3.4

הוא מוכן לפשרה על סכום  9/2/2014לאחר המשך דין ודברים בין השניים במכתבו של סיגל מתאריך  .3.4

רשם היו"ר בכתב ידו כי  10/2/2014בתנאי שהתשלום יתבצע בהקדם המרבי. בתאריך  ₪ 560,264של 
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ד סיגל אישור על כך שאין לו דרישות או תביעות כספיות נוספות מהוועדה לגבי "הוא מבקש מעו

לום עבור התיקים שנשארו עדיין . בנוסף, ביקש היו"ר שהתש560,264תיקים אלה מעבר לסכום של 

פתוחים יהיה בכפוף להמצאת אישור על ביצוע שעות עבודה. עו"ד סיגל מסרב שוב באותה טענה 

שמדובר בתיקים שאותם הוא מנהל זמן רב ואינו מוכן לדווח שעות בדיעבד מכיוון שהן לא יהיו 

 מדויקות.

קודם לאור העדר תשלום ההסכמות ה ובהמשך למכתבכותב עו"ד סיגל ליו"ר עמרור,  18.2.14ב  .3.5

תיקים  עבורחשבונות נוספים  4העביר עו"ד סיגל . בנוסף, ₪ 745,125 עומד על מבוטלות והחוב

 ש"ח.1,480,501כלומר סה"כ  ₪ 735,376 -פתוחים שמגיעים ל 

כותב עו"ד סיגל מכתב לרו"ח פאיז חנא, סגן הממונה על המחוז ובו הוא מציע  20.3.14 -בתאריך ה .3.6

ש"ח שכבר סוכמו  560,264רה לשם סיום המחלוקת. הפשרה מדברת על שכר טרחה בסכום של  פש

תיקים נוספים. עו"ד סיגל מוכן  4עבור   ₪ 735,376בין יו"ר הוועדה לבין עו"ד סיגל ועוד סכום של 

. לסיכומו של דבר עו"ד סיגל מוכן לסיים ₪ 588,300גם עבור תיקים אלה, קרי,  20%לתת הנחה של 

לפני  ₪ 1,148,564פתוחים כסגורים כאחד בסך של  –את כל סוגיית שכר הטרחה בגין כל התיקים 

 מע"מ.

 פירוט ממצאי הביקורת .4

 197הביקורת מציינת שחלק מהתיקים אשר בגינם מבקש עו"ד סיגל שכר טרחה הם תביעות לפי סעיף 

  יפוצה. כתוצאה מאישור תכניתכי בעל זכויות בקרקע אשר נפגע קרי,  –לחוק התכנון והבנייה 

התיקים/ חשבונות שהועברו לבדיקת  11החשבונות שהעביר עו"ד סיגל לוועדה עולה שבכל  11מבדיקת 

מסכום התביעה המלא לאחר ריבית  2.5-3%הביקורת הוא נוהג לחייב את הוועדה בשכר טרחה על פי 

"ח(, לעיתים בתוספת הוצאות דוגמאות  בהמשך הדוטבלה א' וצמדה ליום הגשת החשבון )ראה הו

 מנהליות שהיו למשרדו בתיק.
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 טבלה א'

 

 

הביקורת לא  מצד שנילא נהג לנהל יומן שעות עבודה עבור התיקים שניהל והוא  עו"ד סיגללדבריו של 

עו"ד סיגל לנהל יומן ומעקב שעות עבודה אחר מהוועדה אל מצאה דרישה בהסכם או במכתב כלשהו 

, כך שלדעת הביקורת לא סביר לדרוש 2012דרישתו של היו"ר עמרור משנת מנהל, להוציא התיקים שהוא 

 מעו"ד סיגל להציג דיווח שעות לאחר ששנים לא נהג לעשות כן.

 

  - הקובע , לחוזה 15עד  9 מעוגן בסעיפים ד סיגל"תשלום שכר הטרחה על פי ההסכם בין הוועדה לעו

 

תאריך 

הגשת 

התביעה

סכום התביעה 

/ערר המקורי

סכום התביעה 

בערך של 

פסק דין/ערר2013-2014

שכר טרחה 

לפני מעמ עם 

ריבית 

והצמדה

אחוז שכר 

הטרחה מסכום 

התביעה בערך 

של 2013-2014

20054,500,0007,300,000750,000182,5002.5פוליכרום1

20024,500,0007,520,00050,000-187,0722.49ספידוול ותל אור2

$8,500,000500,000217,8242.56 19991,000,000אילנץ )תיק שהגיע לעליון(3

20021,529,0002,562,00027,170788073.08פנחס ואילנה פלד4

201175,0002,00026,771מקדסי נחום5

2006100,000180,00059,58633.10רבן6

ערר של עיריית חיפה נגד 

מורדות כרמל על מתחם 

25,735הערר נדחה2013החותרים

201220,00020,00020,281101.41סימה כהן7

798,576סיכום

40,000עדיין אין פסק דין2003178,000300,000סדן8

40,000עדיין אין פסק דין2009150,000שוורץ9

50,000עדיין אין פסק דין20111,230,0001,330,000חברת העובדים10

487,500עדיין אין פסק דין200916,866,16019,500,000בר משיח11
617,500סיכום
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הוועדה )ולרבות התכתבויות, חוות דעת, השתתפות בישיבות . " בגין שרותי ייעוץ שוטף עבור 9

הוועדה, השתתפות בפגישות וישיבות במשרדי הוועדה( אשר יתן עוה"ד, ישולם לו ע"י הוועדה 

 לכל חודש, בלא תלות בהיקף העבודה בפועל. לסכום זה יתווסף מע"מ כחוק. ₪ 5,000

אות משפטיות שונות ו/או בפני ערכאות בגין ייצוג בהליכים משפטיים/תכנוניים בפני ערכ. 11

תכנוניות מלבד בפני הוועדה המחוזית, ישולם שכ"ט לפי חשבון אשר יוציא עוה"ד לוועדה, על 

 דרך ההנחה.

בין במישרין  –. מוסכם כי עוה"ד לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודתו עבור הוועדה 15

 הצדדים. 2ידי  אלא באם יוסכם על כך בכתב על –ובין בעקיפין 

ויתחדש מאליו במידה ולא הודיע  31.12.2008ועד ליום  1.1.2008"תוקף ההסכם החל מ . 21

הוועדה לעוה"ד  על אי רצונה בחידוש כאמור, בכתב, עד ולא יאוחר חודשיים ימים טרם מועד 

 סיום תקופת ההתקשרות."

ם זה בלא כל חובת נימוק . מוסכם ומובהר כי הצדדים יכולים להפסיק ההתקשרות מכח הסכ23

 חודשים מראש ובכתב לצד שכנגד." 3ומכל עילה שהיא, וזאת בהתראה בת 

 

העביר האחרון לידי הביקורת  ,על פי בקשת הביקורת מהיועץ המשפטי הנוכחי של הוועדה עו"ד כפרי

חוות דעת משפטית בנושא שכר טרחה של עו"ד ולפיה מוטלת חובה על שני הצדדים לערוך הסכם שכר 

" האחריות לעריכת הסכם שכר טרחה מפורט וברור מוטלת, בראש טרחה ברור וחד משמעי בכתב אך 

 ראה נספח א'(.מאחר והוא מצוי היטב בהוראות ) הדין"-ובראשונה, על שכמו של עורך

 הערות הביקורת

להסכם אינו מציין באופן ברור איזה תעריף יש לשלם לעו"ד  11סעיף הביקורת מעירה לוועדה כי  .4.1

תביעות שבהן הוא מייצג את הוועדה וכך נוצרה הבעיה ואי ההסכמה לגבי שכר הטרחה סיגל עבור 

 הנוכחי.

 2.5-3% -גל מחייב את הוועדה במבדיקת הביקורת את החשבונות שבמחלוקת עולה כי עו"ד סי .4.2

אינו  2.5-3%הביקורת מעירה כי המספר  מסכום התביעה המלא לאחר הוספת ריבית והצמדה.
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יש לחשב את האחוזים הללו. האם מסכום מופיע כלל בהסכם ובנוסף החוזה אינו מגדיר מאיזה 

 , מהערכת סיכון או מהסכום שנפסק.התביעה המלאמסכום 

 

 

 תגובת עו"ד סיגל:

הריני להבהיר כי שכר טרחה באחוזים נגזר תמיד מהסכום הנתבע, קרי מהסיכון בו מצוי הלקוח, ולא "

מהסכום אשר נפסק בפועל כנגד הלקוח )שאחרת יהיה לעוה"ד אינטרס כי מרשו יחוייב בסכום גבוה 

דין -ורכיכמה שיותר...(. יצויין לעניין זה כי הן היו"ר בעבר מר מוזס והן היו"ר מר עמרור הינם ע

 "מנוסים בעצמם!

 

הביקורת מעירה לוועדה ולעו"ד סיגל שהניסוח בהסכם לגבי שכר טרחה "לפי חשבון.... על דרך   .4.3

איזו הנחה הינו ניסוח לקוי ולא ברור מה הם הקריטריונים לפיהם יוגש החשבון ועל  "הנחהה

על פי הסבריו של עו"ד סיגל מדובר בהנחה כללית ללקוח קבוע, אך הביקורת  מדובר ומאיזה סכום.

מעירה לשני הצדדים שעל החוזה היה להגדיר באופן ברור באיזו הנחה מדובר וממה היא נגזרת. 

הפרשנות הסבירה היחידה להסדר חסר זה היא שביחס לכל תיק ותיק היה מקום להגיע להסכמה 

 .15ובה שכר טרחה לאחר הנחה כפי שקובע סעיף לפני תחילת הטיפול ביחס לג

 

 תגובת עו"ד סיגל:

שנים ויותר!( וכללו ערכאות שונות ודיונים  10יצויין כי בתביעות אשר נמשכו שנים רבות )לעיתים "

רבים. אילו היית בוחן החיוב אל מול עורכי דין המתמחים בתחום האזרחי היית מגלה כי חיוב בשיעור 

 "ה מכך!אחוז ואף למעל 5-10בד"כ החיוב הינו בין  –מהסכום הנתבע הינו נמוך ביותר  2-3%של 

 

מנחה את הוועדה ואת עוה"ד להגיע להסכמה בנוגע לכל תשלום נוסף )ראה תגובתו של  15סעיף  .4.4

עו"ד סיגל לנושא זה בהמשך העמוד(. לדעת הביקורת, על פי ייעוץ משפטי שקיבלה, המונח 

הוא הסכום היחידי שנקוב באופן  9"נוסף" מתייחס לכל תשלום מעבר לסכום הקבוע בסעיף 

וזה. לפיכך, לדעת הביקורת סעיף זה כולל כל תיק שמועבר לטיפולו של עוה"ד שאינו מפורש בח

כלול במסגרת הריטיינר החודשי. מבדיקת הביקורת חשבונות משנים קודמות שהגיש עו"ד סיגל 
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, בגין 2008ניתן ללמוד על סכומים שהיו בין הצדדים לדוגמא: חשבון שהגיש עו"ד סיגל בנובמבר 

בחשבון זה עו"ד סיגל הגיש  התנגדות לאתר סלולארי. –הוועדה וסלקום -נגד-שיין ודהןערר, 

לפני מע"מ ויו"ר הוועדה דאז, יואל מוזס, כתב בכתב ידו חזרה כי "לא מעלים  ₪ 3,500חשבון על 

שכר הטרחה ההיסטורי עמד על  –את המחיר חד צדדי". בתגובה כותב עו"ד סיגל בכתב ידו "יואל 

יבת ועדת ערר. כאן הערר היה כבד ונאלצתי לטעון אף בשם העירייה". זהו ליש ₪ 700+₪ 1,800

הסיכום הכתוב היחידי שמצאה הביקורת לגבי הבנות בנשוא שכר טרחה והא נוגע לייצוג בערר. 

מסיכום זה ניתן ללמוד שהייתה הסכמה בעבר לגבי שכר טרחה בנושא ערר אך הביקורת לא קיבלה 

 נות אלה, לא על ידי הוועדה ולא על ידי עו"ד סיגל.לידיה מסמך מסודר שמעגן הב

לחוזה  15משפטיים כנדרש בסעיף הזמנות עבודה לטיפול בתיקים לא מצאה הביקורת מעירה כי  .4.5

  וכתוצאה מכך אין סיכום שכר טרחה ברור ומדויק בכל תיק בנפרד.

 

 תגובתו של עו"ד סיגל לעניין זה היא: 

קובע כי בגין כל תביעה וכו' יוצא חשבון  11... ס' 15ולא בס'  11תיקים משפטיים מוסדרים במסגרת ס'  "

נקבע כי מעבר לאמור בהסכם עד כה,  15שכ"ט )קרי חשבון בדיעבד, ולא הצעת מחיר מראש(. מלבד זאת בס' 

מכסה את כל  1-14ההסכם בס'  –לא יהיה תשלום נוסף אלא אם יוסכם על כך במישרין. המשמעות 

 !"15הצדדים, ומעבר לכך לא יהיה תשלום נוסף וזו משמעות ס'  2ההתחייבויות והתשלומים לגבי 

 

על פי הייעוץ המשפטי שקיבלה הביקורת לגבי סעיף זה, אכן ניסוח החוזה בעייתי אך הפרשנות 

פני תחילת הסבירה היחידה להסדר חסר זה היא שביחס לכל תיק ותיק היה מקום להגיע להסכמה ל

מתייחס לכל תשלום מעבר  15והמונח "נוסף" בסעיף  הטיפול ביחס לגובה שכר טרחה לאחר הנחה.

 , הוא הסכום היחידי שנקוב באופן מפורש בחוזה.9לסכום הקבוע בסעיף 

לדעת הביקורת לא סביר שהוועדה תעביר תיקים לטיפול משפטי ללא הצעת מחיר מראש ותקבל חשבון 

 ויבת לשלם אותו ללא שום הגדרה לחישוב שכר טרחה.בדיעבד ותהיה מח

 

 

 



 

 04-8212116פקס.   04-8299200טלפון   3665119, נשר  מיקוד 20דרך השלום 

Derech ashalom 20 Nesher, Zip.3665119 Tel. 972-4-8299200 Fax. 972-4-8212116 

www.nesher.muni.il 

25 

 

 

הביקורת ערכה בדיקה של עלות הוצאות משפטיות ששולמו לעו"ד סיגל לאורך השנים כדי לראות אם 

מדובר בדרישה כספית חריגה. בטבלה המצורפת ניתן לראות את התפלגות התשלומים לעו"ד סיגל בעבור 

 :2006-20012בין השנים 

 

 

 השנה

יועץ ריטיינר 
משפטי 

 ותובע )ש"ח(

הוצאות 
 משפטיות אחרות

 ייצוג משפטי –
 )ש"ח(

סה"כ הוצאות 
משפטיות 

 בשנה )ש"ח(

2006 81,953 125,957 207,910 

2007 81,540 134,012 215,552 

2008 69,300 87,069 156,369 

2009 69,550 99,507 169,057 

2010 69,625 214,420 284,045 

2011 69,600 80,398 149,998 

2012 46,400 228,114 274,514 

 1,457,446 969,478 487,968 סה"כ

 

הסכומים התיקים חריגה באופן משמעותי מ 11מבדיקת הביקורת עולה כי דרישת התשלום עבור   .4.6

  עו"ד סיגל בשנים קודמות.ששילמה הוועדה בפועל ל

שילמו הרשויות המקומיות באמצעות ועדת מורדות כרמל לעו"ד סיגל  2012-2006במהלך השנים  .4.7

בעבור ייצוג משפטי בערכאות. הסכום המצטבר של החשבונות במחלוקת  969,478של  מצטברסכום 

 . ₪ 1,480,501הוא  2012-2013שהגיש עו"ד סיגל לפני הנחה במהלך השנים 
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אחוזים היה מקובל ומוסכם מול יושבי ראש הוועדה  2.5-3יוב של לטענתו של עו"ד סיגל אופן הח .4.8

בעבר ומעולם לא הייתה בעיה בתשלום שכר הטרחה שדרש. הביקורת בדקה בארכיון הוועדה 

תיקים עם  5תיקים מסוגים שונים שביניהם  16מספר רב של תיקים והציגה בפני עו"ד סיגל 

התיקים שבדקה הביקורת עם דגש  16ה ב'(. בכל דרישה לפיצוי כספי גבוה וגבוה מאד )ראה טבל

 התיקים בהם נתבעה הוועדה בסכומים גבוהים נמצא כי: 5על 

החשבוניות הללו )משנים קודמות( לבין  16 -אין התאמה בין אופן החיוב שהגיש עו"ד סיגל ב .4.8.1

 החשבוניות שבמחלוקת.

בהרבה מאלה שכן ניתן לראות שבתיקים שלא כללו תביעה כספית, שכר הטרחה נמוך  .4.8.2

 .₪ 12,000 -ל ₪ 1,700כוללים תביעה כספית ונעו בין 

שנבדקו )ועוד חשבונות רבים אחרים שבדקה הביקורת אך לא  16 -באף חשבון מתוך ה .4.8.3

 הוכנסו למדגם(, לא ציין עו"ד סיגל כי החשבון מחושב על פי אחוזים מתוך סכום התביעה.

ד סיגל על גבי החשבון שהגיש כי מדובר במרבית החשבונות שבדקה הביקורת מציין עו" .4.8.4

 בחשבון שעות גלובלי. 

התיקים בהם הייתה תביעה כספית, ערכה הביקורת חישוב של אחוז שכר הטרחה  5 –ב  .4.8.5

אחוזים  2.5שהגיש עו"ד סיגל בייחס לסכום התביעה כדי לבדוק אם אכן נהגה הוועדה לשלם 

 ₪מיליון  4 -דה בסכומים גבוהים של כשכר טרחה לעו"ד סיגל. בשני תיקים בהם נתבעה הווע

אחוז.  1/2 -אחוז שכר הטרחה ששילמה הוועדה לעו"ד סיגל עמד על פחות מ ₪מיליון  10 -ו

 אחוזים. 19 -אחוזים ו 7אחוזים,  4 -התיקים נמצא כי אחוז שכר הטרחה הוא כ 3ביתר 

ד ושניהם אמרו הביקורת שוחחה עם שני יושבי הראש בעבר, מר יואל מוזס והגב' ליאת פל .4.8.6

שהם אינן מכירים ולא נתקלו בחשבונות שכר טרחה כה גבוהים. מר מוזס ציין כי היה הסכם 

חתום בינו ובין עו"ד סיגל והיה תעריף מוסכם ביניהם לניהול תיקים אך הוא אינו זוכר את 

 הפרטים בשל חלוף הזמן.
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 'ב הטבל
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 התיקים שהביקורת הציגה בפניו. 16 –תגובתו של עו"ד סיגל ל  .4.9

ערכאהשם

תאריך 

הגשת 

התביעה

נושא או סכום 

התביעה /ערר 

המקורי

סכום התביעה 

בערך של 

2013-2014

החלטה או 

נושא החיוב

שכר טרחה 

לפני מעמ עם 

ריבית 

והצמדה

אחוז 

שכר 

הטרחה 

מסכום 

התביעה

2008מחוזי חיפהשיין ודהן הליך 1

נגד הקמת 

12,000מתקן סלולארי

2008ערר מחוזית

נגד הקמת 

3,000מתקן סלולארי

2009ועדת עררשיין ודהן הליך 22

נגד הקמת 

3,000מתקן סלולארי

200610,000,00014,000,000מחוזי חיפההכשרת הישוב3

מחקו את 

הוועדה ועיריית 

נשר מכתב 

44,5430.45התביעה

7,749

2004מחוזי חיפהזאבי ואח'

התנגדות 

לתוספת בניה

פשרה וחזרה 

3,500לועדת ערר

ועוד שתי 

ישיבות בית 

1,400משפט

2006בגץטירת כרמל5

הקמת ועדה 

1,800עצמאית

2010שלום חיפהקראם אלחנן6

ערעור על היטל 

השבחה -

תקדימי ובעל 

6,000סיכון לוועדה

1,600ביטול צו הריסה2000שלום חיפהרון שרון

ישיבת בית 

600משפט

1,700ביטול צו הריסה2003שלום חיפהכץ מאיר

ישיבת בית 

700משפט

2008שלון חיפהמרסיאנו9

ערעור על היטל 

5,000השבחה

10,000נזיקית2008שלום חיפהלויצקי אסיה10

2008ערר מחוזיתתורן בע"מ11

התנגדות 

4,000לשימוש חורג

2008מחוזי חיפהתורן בע"מ12

התנגדות 

12,000לשימוש חורג

19.77 לא ראיתי 200686,00017,000בנינסון13

 לא ראיתי 9,000ערעור

4.23למה עבור 2007418,00017,694ברש14

20064,200,00012,0950.29מחוזיקופת חולים כללית15

1,487

2006170,00012,1887.17סימי לוי16

אין חישוב אחוזי אלא תשלום גלובלי ושש 

ישיבות

אין חישוב אחוזי אלא תשלום גלובלי
אין חישוב אחוזי אלא תשלום גלובלי כולל 

ישיבות בבית משפט ומשא ומתן והוצאות

אין חישוב אחוזי אלא תשלום גלובלי

 אין חישוב אחוזי אלא תשלום גלובלי כולל

ישיבות בבית משפט ומשא ומתן והוצאות

1

4

7

8

הערה

אין חישוב אחוזי

אין חישוב אחוזי

אין חישוב אחוזי אלא תשלום גלובלי

 אין חישוב אחוזי אלא תשלום גלובלי להכנת

כתב תשובה ושתי ישיבות

 אין חישוב אחוזי אלא תשלום גלובלי כולל

ישיבות בבית משפט והוצאות
 אין חישוב אחוזי אלא תשלום גלובלי כולל

ישיבות וערר

אין חישוב אחוזי אלא תשלום גלובלי

אין חישוב אחוזי
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לצערי אתה מערב דברים שאינם קשורים. עררים בנושאי תכנון ובניה )להבדיל מתביעות "

לפיצויים/תביעות הפקעה וכו'( היו הליכים לגביהם היה שכ"ט קבוע ונמוך. לא זה המקרה בקשר 

 לתביעות אזרחיות, תביעות לפיצויים וכו'.

ממספר תיקים ישנים על התיקים שבהם קיים חוב, שכן כל תיק עומד כמו כן לא ניתן להשליך 

 לעצמו מבחינת היקף העבודה, משך ניהול התיק, רמת הסיכון, המורכבות המשפטית ועוד.

אני לא מתפלא על כך שליאת ויואל לא הכירו שכ"ט בשיעורים כאלה משום שבתקופה שלהם לא 

 "הסתיימו תיקים כה "כבדים".

בהקשר זה שחשבונות שכר הטרחה ששולמו לעו"ד סיגל בעבור ייצוג משפטי חשוב להדגיש  .4.10

טיינר חודשי(, שופו באופן ישיר ע"י הרשויות המקומיות החברות בוועדת מורדות כרמל י)בשונה מר

לפי עניין. כלומר, כל עירייה נשאה בהוצאות המשפטיות לתביעות משפטיות בתחומה. הביקורת 

ענה שהעלה עו"ד סיגל, לפיה פנתה אליו יו"ר הוועדה בעבר ליאת פלד מציינת נקודה זו בקשר לט

וביקשה לדחות תשלומי שכר טרחה בשני תיקים בשל מצבה הכספי הקשה של הוועדה. הביקורת 

, אם הייתה כזאת, לבין תשלום שכר פלד יו"ר ליאתהלא מוצאת שיש קשר בין בקשתה לכאורה של 

היא לא זוכרת שביקשה פלד של היו"ר לשעבר ליאת  הטרחה המשופה ע"י הרשויות. לדבריה

 מעו"ד סיגל בקשה כזו.

 

 יו"ר הוועדה. וביטולו ע"ילפקודת עו"ד סיגל ע"י מהנדסת הוועדה הוצאת שיק  .4.11

משיחה שקיימה הביקורת עם יו"ר הוועדה, מהנדסת הוועדה ומנהלת החשבונות של הוועדה עולה כי בחודש 

ו"ר הוועדה ד"ר עמרור בחופשה בארץ פנתה מהנדסת הוועדה, אנג' ליה במהלך שהייתו של י 2012דצמבר 

בויום, בעל פה אל מנהלת החשבונות של הוועדה, הגב' הילה תנחומה, וביקשה ממנה להכין שיק לפקודת 

עו"ד סיגל לטובת תשלום שכר טרחה. על פי דבריו ומכתביו של יו"ר הוועדה עולה כי הדבר נעשה ללא ידיעתו 

 לעמדתו.ובניגוד 

 הביקורת בקשה וקיבלה לידיה את המסמכים הרלוונטיים ולהלן הממצאים:

עבור תביעת ספידוול  ₪ 213,525מגיש עו"ד סיגל חשבון שכר טרחה והוצאות בגובה  29.10.2012בתאריך 

 עבור תביעת אילנץ. 248,625וחשבון נוסף בגובה 
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כותב היו"ר לעו"ד סיגל מכתב ובו הוא מבקש פירוט לגבי שלושה חשבונות שכר טרחה  18.11.2012בתאריך 

שהגיש לוועדה )אילנץ, ספידוול וגם פוליכרום(, פירוט החיוב, ההסכם לפיו בוצע החיוב ואישור הגורם 

 המאשר בוועדה לגבי החשבונות הללו.

ובו הוא כותב כי הוועדה ניתקה איתו  הליו"ר ולמהנדסת הוועדשלח עו"ד סיגל מכתב  2.12.2012בתאריך 

ומאז לא העבירה תשלומים יותר  2012קשר באופן חד צדדי ושילמה לו את שכר הטרחה רק עד חודש אוגוסט 

ללא הודעה מוקדמת ובניגוד להסכם. בהמשך המכתב הוא דורש לשלם את החשבונות שהגיש לוועדה בסוף 

 .אילנץ -חודש אוקטובר, לגבי תיקי ספידוול ו

, העבירה מהנדסת הוועדה פקס חתום אל ראש עיריית נשר מר דוד עמר. במכתב זה 18.12.2012בתאריך 

לוועדה לצורך תשלום שכר טרחה לעו"ד סיגל עבור  ₪ 462,150מבקשת מהנדסת הוועדה להעביר סכום של 

 שני תיקים / חשבונות.

 ₪ 248,625שכר טרחה בתביעת אילנץ בסך  28.10.2012חשבון מיום  .1

 .₪ 213,525עבור שכ"ט בתביעת ספידוול ותל אור בסך  29.10.12חשבון מיום  .2

 מהנדסת הוועדה ביקשה ממנהלת החשבונות של הוועדה להכין שיק לעו"ד סיגל.  18.2.2012-בתאריך ה 

וחתומים  26.12.2012שתאריך הפירעון שלו הוא  ₪ 462,150מבדיקת השיק עולה כי מדובר בשיק בסך של 

 נדסת הוועדה וראש עיריית טירת הכרמל.עליו מה

כתב עו"ד סיגל מכתב ליו"ר עמרור ועל פי הכתוב במכתב זה עולה כי התקיימה שיחה  19.12.2012בתאריך 

בין היו"ר לעו"ד סיגל שבה דרש היו"ר מעו"ד סיגל להחזיר את השיק. גם לפי דבריו של יו"ר הוועדה אל 

הוא שמע על השיק שנחתם והועבר ללא ידיעתו ומיד דרש מעו"ד  הביקורת עולה כי מיד עם חזרתו מחופשה

 סיגל להחזיר את השיק. 

 עו"ד סיגל החזיר את השיק וביטל את החשבונית.

 למרות ביטול השיק העבירה עיריית נשר את הכסף לוועדה. 3.01.2013 –ה תאריך ב

 

אותו מדוע חתם על השיק ללא לדבריו של יו"ר הוועדה הוא התקשר לראש עיריית טירת הכרמל ושאל 

ידיעתו והסכמתו. לדבריו של היו"ר תשובתו של אריה טל הייתה שהמהנדסת באה עד אליו ללשכתו וביקשה 

 אישית לחתום על השיק והוא נאות לה.
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 הביקורת לא קיבלה עד לרגע זה את תגובתו של ראש עיריית טירת הכרמל. 

ית טירת הכרמל לבטל את חתימתו ושלח הודעה לבנק שהוא לדבריו של יו"ר הוועדה הוא ביקש מראש עירי

 מבטל את השיק. במקביל שלח הודעה לעו"ד סיגל להחזיר את השיק וכך היה.

 הערות הביקורת:

הביקורת מציינת שגם לדברי יו"ר הוועדה וגם לדברי מהנדסת הוועדה זהו מקרה יחיד שבו יצא שיק לספק 

 ללא חתימתו של היו"ר.

של חוזה ההתקשרות ביקשה ממנה להתייחס לה שיחה מקיפה עם מהנדסת הוועדה והביקורת קיימ

 חשבונות שהגיש לוועדה. מה דעתה לגבי הו לעם עו"ד סיגההועדה 

 ואחוזים מסכום התביעה ול 2.5בגובה  ועדה היא לא ידעה שמדובר על חשבונותלדבריה של מהנדסת הו

 ידעה זאת לא הייתה חותמת. 

וע לקחת על עצמך לחתום על שיק בסכום כה גבוה באופן תקדימי ללא חתימת ותמיכת לשאלת הביקורת מד

היו"ר ענתה המהנדסת כי היה לה אמון מלא בעו"ד סיגל ומאחר שזה אמר לה שמדובר בתיקים שהיו 

 שכר הטרחה גבוה.ולכן בטיפולו שנים רבות 

המבוסס על אחוזים עם עו"ד  לדבריה של המהנדסת היא התנגדה עוד בתחילת הדרך להסכם שכר טרחה

ולא אחוז ןמסוכם מראש סיגל ולדבריה שכר הטרחה ששולם לו לאורך השנים היה גלובאלי או פר ישיבות 

 מתביעה.

שיק ללא חתימת היו"ר  פעלה להוצאתהביקורת מעירה כי זה לא תקין בלשון המעטה שמהנדסת הוועדה  

 כינונה של הוועדה.ובניגוד לדעתו ועוד בסכום שהיה ללא תקדים מאז 

, מועד הוצאת השיק, היה ידוע למהנדסת הוועדה, מהתרחשות 18.12.2012הביקורת מציינת כי בתאריך 

כי קיימת אי הסכמה בין היו"ר לעו"ד  2.12.2012האירועים בוועדה וודאי ממכתבו של עו"ד סיגל מתאריך 

 הטרחה שהגיש עו"ד סיגל.סיגל  בנושא שכר הטרחה והיו"ר מסרב לאשר את חשבונות שכר 

בחודש ספטמבר כבר על פי חליפת המכתבים בין היו"ר לעו"ד סיגל עולה בבירור כי הביקורת מדגישה כי 

הפסיקה הוועדה להעביר תשלומי שכר טרחה  לעו"ד סיגל ובחודש נובמבר הביע היו"ר תהיות  2012

 והתנגדות לשכר הטרחה שהגיש עו"ד סיגל בתיקים האמורים.
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לספקים. נושא זה הוא באחריות  יזום תשלוםרת מציינת כי זה אינו תפקידה של מהנדסת הוועדה להביקו

כי  ם שאמרה לביקורת ציינהיו"ר הוועדה והמהנדסת היא מורשת חתימה ולא הפוך. גם המהנדסת בדברי

עדה והיא אבל סמכות זו הוטלה עליה ע"י הוו ,מעוניינת בזכות החתימה שנתנה לההייתה לא  מאז ומעולם

מבצעת אותה בלית ברירה. לכן לא ברור לביקורת מדוע דווקא במקרה זה יזמה המהנדסת את העברת השיק 

 .ועוד ללא חתימת היו"ר לעו"ד סיגל

מהנדסת הוועדה פעלה בניגוד לעמדתו של היו"ר וללא ידיעתו בזמן  הביקורת סבורה כי ,לאור האמור לעיל

כבר היה ידוע לכל כי היו"ר סיים את ההתקשרות הוועדה  18.12.2012כאמור, בתאריך ה ששהה בחופשה. 

 עם עו"ד סיגל ושהוא מתנגד לאופן חישוב שכר הטרחה שהעביר לוועדה.

 .מנהלית בלשון המעטהלדעת הביקורת התנהלות זו אינה תקינה 

 

 ן שלה:תגובתה של מהנדסת הוועדה אנג' ליה בויום כפי שהועברו למבקר הוועדה על ידי עורך הדי

 .לאחר שמרשתי עברה על הדו"ח אין לה אלא להצטער על אי הדיוקים שבו בנוגע לעובדות .1

למרשתי, בתור מהנדסת הוועדה, הייתה סמכות לחתום על שיקים יחד עם יו"ר הוועדה או  .2

 סגנו. 

מאז מינוי של יו"ר הוועדה, ד"ר מאלק עמרור, האחרון כלל לא עדכן את מרשתי על המתרחש  .3

לפיכך מרשתי כלל לא הייתה מעודכנת לגבי חילוקי הדעות בעניין תשלומי שכ'"ט בוועדה ו

 לעו"ד סיגל.

לא  -זה המקום לציין, כי בתקופה הרלוונטית לדו"ח, נעלם יו"ר מהוועדה, וכלל לא היה בקשר  .4

עם מרשתי ולא עם איש אחר בוועדה. למרות ניסיונות חוזרים ונשנים לא עלו בידי עובדי 

 ור קשר עם היו"ר. הוועדה ליצ

משכך, כאשר הגיעה דרישה מעו"ד לביצוע תשלום עבור עבודה שכבר בוצעה לא היה בכך  .5

 דבר חריג שמרשתי חתמה על השיק יחד עם סגנו של יו"ר הוועדה.

יצוין כי בזמן ניהול מו"מ עם עו"ד סיגל לגבי הסכם שכ"ט, התנגדה מרשתי לכמה וכמה  .6

 .דחתה והוועדה אישרה את ההסכםמהסעיפים להסכם, אך התנגדותה נ

על כן, בנסיבות האלו ובהעדר קשר עוד יותר, מרשתנו הייתה מועלת בתפקידה ובנאמנות  .7

 לולא חתמה על השקים.
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אין לנו אלא להצטער על הניסיון להשחיר את שמה הטוב של מרשתי; מרשתי סבורה כי  .8

לפגוע במרשתי  תהניסיונוהן חוליה נוספת בשרשרת  העובדות השקריות שנמסרו למבקר

 הם להמשיך לעבוד לאחר גיל פרישה ולהצדיק את הסירוב לאפשר לה

 .אין במכתב זה כדי לפגוע בטענות מרשתי בכל הנוגע להפסקת עבודת מרשתי .9
 

 

 תגובתו של עו"ד סיגל:

"איני מקבל טענות מהנדסת הועדה כאילו לא ידעה כי החיוב הינו בשיעור של אחוזים מגובה התביעה והדבר כלל אינו 

החשבונות נשלחו אל הועדה ומן הסתם מהנדסת הועדה ראתה אותם, ובכל מקרה ההתנהלות בינה ובין יו"ר  –רלוונטי 

התחייבותו של יו"ר הועדה כי יטפל מיידית  –יבה אחת בלבד הועדה אינה מענייני. כך או כך אני החזרתי את ההמחאה מס

 בתשלום מסודר של החשבונות. לצערי, גם בעניין זה דבריו היו רחוקים מן האמת."

 

 פירוט התיקים במחלוקת .4.12

 פוליכרום:  .1

 לחוק התכנון והבניה.  197סעיף התביעה היא לפי 

שהסתפק . עו"ד סיגל רושם במכתבו סגור מבחינתוהתיק ולכן פוליכרום שולם לדבריו של עו"ד סיגל תיק 

 ים אך אינו מציין ממה.אחוז 2.5 שכר טרחה בגובה ב

 2.5 שכר טרחה בגובה קשיב. עו"ד סיגל ₪מיליון  4.5ם והתביעה הוגשה על סכמבדיקת הביקורת עולה כי 

 10%כ ב יימההסתהתביעה  . כאמור,₪ מיליון 7.3קרי הגשת החשבון ם יול מהסכום המשוערך יםחוזא

 .אלפי שקלים 750 בפיצוי בגובה. התיק נסגר המקורית מהתביעה

מבלי לקבוע דבר לגבי איכות עבודתו של עו"ד סיגל, שאגב ידוע כאיש מקצוע מומחה בתחום של תכנון 

ובניה, הביקורת מעירה כי בשיטת החיוב שמבקש עו"ד סיגל, ניתן לכאורה לדעת מראש את גובה שכר 

שפט ומצב זה אינו סביר. הביקורת מציינת כי מעו"ד סיגל מיד עם הגשת התביעה לבית ה הטרחה שדורש 

לא מצאה שכך נהגו שני הצדדים בתיקים קודמים לאלה שבמחלוקת. הביקורת מעירה כי בשיטה זו אין 

תמריץ כספי לעו"ד שהתביעה תסתיים מהר ובחיסכון מאחר והוא בכל מקרה לוקח אחוז מסכום התביעה 
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רי, אשר יתכן כי הוא "מנופח" ע"י התובע, כפי שקורה פעמים רבות, וסכום זה נושא ריבית והצמדה המקו

 שנים רבות בגלל התמשכות ההליכים המשפטיים.

 

 תגובת עו"ד סיגל:

דווקא בשיטה זו יש תמריץ לסיים  –תיק פוליכרום: איני מבין מהי הבעייתיות בידיעה מראש מה יהיה שכה"ט  – 4.13"ס' 

החיוב בסיכון ידוע מראש. הריבית וההצמדה בגין התמשכות ההליכים זהים לחיוב בו היתה מחוייבת הועדה וממילא אם 

היה הסכום משולם מראש ולא עם סיום ההליך )כפי שקבע ההסכם והנוהל בינינו( הייתי שמח לקבל הכספים מזמן ולא 

איני מכיר שום חיוב בתביעות כספיות בהן עוה"ד מייצג את הנתבע שאינן נגזרות מהסכום  להדרש לויכוחים כעת...

 "הנתבע.

 

 ותל אור  ספידוול .2

חשבון שכר  6.10.2013. פסק דין ניתן ביום 2003על פי הנתונים שהעביר עו"ד סיגל, התביעה הוגשה בשנת 

. ₪אלף  50ולוועדה נפסקו הוצאות בגובה התביעה נדחתה . 29.10.2012הטרחה הוגש שנה קודם לכן בתאריך 

 . אלפי שח 213עו"ד סיגל הוא  מבקשגובה שכר הטרחה ש

הוא כותב כי "רמת הסיכון בעניין  23.2.2009בסקירת  הליכים משפטיים שהגיש עו"ד סיגל לוועדה בתאריך 

עוד במהלך השנה זה הינה עד בינונית לכל היותר, והתיק עודנו בשלב ההוכחות כך שייתכן כי יסתיים 

 הקלנדרית"

הביקורת מעירה שהיה צריך לבצע הערכת סיכון תיק ושכר הטרחה היה צריך להיגזר מהערכת הסיכון או 

מיליון שקלים נדחתה בלא  8.5שהיה צריך להיות מסוכם בכתב מראש. נוצר מצב לא סביר לפיו תביעה של 

 והצמדה.  "ד נגזר מסכום התביעה המקורי לאחר ריביתוהכלום ושכר ע

 

 

 

 תגובת עו"ד סיגל:

 50איני מבין מה הבעייתיות בכך שהתביעה נדחתה )ובניגוד לסברתך לא "בלא כלום" שכן הועדה זכתה בהוצאות בסך  "

 ???₪אש"ח(. כלום היית מעדיף כי התביעה תתקבל והועדה תחוייב לשלם מליוני 
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 אילנץ. .3

מיליון  8.5היא עומדת על כ  במחירי היוםו ליום הגשתהבסכום של מיליון דולר  1999התביעה הוגשה בשנת 

 212,500הוגש חשבון שכר טרחה ע"ס  28.10.2012. שנה קודם לכן בתאריך 6.10.2013. פסק הדין ניתן ביום ₪

אלף  500הוועדה שילמה . התביעה הוגשה תיק זה הגיע לדיון בבית משפט עליון ובסוף ההליך פלוס מע"מ ₪

₪ . 

טרס/תמריץ כספי לעו"ד לסיים את ההליך במהירות אינאין  ,לכאורההביקורת מעירה כי לפי נוסחה זו 

אחוזים מתוך סכום  2.5וביעילות. בנוסף, מעירה הביקורת כי לא מצאה כל מסמך או הסכם כתוב המעגנים 

 עם הוועדה.  התביעה המשוערך כשכר טרחה לעו"ד סיגל כולל בהסכם ההתקשרות המקורי של עו"ד סיגל

 לתשלום. תוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה מציינת את הריביתהערה: ה

 

 תגובת עו"ד סיגל:

 "לא בחנת את אורך ניהול התיק, מספר הישיבות והערכאות וכו'."

 

 ה פלד נגד הוועדהנערר פנחס ואיל .4

בסקירת  הליכים משפטיים . ₪ 1,340,000וגובה התביעה המקורי לפיצויים היה  2009הערר הוגש בשנת 

הוא כותב כי "לדעתי התיק יסתיים השנה והסיכון לתשלום  23.2.2009שהגיש עו"ד סיגל לוועדה בתאריך 

 משמעותי מצד הוועדה הינו נמוך עד בינוני לכל היותר"

, ₪ 89,505הגיש עו"ד סיגל חשבון בגובה  27.12.2012. ביום 26.12.2012התביעה הסתיימה בהחלטה מיום 

 פלוס מע"מ. להיום ₪מיליון  2.5מ  3%כלומר 

 

 

 מקדסי נחום .5

 . 6.1.2013. ההליך הסתיים בהחלטה מיום 2011הערר הוגש בשנת 
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במקרה זה הוגשה תביעה כנגד כנגד היטל השבחה שהטילה הוועדה בטירת כרמל. השומה של הוועדה הייתה 

אלף ש"ח.  בעל השטח, מקדסי  75ה עבור ההשבחה וכתוצאה מכך הוטל ההיטל השבחה בגוב ₪אלף  150

לפי שומה פרטית שהוא הזמין. ועדת ערר מינתה  28,600טוען שאין השבחה ולכל היותר ולכל היותר מגיע 

לחודש מאז  0.75וצריך להוסיף ריבית  ₪ 29,600שמאי מכריע שקבע שהיטל ההשבחה צריך לעמוד על 

השגות על קביעת השמאי. הוועדה העמידה הצעת  המועד שבו נרכשה הקרקע. שני הצדדים הגישו 30.9.91

. לבסוף, ועדת הערר קיבלה את ₪אלף  61פשרה והוועדה המקומית לא אישרה את הפשרה שהוצעה בגובה 

טענות העוררים ודחתה את החיוב בכלל תוך חיוב הוצאות סמליות. עו"ד סיגל הציע לוועדה להגיש ערעור 

 . 13.1.2013מיום  ₪ 30,420רף חשבון שכר טרחה בגובה מנהלי למחוזי ומציין במכתבו שהוא מצ

 הביקורת מעירה כי לא מצאה סיכום בכתב לגבי שכר הטרחה ולכן אינה יודעת כיצד חושב.

 

 רבן .6

. 6.10.2013ונסתיימה בפסק דין ביום  2006מדובר במקרה של תביעה בהמשך לסכסוך שכנים שהוגשה בשנת 

 2006ד סיגל הגיש כתב הגנה בשנת "הוועדה לתת לרבן היתר בנייה. עושכן בשם מר לחיש תקף את החלטת 

דיונים. במכתבו של עו"ד סיגל בתיק זה הוא מציין כי לא הועברה אליו  12וציין שנכון לשלב זה, התיק כלל 

הוא מעריך את שכר הטרחה הזמנת עבודה בתיק זה או בכל תיק אחר ולא ניהל יומן עבודה לכל תיק מעולם. 

 . 2006אלף ש"ח בשנת  100כאמור, התביעה הייתה בגובה  .₪אלף  35ב שלו 

אלף  60התביעה כנגד הוועדה נדחתה הוא צרף חשבון שכר טרחה  10.10.13ד סיגל מ "על פי מכתב נוסף של עו

₪ . 

 100שכר טרחה עבור תביעה בגובה  ₪אלף  60ישיבות בתיק זה,  18הביקורת מעירה כי למרות שהתקיימו 

 "ח נראה לא סביר ולא כדאי לוועדה.אלף ש

 תגובת עו"ד סיגל:

לצערי לא הבנת את מהות התיק. התיק לא נסב אודות סכום כספי גרידא אלא סביב סמכויות והתנהלות הועדה בהוצאת "

ת היתר. אילו לא הייתי מצליח לשכנע את ביהמ"ש כי הועדה פעלה כדין, יכולות היו להיות לכך השפעות משמעותיות לרבו

 "פתח לתביעה בסכום גבוה בהרבה מצד התובע!

 

 ערר של עיריית חיפה נגד מורדות כרמל על מתחם החותרים .7
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בשלב ראשון.  ₪ 7,000ד סיגל הגיש תשובה והודיע במכתב כי עבור התשובה ולימוד החומר הוא גובה "עו

 .29,795עמד על  2013שכר הטרחה בסיום התיק ביוני  גם לערעור בפני המועצה הארצית בירושליםהתיק נדון 

 

 "ד סיגל:תגובת עו

"תיק זה הגיע בסופו של דבר לערעור בפני המועצה הארצית בירושלים ולא הסתיים בועדה המחוזית בחיפה. מכאן 

 החיוב."

 

 סדן .8

בות מגרש פתוח על נזק לתושב בעק 2006שהוגשה בשנת לחוק התכנון והבנייה  197מדובר בתביעה לפי סעיף 

. ₪אלף  178ששונה היעוד שלו לבניה לגובה. הוועדה דחתה את ההשגה. הוגש ערר עם דרישה לפיצוי בגובה 

 48,616אלף ש"ח. שכר טרחה שביקש עו"ד סיגל הוא  178השמאית המכריעה אישרה את סכום ההשגה בגובה 

 .27.12.2012החשבון הוגש בתאריך  כולל מע"מ.

גם במקרה זה לא מצאה סיכום בכתב לגבי גובה שכר הטרחה. אחוז שכר הטרחה הביקורת מעירה כי 

 .2.5%ולא  13%מהתביעה במקרה זה עומד על 

 

 "ד סיגל:תגובת עו

בתיק זה מדובר במספר רב של הליכים, דבר המשפיע על שיעור שכה"ט. ככל שהתיק "קטן" יותר מבחינת הסכום הנתבע, "

 "טבעי מבחינת האחוזים מהסכום.סכום שכה"ט גבוה יותר באופן 

 

 סימה כהן .9

להורות לוועדה ולחברה המשכנת לרשום  2012בשנת במקרה זה הוגשה תביעה לבית משפט המחוזי בחיפה 

הוצאות סעד ועוגמת נפש.  ₪אלף  20את הזכויות של הגברת בדירה בטירת הכרמל ובנוסף נדרש סכום של 

אלף  12שכר טרחה לפי מכתבו הראשון  –ד סיגל הגיש כתב הגנה ובקשה לסילוק על הסף מחוסר סמכות "עו

בשלב ראשון. במכתב נוסף של עו"ד סיגל באותו תיק הוא מציין כי בהמלצת בית המשפט נמחקה התביעה  ₪

 לפני מע"מ.  ₪אלף  20שביקש עו"ד סיגל עומד על ללא הוצאות. שכר טרחה 
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 שוורץ .10

במקרה זה והיא עדיין פתוחה ובהליך הוכחות מתקדם.  2009בריו של עו"ד סיגל,התביעה הוגשה בשנת לפי ד

ישיבות בבית  4והתיק כלל  ₪אלף  150מדובר בסכסוך שכנים כשהוועדה מצורפת  לתביעה. התביעה בגובה 

אלף  25עמוד על משפט השלום בקריות. לפי מכתבו הראשון של עו"ד סיגל בתיק זה שכר טרחה עד שלב זה י

 .18.2.2014שהוגש בתאריך  כולל מע"מ ₪אלף  48. במכתב נוסף הודיע עו"ד סיגל על חשבון סופי בגובה ₪

 חברת העובדים .11

 1.3בעקבות הפקעה של מקרקעין במרכז רכסים. הסכום הנתבע הוא  2011שהוגשה בשנת מדובר בתביעה 

אלף ש"ח. שמאי של בית משפט העריך  217אות על ע"י חברת העובדים. הוועדה הגישה הגנה ושמ ₪מיליון 

עד  ₪אלף  30אלף ש"ח. שכר הטרחה שביקש עו"ד סיגל במכתבו הראשון בתיק זה הוא  880את הפיצוי בגובה 

כולל  ₪ 60,180 שהוא דורש עומד עלשלב זה. על פי מכתב המשך של עו"ד סיגל בסיום התיק שכר הטרחה 

 מע"מ.

 בר משיח .12

לגבי בניית מבנה בשיטת הפלקל. התובע תבע את הוועדה שאישרה את זה. התיק  2009ת שהוגשה בשנתביעה 

אחוז מסכום  2-2.5נדון בבית משפט מחוזי בתל אביב. על פי מכתבו של עו"ד סיגל נכון להיום שכר טרחה 

 19.5. על פי מכתב נוסף של עו"ד סיגל בתיק זה סכום התביעה המשוערך הוא ₪מיליון  20התביעה שהוא כ 

 .₪ 578,200כלומר  מסכום התביעה המשוערך,אחוזים  2.5מיליון. שכר הטרחה שמבקש עו"ד סיגל הוא 

 

 

 חודשים לפי החוזה 3התביעה על אי הודעה מוקדמת של  .13

החוזה קובע כי על הוועדה להודיע הביקורת לא מצאה מכתב המודיע לעו"ד סיגל על סיום ההתקשרות עימו. 

חודשים לפני סיום ההתקשרות. במצב שנוצר וחוסר האמון בין שני הצדים ייתכן בהחלט  3לעו"ד סיגל 

שנוצר מצב לפיו לא התאפשר לעו"ד סיגל להמשיך בעבודתו ולכן הביקורת ממליצה לשלם לעו"ד סיגל את 

 . הודעה מוקדמתמאחר ולא ניתנה לו דרישתו לשלושה חודשי שכר 
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 סיכום: .5

הביקורת אינה מתיימרת ואינה מוסמכת לבדוק את כמות ואיכות העבודה המשפטית של עו"ד סיגל. 

. מאחר ולא 2008הביקורת התמקדה בבדיקת שכר הטרחה אל מול הסכם ההתקשרות בין הצדדים משנת 

רש בחוזה(, הביקורת הוצגו לביקורת סיכומים בכתב לגבי שכר הטרחה בתיקים אשר במחלקות )כנד

מתייחסת אל תשלומי העבר כאל סיכומים שהיו מקובלים על שני הצדדים בנושא שכר טרחה. בנוסף, 

הביקורת מצאה חשבון/מסמך בודד שמעיד על כך שהיה סיכום לגבי גובה שכר טרחה בין מר יואל מוזס 

 רים. )יו"ר הוועדה בעבר( לבין עו"ד סיגל ועל פיו הוגשו חשבונות בנושא ער

מיליון שקלים( ניתן ללמוד מה  4מבדיקת תיקי עבר שעניינם תביעות לפיצוי כספי בסכומים גבוהים )מעל 

 שכר הטרחה שהיה מקובל בין הצדדים גם בנושא זה.

 תגובתו של עו"ד סיגל:

"בחוזה שביני ובין הועדה לא היתה כל דרישה לגבי סיכום על שכ"ט מראש, ומעולם לא הוצאתי בשום 

 שהוא דרישת שכ"ט מראש או הגדרה של שיעור שכר הטרחה! תיק

כחלק מהחשבונות  –הסיכום היחיד היה לגבי שעור שכה"ט בעררים תכנוניים לגביו אין מחלוקת 

ערר קינג( אשר שולמו לפי ערכי העבר  –שהגשתי לועדה בתקופת מר עמרור היו גם עררים )ולמשל 

 המוסכמים ולגביהם אין כל מחלוקת."

 

התיקים שבמחלוקת ובתיק פוליכרום שכבר  11ת הביקורת אופן החיוב שהוציא עו"ד סיגל לוועדה ב לדע

שולם, אינו תואם את הסכם ההתקשרות בינו לבין הוועדה. הביקורת חיפשה ולא מצאה בארכיון הוועדה 

לית אשר תקדימים לאופן חיוב זה אלה להיפך. הממצאים מראים כי בעבר הייתה נהוגה שיטת חיוב גלוב

סוכמה מראש גם לגבי תיקי ערר וגם לגבי תביעות כספיות גבוהות. מבדיקת הביקורת עולה כי שכר 

הטרחה ששולם לעו"ד סיגל עבור ניהול תביעות לפיצוי כספי גבוה היה נמוך מחצי אחוז. גם לדברי יו"ר 

לם שכר טרחה שחושב הוועדה בעבר מר יואל מוזס ויו"ר הוועדה בעבר הגב' ליאת פלד הם לא נהגו לש

כאחוז מגובה התביעה ואינם זוכרים ששולם שכר טרחה בסכומים כה גבוהים. הביקורת מציינת כי גם 

לפקודת עו"ד סיגל הופתעה לשמוע כי אופן  ₪אלף  462מהנדסת הוועדה שחתמה על השיק )שבוטל( בגובה 

תמת על השיק. הביקורת לא החישוב של שכר הטרחה הוא אחוזי ולדבריה לו ידעה זאת לא הייתה חו
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מצאה סיכום או הזמנת עבודה בכתב לגבי התיקים שהועברו לטיפולו של עו"ד סיגל כפי שדורש חוזה 

 ההתקשרות עליו חתומים שני הצדדים. 

 המלצות הביקורת:

חודשי הודעה מוקדמת הביקורת סבורה שבעקבות האווירה שנוצרה בין שני הצדדים לא  3-באשר ל  .1

ד סיגל להמשיך ולעבוד שלושה חודשים מרגע הודעה מוקדמת כנדרש בחוזה ולכן התאפשר לעו"

 ממליצה לוועדה לשלם לו סכום זה.

באשר לתיקים שבמחלוקת, הביקורת ממליצה לעו"ד סיגל ולוועדה שתי אפשרויות פעולה כדי לסיים  .2

 את נושא שכר הטרחה בתיקים אלה:

סכם ההתקשרות עימו, כלומר, על פי מה שהיה עו"ד סיגל ייבחן שוב את שכר הטרחה בהתאם לה .2.1

מסוכם מראש בין הצדדים בעבר. ומאחר ואין הסכם ספציפי לתיקים אשר במחלקות אז עו"ד סיגל 

ישקול להגיש חשבון מתוקן אשר עומד בגובה הסכומים המקובלים ששולמו לו בעבר בתביעות 

מיליון שקלים ולגבי תביעות  4מעל אחוזים לתביעות ש 0.45דומות בעלות היקף עבודה דומה, קרי 

 בסכומים נמוכים יותר ניתן לקבל סדר גודל של גובה שכר טרחה מעיון בטבלה ב'. 

 פניה להליך גישור אצל גורם שלישי המקובל על שני הצדדים. .2.2

לגבי התנהלותה של מהנדסת הוועדה בנושא הוצאת השיק לעו"ד סיגל, הביקורת סבורה שהתנהלותה  .3

תקינה בלשון המעטה ומאחר שהשיק בוטל והמהנדסת הגיע לגיל פרישה, הביקורת ממליצה הייתה לא 

 לאפשר לה לצאת לגמלאות ולא להאריך את כהונתה כפי שביקשה.

 עדכון מצב נוכחי:

שקיבלה את המלצותיו והטילה על היועץ המשפטי של  ת מורדות כרמלדו"ח הביקורת הוצג למליאת וועד

. שני הצדדים הגיעו לפשרה ממצאי הביקורתחשב בבהתבמטרה להגיע לפשרה סיגל  הוועדה להפגש עם עו"ד

מס' ישיבה ב  מקומית לתכנון ובניה מורדות הכרמלה העדווהאושר במליאת הסכם אשר נחתם ולבסוף 

,. הסכום הסופי שעליו הוסכם לסיום כל ההתקשרות בין הצדדים ולסיום כל 16.12.14מיום  2014017

הסכם  -נספח ב'  )ראה  ₪מיליון  1.5-כ , כולל מע"מ במקום ₪ 800,000 קים הנותרים הואהתהליכים ב תי

 .(פשרה
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הדו"ח מבהיר לכאורה על התנהלות בלתי תקינה ובזבוז כספי ציבור של  תגובת ראש העיר, מר אבי בינמו:

זה הייתה צריכה ביקורת על נושא ברורות בין הועדה ליועץ המשפטי.  כדין ועל אי עריכת הסכם והבנות

אינו ראוי  והביקורת  ₪אלף  800 שנים. הסכם הפשרה לתשלום של כ 3שנים ולפני  5שנים  10להיערך לפני 

הייתה צריכה  להסתייע במומחים על מנת  להשיג תוצאה טובה יותר עבור הוועדה. הלוא תשלום זה יוצא 

סעיף זה אף שאיני מסכים עם אופן  מכיסיהן של נשר, טירת כרמל ורכסים. הנני לקבל את הביקורת ב

הביקורת הייתה צריכה גם לעסוק באחריותם של קודמים בתפקיד דיקתה ואיני מסכים עם מסקנותיה. ב

ולקבל מהם את דעתם. על מנת להבהיר דברים אלה או חלקים נוספים בדו"ח אני צריך לעמול חודשים על 

דעת מלומדות. אולם על פי מיטב הבנתי, המוסר מנת להביא פסיקות, סעיפים, יועצים משפטיים וחוות 

 והצדק הטבעי בעיניי לכאורה דו"ח זה מאפשר ונותן לגיטימציה לתשלום כה מופרך.
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 נספח א'

 חוות דעת משפטית בנושא שכר טרחה

 לבקשתך להלן תמצית ההלכה הפסוקה בעניין שבנדון.

 כללי -גובה שכ"ט עו"ד 

ככלל, גובה התשלום עבור שירות שניתן מטעם עורך דין ללקוח, נקבע בדומה לכל מתן שרות אחר, בהתאם למפורט בהסכם 
שכר טרחה שנחתם בין עוה"ד ללקוח. עם זאת, חרף חופש החוזים בין הצדדים, נקבע להלכה כי שכר הטרחה אותו דורש עורך 

 וג אל מעבר למסגרות מקובלות, תקינות וסבירות של פיצוי על שירות שניתן. הדין מלקוחו צריך להיות מידתי וסביר ואל לו לחר

עו"ד קפלנסקי נ' מנורה חברה לביטוח  4849/06על גובה השכר להיות פרופורציונאלי למאמץ שהושקע בטיפול בתיק )ע"א 
 (. עו"ד טובי נ' דהרי )מחוזי, ת"א( 1587/04, וגם ת.א. בע"מ

 נפקות היעדר הסכם שכר טרחה

עם זאת, מחדלו בעניין   הדין,-האחריות לעריכת הסכם שכר טרחה מפורט וברור מוטלת, בראש ובראשונה, על שכמו של עורך
, הקובע כי 1973-לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג 46זה, איננו שולל ממנו את עצם הזכאות לשכר ראוי וזאת בהתאם לסעיף 

על שיעורו, יש לקיים בתשלום של סכום שהיה ראוי להשתלם לפי הנסיבות בעת חיוב לתשלום בעד נכס או שירות שלא הוסכם 
 (.דין נ' דניה סיבוס חברה לבנין בע"מ-עורכי –עדיאל -ביניש 136/92כריתת החוזה )ע"א 

אך נקבע כי כל מקרה יבחן לגופו,   טרם נקבעו להלכה קריטוריונים ברורים וחדים בנושא, –מהו אם כן שכר טרחה ראוי? 
 אשר יש להביא בחשבון נתונים כמפורט להלן:כ

כך למשל, בתביעת עורך דין לשכר שנקבע בהסכם שכר טרחה בגובה –הזמן שהקדיש עוה"ד לטיפול בעניינו של הלקוח       א.
מערך הצוואה אותה ערך, בית המשפט קבע כי התובע מבקש לקבל שכר רב שאינו פרופורציונאלי להשקעה המועטה  35%של 

 ע, שעיקרן פגישות ספורות עם המנוחה ועריכת צוואה.שהשקי

לעניין זה קבע בית המשפט כי על עוה"ד לערוך רישום מסודר ומדויק של שעות העבודה שהשקיע. מחובתו לפרט ביתר 
ידו באמצעות פירוט העבודות שבוצעו, היקף השעות ומידת המאמצים )ע"א -דיוק את דרך קביעתו של השכר הנדרש על

 (. לוין ברזל בע"מ ואח' נ' גיצלטר ואח' 08-2058

דוג' נוספת לישום קריטריון זה, עולה ממקרה בו תבע משרד עורכי דין לקוח בגין אי תשלום שכר טרחה עבור טיפול 
בעסקה. לפי הסכם שכר הטרחה יקבל המשרד שכר לפי פירוט שעות עבודה שיימסר ללקוח בכל חשבונית. בית המשפט 

ד ביחס לאחת מתקופות הטיפול לוקה באי סבירות וזאת לאור השוואת היקף השעות שהושקעו מצא כי דיווח המשר
לבין היקף העסקה בגינה שכר הלקוח את שירותי המשרד והעובדה שמספר גורמים במשרד טיפלו כל העת יחד 

, ת"א( מהשכר שדרש המשרד. )ת.א. )שלום %80בעסקה. לפיכך, העמיד בית המשפט את שיעור שכר הטרחה על 
 (.19/5/08 -)ניתן ב SHG גילת קנולר, גראוס ושות' משרד עוה"ד נ' 47314/05

מורכבות הטיפול בתיק הספציפי והן   לעניין זה יש לקחת בחשבון הן את –מהותו, היקפו ומידת מורכבותו של השירות       ב.
המשפט הכיר באפשרות שמקום בו נקבע שכ"ט  את מורכבות הטיפול בתיקים דומים בהם טיפל עוה"ד עבור הלקוח, כאשר בית

קבוע עבור תיקים מסוג מסויים, גם אם נזקק עוה"ד לטיפול מורכב יותר באחד התיקים, התיקים הפשוטים "מפצים" על יתר 
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ההשקעה. כך למשל, בתביעת שכ"ט של עו"ד בגין טיפול בתיקי גביית ארנונה עבור העיריה, קבע בית המשפט כי הטיפול 
הוא טכני בעיקרו ואינו מצריך השקעה מרובה, משכך, אין עוה"ד זכאי לתשלום נוסף בגין טיפול במספר תיקים  בתיקים

      (.אביב –סטמרי אמיר נ' עיריית תל   2922/00מורכבים מסוג זה )תיק תא )ת"א( 

בוה, כגון נכס, עסקת מקרקעין וכיוצא יש לבחון האם עניינו של התיק בעל ערך כלכלי ג –שוויו של העניין מושא השירות       ג.
בזה, שיש בו פוטנציאל לרווח או הפסד כלכלי ניכר. כך למשל, לא יתכן שכר טרחה בסך שלושה וחצי מליון דולר בגין הייצוג 

עו"ד קפלנסקי נ' מנורה חברה לביטוח  4849/06ידו בשלושה מליון דולר )בע"א -בתביעה שמידת הסיכון בה ללקוח הוערכה על
 (.עו"ד טובי נ' דהרי )מחוזי, ת"א( 1587/04, וגם ת.א. ע"מב

, בעמ' דין, שותפות רשומה-ציון ופריבס, עורכי-רמת אביבים בע"מ נ' מירון, בן  499/89הדין )ע"א -המוניטין של עורך      ד.
593 .) 

ח'ורי נ' בנק מרכנתיל  002871/אם קיימת שיטה כזו )ע"א  –שיטה המקובלת לקביעת שכר הטרחה בתחום הנדון       ה.
 (. דיסקונט

המשפט אינו נסמך בעניין זה על "ידיעה שיפוטית", ותכופות נדרש הוא לעדויות מפי מומחים בדבר השכר המקובל -כאמור, בית
 בנסיבות המקרה, כאשר נטל ההוכחה בעניין זה, מוטל על כתפי עוה"ד.

עוה"ד שלא דאג לעריכת הסכם שכר טרחה. זאת, בין היתר, לאור פערי  עוד יצויין כי היעדרו של הסכם שכ"ט נזקף לחובתו של
 (. יכין חקל בע"מ נ' עו"ד יחיאל ,9282/02הכוחות בין הצדדים )ע"א 

 קביעת שכר טרחה בהתאם לנוהג התשלום בן הצדדים

לגובה השכר. מקום שאלת סבירות שכר הטרחה אותו דורש הלקוח מתעוררת בעיקר במצבים של אי בהירות ומחלוקת באשר 
בו הסכים הלקוח לסכום שכר הטרחה שדרש עורך הדין ואף שלם אותו בכל דרישה מצד עורך הדין, יהיה קשה יותר להעלות 

קבע בית המשפט  813( 3, פ"ד לג)הועד המחוזי נ' עו"ד שמואל 6/78טענת הלקוח בדבר חוסר סבירות. כך לדוגמא, בעל"ע 
ממה שיצליח לגבות בעבורה מהחייב.  50%בירת משמעת כאשר סכם עם הלקוחה כי שכרו יהיה העליון כי עורך הדין לא עבר ע

במקרה כזה, בהעדר חוזה בכתב מחייב בין הצדדים מה שקובע הוא הפרקטיקה "הפרטית" הנהוגה בין התובעים לנתבעת )תא 
 (.אביב יפו  תל  ידידיה גורן נ' עיריית  3074/00)ת"א( 

 

Best Regards, 

 

LOTEM KAFRI 

Attorney at Law 

KAFRI LEIBOVICH, Law Office 
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ב' )הסכם פשרה עם עו"ד סיגל(נספח 
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דו"ח ביקורת על  פעילות הוועדה 

 לתכנון ובניה מורדות כרמל
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 החוקי הבסיס .1

 1965-תשכ"החוק התכנון והבניה  .1.1

 1970-תש"לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(,  .1.2

 נהלים מקצועיים של היחידה הארצית לפיקוח על הבניה .1.3

 (משרד הפנים ,2009אוגדן הנהלים לוועדות המרחביות לתכנון ולבניה כסלו תש"ע, דצמבר  .1.4

 הביקורת  מטרות .2

הביקורת תבחן את יעילות עבודת הוועדה ואיכות השירות שהיא נותנת ללקוחותיה, האם הוועדה פועלת על פי הוראות  .2.1

 וק והנוהל. אילו נהלים פנימיים קיימים בוועדה והאם הם מסייעים לעבודת הוועדה. הח

 הביקורת תבחן את תנאי העבודה הפיזיים בוועדה, הכוללים עמדות עבודה, תנאי המתנה, ארכיון וכו'. .2.2

 הביקורת תבחן את מידת הנגישות לוועדה כולל אתר האינטרנט שלה. .2.3

 הגדרות .3

 ועדת מורדות כרמל –וועדה   .3.1

 מהנדסת הוועדה –מהנדסת  .3.2

 רקע כללי .4

 כמרחב תכנון שטח על בצו להכריז סמכות הפנים לשר מעניק) , "החוק"  -)להלן 1965-והבנייה, התשכ"ה התכנון חוק

 מספר שבתחומו מקומי תכנון במרחב .ולבנייה לתכנון מקומית ועדה תהיה מקומי תכנון מרחב לכל כי וקובע מקומי

 וחלות דבר לכל מקומית ועדה הינה מרחבית. ועדה מרחבית המקומית, ועדה הוועדה את לכנות נהוג מקומיות רשויות

 .מיוחדות הוראות נקבעו ותקציב( הרכב :)כגון עניינים מסוימים לגבי ואולם מקומית לוועדה הנוגעות החוק הוראות עליה

 

 )א( לחוק, הקובע כי:  19על הוועדה חלות הוראות סעיף 

 - להלן) אחת מקומית מרשות יותר נמצאות שבתחומו מקומי תכנון במרחב" 

 :כזה המקומית הוועדה של הרכבה יהיה ת(,המרחביו הרשויות

 ;הראש יושב יהיה נציגו או המחוז על הממונה (1 ) 

 עליהם שהמליצו אנשים רשימת מתוך הפנים שר שימנה חברים שבעה (2 ) 

 של התושבים ולמספר המרחביות הרשויות כל של לייצוג האפשר ככל לב בשים,  המרחביות הרשויות

 חברי יהיו לא מהממונים שניים ושלפחות הללו עובדהרשויות יתמנה שלא ובלבד  ,מה אחת כל

 ";המרחביות הרשויות של המועצות
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בצירוף  ,המחוז על הממונה באמצעות הפנים משרד ל"מנכ אל להעביר יש מרחבית לוועדה חברים למינוי כמו כן, המלצה

 במידה ל"המנכ )או הפנים שר ידי על חתום מינוי כתב בידו שאין אדם כי יודגש .בנושא המקומית הרשות ישיבת פרוטוקול

 .הרחב לציבור פתוחים שאינם בדיוניה להשתתף רשאי ואינו להצביע רשאי אינו ,הוועדה חבר אינו לכך(, והוסמך

 להלן שמות חברי הוועדה, נציגים,סגל, ומוזמנים:

 חברים:
 יו"ר הוועדה –סמי מלול  (1

 ראש עיריית טירת כרמל )עיריית טירת כרמל( -מר אריה טל (2

 ראש עיריית נשר )עיריית נשר( -מר אברהם בינמו (3

 ראש מועצת רכסים )מועצה מקומית רכסים( -מר יצחק רייך (4

 נשר-חבר ועדה -מר זאב שפיגלר (5

 נשר-חבר ועדה -מר אפרים אלון (6

 טירת כרמל -חבר ועדה -מר יורם מויאל (7

 טירת כרמל -חברת ועדה -גב' הינדה פרידלמן (8

 
 נציגים:

 משרד הפנים חיפה -נציגת שר הפנים -גב' עופרה הראל (1

 נציג שירותי כבאות -שירותי כבאות -רשף אלי שרביט (2

 נציג משרד הבינוי והשיכון -צקי(מר מיכאל רוזנפלד )מ"מ מר לייב קיבלי (3

 נציגת שר הבריאות לשכת הבריאות המחוזית -גב' מיכל דנציגר (4

 מחוז חיפה-נציגת השר להגנת הסביבה -גב' נורית שטורך/יהודית מוסרי (5

 מ"מ חבר המשרד להגנת הסביבה -מר מיכאל ברויאר (6

 נציגת איגוד ערים להגנת הסביבה -גב' ורד דרור (7

 מתכננות מרחב עיסקי, מנהל מקרקעי ישראל -ה, לימורגב' עופרה הוך, אייל (8

 נציג שר המשטרה  -קצין רישוי-רפ"ק אהרון בקר (9

 
 סגל:

 יועץ/תובע הועדה -עו"ד לוטם כפרי (1

 מהנדסת הוועדה -אדר' אורית מרץ (2

 
 מוזמנים קבועים:

 צר צורף אהרון מ"מ לראש המועצה מר יצחק רייך (1

 העיר טירת כרמלמהנדס  -מהנדס העיר -מר בוריס טיקמן (2

 מהנדס המועצה המקומית רכסים  -אינג' צורי קובי (3

 מהנדס העיר נשר -מהנדס העיר -מר ליאון גורודצקי (4
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 :יחסי הגומלין בין הוועדה המקומית לרשות המקומית

 הן מתוקף הכרחית המערכות הפרדת התכנון. שבמרחב המקומיות מהרשויות נפרדת משפטית ישות היא מקומית ועדה

 הוועדה כך שבין מקצועית מבחינה לחלוטין עצמאי באופן לתפקד הוועדה של יכולתה על לשמור כדי והן החוק הוראות

 לניגוד חשש להביא לכדי ואף הוועדה לתפקוד להפריע העשויים קשרים יתקיימו לא אחרת או זו מקומית רשות לבין

 .עניינים

 :נדרש לעיל האמור לאור

 .התכנון שבמרחב המקומיות הרשויות לבין המרחבית הוועדה מנגנון בין מלא באופן .להפריד 1

 .הפנים משרד ולהוראות לחוק בהתאם המרחבית, הוועדה לעבודת נפרד תקציב .לקיים 2

 .בה הנדרש הפעילות ולהיקף לגודלה בהתאם ,המרחבית לוועדה המתאים אדם כוח תקן .להבטיח 3

 )אוגדן( .התכנון מרחב תושבי לכלל שירות למתן הולמים תנאים .להבטיח 4

 

 תכניות, ארציות מתאר תכניות - בישראל מתאר תכניות של שונים דרגים מגדיר, 1965 -ה"התשכ, והבניה חוק התכנון

התוכניות החלות על הוועדה הינן תוכניות  .מפורטות/מקומיות מתאר ותוכניות מחוזיות מתאר תכניות, לאומית תשתית

 בדבר הוראות לקבוע מטרתן, ביותר הנמוכה בהיררכיה תכניות הינן מקומיות מתאר מתאר מקומיות/מפורטות. תכניות

 .שלמים יישובים ועד ביותר קטן שטח על לחול יכולות אלו תכניות. המקומית ברמה שטח תאי  או שטח תא

תכנון עירוני עוסק בתכנון הפיזי, הכלכלי , החברתי והתרבותי של אזור מסוים בקנה מידה מסוים כמו, עיר , שכונה , 

רחוב וכו'. התכנון נעשה ע"י גופים ממשלתיים בינהם, משרדי ממשלה, ועדות לתכנון ובניה ארציות ומחוזיות וגופים 

 עות תוכניות בנין עיר )תב"ע( או בלשון החוק: "תוכנית מתאר". עירוניים כגון ועדות מקומיות. התכנון מתבצע באמצ

 

, ולפיכך היא חייבת לכלול, בין היתרי בנייה שניתן להוציא מכוחה תכניתביטוי זה מתייחס בדרך כלל ל -תכנית מפורטת

 , וגובה הבניה.קווי בניין ,מגרשים; היקפי הבניה; חלוקה ליעודי הקרקע הנושאים הבאים: היתר,הוראות לגבי חמשת

אם כי מונח זה לא  ,"תב"ע" לרבות תכנית מתאר מקומית עם הוראות מפורטות, נקראת בשיח המקצועי ,תכנית מפורטת

הוועדה  שיש לו עניין בקרקע וכן רשויות ציבוריות, והיא תאושר על ידיאת התב"ע יכול להגיש כל מי  .מוזכר בחוק

 ולנת"עה )הועדה לשמירת הסביבה החופית(, ולחו"ףאישור של הולעיתים יידרש גם  )הוועדה המחוזית או המקומית

או פתוחים( , ושטחים חקלאית קרקע על לשמירה )הועדה ולקחש"פה )הועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים(,

תכניות מתאר  יש גם( .בהתאם לנושאים בהם היא עוסקתתחבורה(,  מתשתיות להקלות משנה ועדת( ולק""בה

הוציא מכוחן והן נקראות תמ"א מפורטת, שניתן ל ,תכניות לתשתיות לאומיות הכוללות הוראות מפורטות, כגון ארציות

 )אתר מפעם(. .היתרי בנייה

 

http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1342&ArticleID=1499
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1361&ArticleID=1509
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1361&ArticleID=1509
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1413&ArticleID=1534
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1413&ArticleID=1534
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1462&ArticleID=1581
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1462&ArticleID=1581
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1419&ArticleID=1539
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1419&ArticleID=1539
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1384&ArticleID=1494
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1384&ArticleID=1494
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1384&ArticleID=1494
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1381&ArticleID=1491
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1381&ArticleID=1491
http://www.mifam.org.il/Mobile/?CategoryID=1378&ArticleID=1488
http://www.mifam.org.il/Mobile/?CategoryID=1378&ArticleID=1488
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1378&ArticleID=1488
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1378&ArticleID=1488
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1378&ArticleID=1488
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1378&ArticleID=1488
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1378&ArticleID=1488
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1378&ArticleID=1488
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1351&ArticleID=1500
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1351&ArticleID=1500
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1351&ArticleID=1500
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1352&ArticleID=1501
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1352&ArticleID=1501


 

 04-8212116פקס.   04-8299200טלפון   3665119, נשר  מיקוד 20דרך השלום 

Derech ashalom 20 Nesher, Zip.3665119 Tel. 972-4-8299200 Fax. 972-4-8212116 

www.nesher.muni.il 

51 

 תב"ע בנויה משני חלקים: תשריט ותקנון. התשריט הינו שרטוט הכולל מפה של האזור וחלוקתו למגרשים, המגרשים

 .התשריט עם שמגיע במקרא מוסברת הצבעים של בהם והמשמעות שיקומו המבנים של הייעוד לפי צבועים בתשריט

 היכן וכו'. קרקע צמודת בניה, היינו, מגדלים סוג ומאיזה מגורים אזורי מתוכננים היכן להביןבתשריט מאפשר לנו  עיון

 השטחים יהיו היכן, הכבישים יעברו היכן, וגנים ספר בתי כמו הציבור מבני יהיו איפה, המסחר אזורי הפעלת תותר

 .נוסף תכנוני מידע וכל הפתוחים

 פרטים מכיל התקנון, בנוסף. מסוימת קרקע על החלות ההגבלות או הבנייה זכויות כל רשומות בו מפרט הינו התקנון

 סתירה ומתקיימת במידה כי, לציין יש. ועוד בניה מרחקי, לגובה בניה הגבלות, הבנייה אחוזי, וחלקה גוש: כגון, טכניים

  .העליונה על תהיה התקנון של ידו, התקנון לבין בתשריט המצוין בין

 

 הביקורת היקף .5

במחלקות השונות ובנוסף את התקדמות פרויקט ייעודי  2012-2014הביקורת בדקה את פעילות הוועדה בין השנים 

  קרקע.

הביקורת בדקה את התקדמות פרויקט יעודי קרקע ממועד חתימת החוזה ועד היום. הביקורת קיימה מספר פגישות עם 

ועם העובדת ח' שמונתה להוביל את הפרויקט מטעם צוות חברת קומפלוט המטפל בנושא ייעודי קרקע מול הוועדה 

הוועדה. הביקורת קיבלה לידיה מסמכים רבים ותכתובות מייל של צוות קומפלוט לבין עובדת הוועדה. הביקורת בדקה 

  את חוזה ההתקשרות בין שני הצדדים ולהלן ממצאי הביקורת:
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 עיקר הממצאים: .6

אינם שמוזכרת בדו"ח, העובדת ח' גם ו הוועדה הקודמיםמהנדסת ויו"ר חשוב לציין כבר בפתיחת פרק הממצאים כי 

. הביקורת מציינת לחיוב כי זכתה לשיתוף נכנסו לתפקיד יו"ר ומהנדסת חדשים 1.8.14-תאריך עובדים כיום בוועדה, וב

לפעול החדשים יו"ר ומהנדסת הוועדה , דו"ח החלופעולה מלא מצד כל הגורמים המבוקרים וכבר במהלך כתיבת ה

 לתיקון הליקוייים שעלו בדו"ח.

 פרויקט ייעודי קרקע

מונתה עובדת הוועדה  2011, רק בסוף שנת 21/7/10חוזה ההתקשרות לביצוע פרויקט ייעודי קרקע נחתם בתאריך  .6.1

 לבצע בקרת איכות על הפרויקט וזאת בנוסף לתפקידה השוטף בוועדה.

 GISגושים נקלטו ע"י חברת קומפלוט  והועלו למערכת ה  111פרויקט ייעודי קרקע טרם הסתיים.    2015נכון לינואר  .6.2

 לא נקלטו ואינן מופיעות במערכת. 2010. כלומר תוכניות חדשות מאז שנת 2010אך הינם מעודכנים רק לשנת 

 רת איכות ע"י עובדת הוועדה. גושים נמצאים בתחום הרשות המקומית רכסים ועברו בק 7נמצא כי  .6.3

בקרת איכות ע"י  הושלמה 9-עבור גושים נמצאים בתחום הרשות המקומית טירת הכרמל ומתוכם רק  44נמצא כי   .6.4

 עובדת הוועדה ח'.

 כלל הגושים נבדקו על ידי הוועדה אולם לא הושלמה לגביהם בקרת האיכות.תגובת קומפלוט: 

 ת המקומית נשר וטרם עברו בקרת איכות.גושים נמצאים בתחום הרשו 60נמצא כי  .6.5

בעקבות מורכבותו של פרויקט ייעודי קרקע והעובדה שהוא נמשך זמן הביקורת ממליצה לוועדה לבצע בדיקות איכות   .6.6

 בנושא זה בסיוע גורם מקצועי חיצוני לוועדה.

 היתרי בנייה

 עולה כי: 16.7.14 -1.7.13מבדיקת בבקשות פתוחות לקבלת היתר בניה בין התאריכים  .6.7

מתוך הבקשות שהוגשו הובאו לדיון בפני הוועדה )נמצאות  46בקשות לקבלת היתר בנייה.   69בתחום העיר נשר הוגשו  .6.8

בקשות ממתינות לפרסום או  6, 20/7/14-בקשות נכנסות לדיון ב 7בקשות ממתינות לתוכניות מתוקנות,  9לאחר דיון(, 

 ל יועץ משפטי. ממתינה לחוות דעת ש 1החתמת שכנים, ובקשה 

בקשות הובאו לדיון בפני  72בקשות לקבלת היתר בנייה. הביקורת מצאה כי  91בתחום העיר טירת הכרמל הוגשו  .6.9

 בקשות טרם נדונו.   19הוועדה )נמצאות לאחר דיון(, וכי 

 לדעת הביקורת  מהירות הטיפול בבקשות שצויינו מעלה טובה ומראה על יעילות עבודת הוועדה.   .6.10

 2015מרץ  –בקשות לקבלת היתר בין החודשים ינואר  -כני מצב עד

בקשות. הביקורת מציינת  54בקשות להיתר בתוך שלושה חודשים. באותה תקופה הוגשו לוועדה  55הוועדה אישרה  .6.11

 לחיוב כי נתון זה מראה על יעילות בעבודת הוועדה.
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 247הביקורת בדקה את משך הזמן מרגע שהוגשו הבקשות שאושרו ועד להוצאת ההיתר ומצאה כי בממוצע לקח  .6.12

או אצל בהקשר זה חשוב לציין כי בקשות מעוקבות גם אצל היזם עצמו ימים קלנדרים )לא ימי עבודה( להוצאת היתר. 

ולא רק במשרדי הוועדה. על פי הנתון לא ניתן לקבוע מה או מי הוא הגורם עורך הבקשה )לצורך תשלום פיקדון לדוג'( 

הימים אשר הבקשה נמצאת לדעת הביקורת על הוועדה לפעול לצמצם מספר האחראי למשך הזמן הארוך, לכן כלל 

בהקשר הביקורת מציינת  בטיפול ולפעול לתיעוד מפורט היכן מעוקבות בקשות בעתיד, במשרדי הוועדה או אצל היזם.

 זה כי הוועדה קלטה עובד רישוי נוסף לסייע להתמודד עם מספר הבקשות להיתר בנייה.

הביקורת ממליצה לוועדה לאמץ נוהל לפיו אחת לרבעון ידווח היו"ר לחברי הוועדה באחת מישיבותיה: כמה בקשות  .6.13

רו? ומה הזמן הממצוע להיתר פתוחות? כמה הוגשו מתחילת שנה? כמה אושרו? מה הסטטוס לגבי בקשות שלא אוש

 להוצאת היתר בנייה?

הביקורת ממליצה ליו"ר הוועדה להגדיר נוהל עבודה  לגבי משך זמן תגובה לטיפול בבקשות למתן היתר בנייה, תוך  .6.14

 מתן דגש על הענקת שירות יעיל ומהיר לציבור הפונים לוועדה. 

לסטטוס הפניה שלהם. למשל, מתי נבדקה ע"י  הביקורת ממליצה לוועדה  לבחון דרך לעדכן את ציבור הפונים באשר .6.15

בודק תוכניות, מתי תיכנס לישיבת ועדה, איזו החלטה התקבלה וכו'. לצורך כך, הביקורת ממליצה לבחון שימוש 

הביקורת מציינת בחיוב כי השימוש בהודעות אס אם אס כבר החל ע"י הוועדה והשימוש בכלי זה בהודעות אס אם אס. 

 ע ושירות איכותי לציבור.יורחב כדי לתת מיד

ימי  90לחוק התו"ב יכנסו לתוקפם לוחות זמנים להוצאת היתר ) 101עפ"י תיקון : הוועדהיו"ר ומהנדסת תגובת 

אנו  בנוסף, עבודה מקליטת בקשה עד לדיון(, ולצורך עמידה בזמני הרפורמה, אישר לנו משרד הפנים תוספת כח אדם. 

   וניערך בהדרגה לעמידה בלוחות הזמנים עם כניסת הרפורמה )בתוך חצי שנה(.עומדים לקלוט בודקת רישוי חדשה, 

נכללה במסגרת תכנית העבודה  SMSהיוזמה לעדכון הציבור על מצב הבקשות להיתרים באמצעות שימוש בהודעות 

הוועדה החלה בעדכון מגישי לשיפור השירות שהוצגה בפני הועדה המקומית בישיבת המליאה בחודש נובמבר.  

בנושאים הבאים: הודעה כי הבקשה נדונה בוועדה המקומית ונשלח מכתב החלטה בדואר,  SMSהבקשות בהודעות 

 והודעה כי הבקשה ממתינה לתיקון תכניות ע"י היזם. שירות חשוב זה יורחב בהמשך.

 

 רב מגוון יש .עוסק הוא בנייה היתרי של סוג באיזה מפרט אינו לעייל כאמור ח"הדו: הקודמת הוועדהמהנדסת תגובת 

 'וכו עררים ,בהתנגדויות דיון ,הקלות עם ,ביותר המורכבים ועד ,רישוי בועדת ,ביותר "קלים"מה החל סוגים של מאד

 סעיף בין סתירה כאילו יש .ב .בהתאם מאד משתנה שההמשך הרי ,ההגשה בפעולת בכולם זהה ההתחלה אם גם ,לכן

 לבך תשומת להסב הריני :לכן .קיים לא שכאילו נוהל להגדיר הממליץ 6.14 סעיף ובין ומהיר יעיל טיפול הקובע  6.10

 אכן אם ,בו בסדר לא מה בדיוק ולהראות לפרט יש שינויו ולצורך שנים -5 כ לפני שנקבע ,וטוב מפורט ,קיים לנוהל

 מוזכר בהן ,ח"בדו המקומות כל לגבי ,כללי באופן נכונה זו הערה .ג .ח"בדו ראיתי שלא מה ,בהתאם בביצועו עומדים
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 מתאימים תקנים/נוהלים קיימים כאשר  16 .עמ 8.2.6 ובסעיף 6.38 בסעיף כגון ,תקן/נוהל לאמץ או להגדיר הצורך

 לנושאים טוב כיסוי יש בכלל כיום .ד .הועדה ר"יו היותה בשנות פלד ליאת-המחוז מתכננת י"ע ואו מ"הח י"ע שהוגדרו

 הפצת לגבי הערה .ה .נוספים צרכים הגדרת לפני ,כלשונם בהם לעמוד ולנסות לפיהם לעבוד ומומלץ , 101 בתיקון אלו

 לעורך ,ספורים ימים בתוך או ,הדיון למחרת מופץ כ"בד היה ,ז"בלו מאד חשוב מרכיב שהינו הפרוטוקול -הפרוטוקול

 הקלטת את המחייב החוק שנכנס שמאז אלא ,הנדרש התגובה זמן את לקצר להם שאיפשר דבר .ולמבקש הבקשה

 בהחלט היה ניתן מ"הח לדעת .המקליטה החברה י"ע שיוכן עד ,ההקלטה לתימלול להמתין שיש ר"היו קבע ,הדיון

 בתיקון היטב מכוסה זה תחום גם ,כיום .מאז שנוצרה הרבה . וההארכה מההמתנה ולהימנע הקודם בנוהל להמשיך

101. 

 ותיאום עם תובע הוועדהפיקוח על הבניה 

מהן לא היו עבירות בניה כלל   50 -תלונות אשר הגיעו מהמוקד העירוני בטירת הכרמל עולה כי ב 129מבדיקה של  .6.16

מקרים ניתן צו הפסקת עבודה. כל שאר התלונות עסקו בזוטי דברים. הביקורת מציינת כי מפקח טירת הכרמל  6ורק ב 

בהקשר זה  הקשורות לפיקוח עירוני  שאינן מהוות עבירה על חוק התכנון והבניה.משקיע זמן רב מידי בבדיקת תלונות 

כבר בתקופת כתיבת הדו"ח הוועדה קבעה מדיניות אכיפה כדי למקד את עבודת המפקחים. לדברי היו"ר המדיניות 

 תעודכן בעתיד.

-תיקי פיקוח בנשר וכ 72-ל, כתיקי פיקוח בטירת כרמ 65-הביקורת מעירה כי במשך שלוש השנים האחרונות נפתחו כ .6.17

תיקי פיקוח ברכסים,  שהטיפול בהם טרם נסתיים וטרם נסגרו עד לבדיקת הביקורת. רובם של תיקים אלה נפתחו  35

 .2014לפני ינואר 

 26ומצאה כי כל   2014הביקורת בדקה את רשימת התיקים שהועברו  ע"י הפיקוח לטיפול משפטי במהלת שנת  .6.18

להשלמת חקירה בנושאים משמעותיים.  עובדה זו מעידים על פער גדול בין דרישות התובע  התיקים שהועברו חזרו

לנהלי העבודה של המפקחים. משיחות שקיימה הביקורת עם התובע והמפקחים עולה כי אכן קיים פער כזה אשר פוגע 

 ביעילות עבודת הוועדה כגורם האחראי על אכיפת חוקי התכנון והבנייה. 

עיל הביקורת מתרשמת כי לקראת מועד סגירת הדו"ח, התיאום בין המפקחים ליועץ המשפטי נמצא למרות האמור ל .6.19

 במגמת שיפור ועל הצוות הבכיר של הוועדה מוטלת האחריות להמשיך ולפעול לכך שהתיאום יהיה מלא.

בניה להתמקד  הביקורת מציינת כי בהמשך לקבלת מדיניות אכיפה ע"י הוועדה אשר מגדירה לפיקוח באילו עבירות .6.20

כמדיניות יש לאמץ את הנוהל לאיסוף נתונים לתיק חקירה של היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה. נוהל זה מאגד את 

כל ההנחיות והטפסים הדרושים לביצוע חקירה אפקטיבית. יחד עם זאת הביקורת מדגישה כי בסמכותו של התובע על 

 ן דרושות לצורך הגשת כתב אישום.פי חוק לדרוש דרישות נוספות  אם הוא חושב שה
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הביקורת מעירה כי על מפקחי הוועדה להעביר תיקים לטיפול משפטי רק לאחר שהחקירה בוצעה בהתאם להנחיות  .6.21

היועץ המשפטי ועליהם לעשות כל מאמץ כדי שחומר החקירה יעמוד בדרישות התובע. כל זאת  כאמור, מאחר 

 לדרישת השלמות חקירה נמצאת בידו של התובע בלבד.והחקיקה והנהלים קובעים כי הסמכות 

הביקורת ממליצה ליו"ר הוועדה להנחות את היועץ המשפטי ומפקחי הוועדה לקיים אחת לשבוע לפחות פגישה אחת  .6.22

 קבועה מראש. לדעת הביקורת פגישה שבועית אחת, סדורה יכולה לסייע לקידום הטיפול בתיקי הפיקוח.

 בטירת הכרמל. 13 -ברכסים ו 8כתבי אישום בנשר,  19ו ע"י הוועדה הוגש 2012-2014בין השנים  .6.23

הביקורת מצאה כי קיימת אי התאמה בין מספר פסקי הדין שמופיעים במערכת קומפלוט לבין מספר פסקי הדין  .6.24

פסקי הדין  8התקבלו  2011-2014שמתקבלים בפועל מדי שנה. כך למשל במערכת קומפלוט מופיע כי בין השנים 

בטירת הכרמל. מבדיקה שערכה הביקורת עולה כי נתון זה  2 -ברכסים ו 4בנשר,  2וקנסות( לפי הפירוט הבא:  )הריסה

אינו משקף את היקף מספר גזרי הדין שניתנו במהלך השנים הללו. על פי הדיווח השנתי של תובע הוועדה לפרקליטות 

פסקי דין.  ליקוי זה  אינו מאפשר לוועדה  49תקבלו ה 2014פסקי דין ובשנת  146התקבלו  2013המדינה עולה כי בשנת 

 לנהל מעקב יעיל ושקוף לכל אחר גביית קנסות שהטיל בית משפט ווידוא כי צווי הריסה אכן בוצעו בפועל.

 אכיפה והרתעה נגד ביצוע עבירות בנייה.על הוועדה להציב בסדר עדיפות גבוה את נושא הכי  מציינתהביקורת  .6.25

 

 לגבי הפרקים הדנים בפיקוח על הבנייה והתיאום עם התובע:תגובת יו"ר הוועדה: 

 המדיניות קבעה סדר  -הוועדה קבעה מדיניות אכיפה שאושרה במליאת הוועדה והופצה לכל הגורמים הרלוונטיים

 .עדיפות באכיפה

 ניות האכיפה בתחום טיפולקוימה ישיבה עם כל הגורמים העירוניים רישוי עסקים, ופיקוח עירוני להטמעת מדי 

 .שולבתהוועדה כולל תיאום אכיפה מ

  המפקחים מעבירים תיקים לפי הנוהל שגובש ותיקים רבים חוזרים להשלמת חקירה וזאת בשל הנחיות של התובע

 דבר המסביר חלק מהסיבות לירידה בכמות כתבי אישום.  -והפרקליטות

 פיקוחמחלקת וכן בכוונת הוועדה למנות מנהל ל וסףשנה האחרונה נקלטה מזכירת פיקוח, נקלט מפקח נב 

  אנו מטמיעים את כל הנהלים המחמירים של הפרקליטות ושל התובע וניראה שחלק מהנתונים בטעות יסודם עקב

 י או אי הקלדה למערכת כמו למשל סגירת תיקים.איסוף נתונים שגו

  הוועדה הקודמת:תגובת מהנדסת 

 יעילות למען מומלץ .התובע של בתחום הינו החוק אכיפת בנושא ביותר החמור הליקוי להערכתיא.   –פיקוח ותביעה 

 חזרו כמה .תקופה בכל הוגשו תביעות כמה :תכלול אשר ,אחרים תובעים של קודמות לתקופות השוואה לקיים ,הביקורת

 התובעים עם גם עבדו אלו מפקחים הרי ,למפקחים התובעים בין גדול פער כזה היה ,אז ,שם גם האם .להשלמה ש"מביהמ
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 בהשוואה הנוכחי התובע י"ע התביעות הגשת בכמות הירידה את לבדוק מומלץ .ב ?פער כזה היה אז גם האם ,הקודמים

 ,התביעה הגשת לאי השיטות אחת .הבניה בעברות בירידה דווקא אינו מקורה אשר ,משמעותית ירידה לי זכורה .לקודמיו

 הן פוגעת כזו ירידה .להשלמה ,למפקח התיק של סוף בלי והחזרות המפקח י"ע ,כביכול ,הבדיקה סיום אי י"ע שהיתה יתכן

 היו ,טועה איני אם .ובהרתעה באכיפה ירידה הן כך של ההשלכות .הוועדה בתקציב והן המפקחים עבודת של במוטיבציה

 שהתובע היתה הזה בנושא הרווחת ההערכה .בדיונים הוזכר גם והנושא הרשויות ראשי וגם ר"היו של הערות גם הזה בנושא

 מיקום של ,זה בהקשר .ג .ארוכות נסיעות מחייבת תביעה וכל גן-ברמת – רחוק מצוי שמשרדו מכיוון תביעות מהגשות נימנע

  .....ג"לר לנסוע יש בתיקים עיון שלצורך כך על הרשויות ונציגי דין-עורכי של "תלונות" לי זכורות ,ג"בר התובע של משרדו

 הקשר כי ,זכרוני למיטב ,קובע החוזה .הועדה עם התובע של ההתקשרות חוזה את לבדוק ל"הנ בהיבט מומלץ - לסיכום .ד

 עוזרתו עם טלפוני בקשר ,בחוזה לאמור בניגוד ,המפקחים היו זכרוני למיטב .בלבד אישית התובע י"ע יהיה הועדה גורמי עם

 .(...לעוזרתו התובע בין גם אולי או) למפקחים התובע בין לפער הסיבות אחת זו אולי .ג"בר במשרדו (מיכל) התובע של

 .המפקחים עם לפגישות ,כנראה ,הזמן לו נותר לא ולכן עימו בפגישות המעונין הקהל עם התובע ניפגש בועדה בביקוריו

 שבהקשר מאד יתכן .התביעות לכמות קשר כל ללא ,קבוע הינו לתובע המשולם השכר כי ,זכרוני למיטב ,גם קובע החוזה

 או) הרווח עשוי יותר שעובדים שככל מצב להיווצר עשוי אבסורדי באופן כי ,בתביעות להרבות לתובע "כידאי לא" הזה

 לכמות שונה מוטיבציה עם לתובע הועדה בין אחר התקשרות בסיס ליצור שכדאי יתכן .וההיפך "לרדת" הסגולי (ההכנסה

 ומאז הועדה בהקמת (!!שנים 32 לפני) 1983 בשנת הפנים משרד י"ע נקבע הועדה של א"הכ תקן -תקן כוי אדם  .התביעות

 ,מכך המשתמע כל על ,ערים לשתי מקומיות מועצות שתי הפיכת לרבות ,הועדה עבודת בהיקף הרב הגידול למרות עודכן לא

 לכך שיש ברור ).ולציבור ולתעסוקה למגורים בבניה הגידול ואיתו (הכפלה כמעט כדי עד) התושבים במס הגידול דהינו

 דלתפק הועדה מצליחה כיצד ,ח"בדו ביטוי לידי בא לא זה נושא אך ,בהתאם רצון ושביעות שרות איכות ,יעילות על השלכה

 (.המוזכר לגידול וכלל כלל מקביל אינו ,מהועדה שהוצא עתלית נושא ,אגב) 1983 של תקן עם -2015 ב

 בוועדה, ניהול ארכיון וחדר מחשבתנאי עבודה פיזיים 

הביקורת מעירה כי המבנה הפנימי של הוועדה אינו עומד בכל הדרישות המופיעות באגדן. כך לדוגמא חסר אזור  .6.26

משרד/פינת עבודה קבועה שבא יוכל  לא היההמתנה ראוי לקהל, חסרה עמדת עיון בתוכניות לקהל, ליועץ המשפטי 

 .במהלך הביקורת, נושא זה תוקן לרכז את עבודתו

הביקורת מעירה כי העובדה שמרבית שעובדי הוועדה פועלים בחלל עבודה משותף המחולק במחיצות בלבד פוגע  .6.27

 באיכות עבודתם של צוות הוועדה ובאיכות  השירות לתושב

 הביקורת ממליצה לוועדה לעשות שינוי בעיצוב הפנימי של משרדי הוועדה כך שיתאים לדרישות האוגדן ולתנאים .6.28

 המקובלים במשרדים מודרניים במטרה לתת סביבת עבודה נוחה לעובד ותנאים טובים יותר לציבור הפונים לוועדה.

 ארכיון
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 ארכיון הוועדה אינו מסודר ואינו עומד בדרישות החוק והתקנות )ראה פירוט בהמשך הדו"ח(. .6.29

הוועדה בשנים הקרובות הביקורת לאור המצב הנוכחי בארכיב ולאור היקפי הבנייה הצפויים במרחב התכנון של  .6.30

ממליצה לפעול לקבלת תקן לעובדת ארכיב בהיקף מלא כדי שניתן יהיה לנהל ולשמור על תיקי התכנון בוועדה ברמה 

 הנדרשת.

 יש להשתמש במערכת ממוחשבת, אשר תבצע מעקב ובקרה אחר תיקים היוצאים מארכיבי הוועדה.  .6.31

 מחשוב ואבטחת מידע

כי מיקומו של שרת המחשב  אינו עומד בדרישות עקרונות אבטחת מידע. על השרת להיות  הביקורת מעירה לוועדה .6.32

 נעול במקום מתאים וממוזג שבו קיימת אפשרות גישה מוגבלת למורשים בלבד. 

 .אבטחת מידע ם כתובים בנושאנוהלימצאה בוועדה לא הביקורת  .6.33

 
הוועדה שכרה לאחרונה אגף נוסף והוכנה תכנית לשיפוץ המשרדים, אשר תאפשר שיפור הפרטיות ותנאי הוועדה: יו"ר ובת גת

 ההמתנה לקהל, והקמת ארכיון מרווח, מסודר וממוחשב וחדר נפרד לשרת המחשב. 

ע ליועץ עם זאת יש לציין כי, בניגוד לנאמר, קיימים בוועדה אזור המתנה, עמדת עיון בתכניות ומחשב לקהל ומשרד קבו

 מגובה בענן מחוץ למשרדי הוועדה.מחשב הוועדה המשפטי. כמו כן 

 

 סקר לבחינת רמת שביעות רצון בקרב לקוחות הוועדה

הביקורת ערכה סקר שביעות רצון מרמת השירות ומקצועיות של צוות הועדה. הסקר משקף את חוות הדעת של  .6.34

אדריכלים שונים שעבדו בחמש השנים  55 –. לצורך ביצוע הסקר פנתה ל 2014אדריכלים על הוועדה לפני שנת 

שאלון הסקר, למרות פניות  אדריכלים מלאו את 10האחרונות עם ועדת מורדות כרמל. לצערה של הביקורת רק 

 חוזרות ונשנות. 

 .מרוצים ממקצועיותם 48%מהנשאלים אינם מרוצים ממקצועיות העובדים; ורק  52%  בתחום המקצועי, עולה כי .6.35

 מרוצים. 46%מהנשאלים אינם מרוצים משירות עובדי הועדה ואילו  54%בתחום השירות, עולה כי   .6.36

המודעות בנושא שירות לציבור בקרב עובדי הוועדה. הביקורת ממליצה הביקורת ממליצה לוועדה לפעול להעלאת  .6.37

 לוועדה להסתייע מעת לעת בשרותיה של חברה חיצונית לצורך בדיקות פתע של איכות השירות. 

הביקורת ממליצה לאמץ נהלי עבודה המגדירים לוחות זמנים ברורים לעובדי הוועדה במטלות ובמחלקות השונות.  .6.38

נוהל לפיו יש לענות לכל מייל נכנס במייל חוזר כי הפנייה התקבלה ותטופל בתוך פרק זמן קצוב,  לדוגמא ניתן לאמץ

 בהתאם לסוג הפניה וכמובן להקפיד על הביצוע.

הביקורת ממליצה לוועדה לבחון מודל  הדומה לזה הקיים בדואר ישראל, המסתייע בשליחת הודעות אס אם אס  .6.39

 ת פנייתו.לפונה כדי לעדכן אותו לגבי התקדמו
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המהנדסת והיו"ר רואים חשיבות רבה לנושא השירות ואף הוכנה כאמור תכנית עבודה הוועדה: יו"ר ומהנדסת תגובת 
 . במסגרת זו בין השאר:2015ספציפית לשיפור השירות לשנת 

 נערכה סדנת הדרכה לעובדים לשיפור השירות ע"י יועצת ארגונית בעלת ניסיון במגזר הציבורי.       ·

 נערך מפגש עם עורכי הבקשות והתכניות העובדים עם הוועדה       ·

 אנו עוסקים בימים אלה בהגדרת התפקידים והכנת נהלי עבודה ברורים, בסיוע יועץ ארגוני.       ·

 פרוטוקולים וסדרי יום עולים לאתר באופן מיידי.        ·

 תב"עות בהכנה עולות לאתר מיד עם קליטתן.       ·

 בקרוב יעלו לאתר כל היתרי הבניה הסרוקים ויהיו פתוחים לצפייה.       ·

 לנוחיות הציבור נוספה אפשרות לתשלומים באמצעות כרטיס אשראי במשרדי הוועדה ובאינטרנט.       ·
 הוועדה תמשיך לפעול בנחישות להמשך הטמעת תכנית העבודה ולשיפור מתמיד של השירות לתושבים.

 הקודמת: תגובת מהנדסת הוועדה

 הם אחוז איזה 10 רק השיבו .ביותר(  או ? 100 מעל או ?רבות עשרותבפועל? ) הקיימים  ?כמה מתוך  -55 ל רק פנה הסקר

 לאדריכלים רק הופנו השאלות .ג ?מייצג מדגם בכלל כאן יש האם  ?שלהם החתך ומה ?ל"כנ ,מוזכר הלא כ"הסה מתוך

 לפי נתונים רואים התוצאות של בטבלאות .ד ?בקשות להגיש הרשאים וטכנאים הנדסאים ,למהנדסים גם או)ככתוב( 

 ניתן , 30% או , 20% או ,ד(בלב בודד 1 משיב)   10%של מקרה סמך על האם .בלבד כאמור המשיבים "עשרת" של אחוזים

 הפניה בוצעה תאריך באיזה ?הזה הנושא נחקר האם ?מעט כך כל ענו בכלל מדוע .ה ?סטיסטיים נתונים בכלל לערוך

 רבה חשיבות יש ,המשיבים מיעוט לנוכח .ו .(הסקר מתיחס אליה מהתקופה להבדילהשיבו? ) הם תאריך ובאיזה לנשאלים

 זהות ידועה מ"לח היה אם לכן ,מקצועיים ,דווקא ולאו בתשובות מעורבים אישיים שאינטרסים להניח סביר .לזהותם

 יכלה ,המשיבים זהות מול ,התשובות של פרטנית בדיקה .ז ...."אישי מימד בעל ניתוח" גם להציג באפשרותה היה המשיבים

 .מיצגים אמיתיים במקרים או ,בסטטיסטיקה להזניח כ"בד נהוג אותן ,בשוליים מדובר האם ,המיעוט לנוכח ,להצביע גם

 הבנת באי שמקורן ואו בסיס להם שאין התברר שבבדיקה ,'וכד רצון שביעות חוסר על תלונות של מיקרים מ"לח זכורים

 ואו משפיע השאלה נוסח שלעיתים ,הוא ידוע דבר כי ,"השאלות נוסחו איך"ל רבה חשיבות גם יש .ח .'וכד החוקים ,החומר

 נעשה והניתוח ,יותר או קיימים 100 מתוך 10 רק שענו ,ל"הנ כל לאור ,לכן .ט , .התשובות ואו הסקר כוונת את מעוות

 .וודאי לא משהו להציג מאשר ?הזה ח"בדו הזה הסקר על בכלל לוותר היה יותר נכון לא האם 2 או 1 סמך על לעיתים

 שכר

הביקורת ערכה השוואה בין עובדים אשר מבצעים עבודה דומה, והם בעלי אותה הכשרה ומצאה כי קיים פער בלתי  .6.40

קיבע את אופן העסקתם של עובדים בכל  98מצב זה קיים בשל העובדה שהסכם העבודה משנת  סביר בין עובדים אלה.

 המגזר הציבורי ולא ניתן לשנות זאת.
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 פרויקט ייעודי קרקע .7

 רקע בנושא התקשרות עם חברת קומפלוט: .7.1

ע כי חברת קומפלוט ועדת מורדות כרמל התקשרה לראשונה עם חברת קומפלוט. בחוזה שנחתם נקב 10/04/08-בתאריך 

 תבצע:

 

 התקנה הקמה והטמעה של מערכת רישוי ופיקוח על הבניה ומעקב תב"ע. .1

 הפעלה שוטפת לרבות תמיכה טלפונית ו/או שליטה מרחוק. .2

 שדרוג גרסאות של המערכות ההנדסיות. .3

 עבור מערכת רישוי ופיקוח ומעקב תב"ע. MAGICהתקנת תוכנת מדף  .4

 ליווי שוטף של צוות הוועדה. .5

 
 

התקשרה ועדת מורדות כרמל עם חברת קומפלוט בחוזה נוסף לצורך ביצוע פרויקט ייעודי קרקע,  21/7/10בתאריך 

. מטרת הפרויקט היא הפקת דף GISדהיינו: קליטת מידע תיכנוני מתוך המפות בארכיון הוועדה והקלדתו אל תוך תוכנת 

 פי תוכנית בניין עיר החלה במקום. -מידע שיגדיר ללקוחות הוועדה )לתושבים(, מה מותר לעשות בקרקע על

ההסכם קבע כי בעבור ביצוע סקר ייעודי קרקע, רכישת קדסטר )קבצים( ושדרוג אתר האינטרנט ההנדסי לטכנולוגיית 

MOSS ן של מידע בצורה קלה יותר(, ועדת מורדות כרמל תשלם לחברת קומפלוט סכום מנת לאפשר לועדה לבצע עדכו-)על

 . ₪ 495,000 -של כ

 
החלה חברת קומפלוט לקלוט נתונים מועדת מורדות כרמל ולעבוד באופן שוטף על מערכת  2010החל מחודש ספטמבר 

 ייעודי הקרקע.
 

ת לסקר ייעודי קרקע תתומחר עפ"י מהנתונים המצוינים בסעיף עלויו 5%"צוין בחוזה כי סטייה של 

לשעה, וכי עדכון של תוכניות לאחר הקמת הפרויקט יבוצע עפ"י מחירון  ₪ 160שעות עבודה בפועל 

 עדכוני תוכניות של חברת קומפלוט ובהסכמת ועדת מורדות כרמל."
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 הסכם התקשרות .7.2

 לחוזה ההתקשרות קיים סעיף שאומר כי: 4הביקורת מצאה כי בפרק  .7.2.1

תוכניות לאחר הקמת הפרויקט יבוצע על פי מחירון עדכוני תוכניות של החברה ובהסכמת "עדכון 

 הוועדה"

. 1מבדיקת הביקורת עולה כי לאחר חתימת החוזה לביצוע פרויקט יעודי קרקע עמדו בפני הוועדה שתי אופציות 

-ה על חוזה עדכונים פר תוכנית ל. חתימה על חוזה עדכונים פר תוכנית. הוועדה  חתמ2חתימה על חוזה עדכונים כללי 

 תוכניות בלבד.   13

ועדות נוספות שהתקשרו עם חברת קומפלוט עולה כי כולן חתמו על  4מהשוואה שערכה הביקורת בנושא זה אל מול 

 הסכם עדכונים כללי. גם לדברי צוות קומפלוט ולאור הניסיון רב השנים בנושא זה הסכם כללי היה

צר את זמני הטיפול ומאפשר לקבוע לוח זמנים מקובל לביצוע עדכונים "חוסך בביורוקרטיה, מק 

 ע"י חברת קומפלוט".

 לחודש. ₪ 2,000הנושא נבדק ונמצא כי הוא אינו כלכלי. העלות של חוזה עדכונים כללי הוא   תגובת יו"ר הוועדה:

 בקרות איכות   .7.3

העובדת ח' אשר מונתה מטעם הועדה לבצע בקרת איכות  -הביקורת מציינת לחיוב כי לדברי צוות קומפלוט  .7.3.1

לפרויקט ייעודי קרקע, ביקרה במשרדי חברת קומפלוט מספר פעמים במטרה לקדם את הפרויקט. לדבריהם 

 לות העבודה. מדובר בעובדת מקצועית ומסורה שסיעה רבות לקידם הפרויקט וללא ספק הגבירה את יעי

, רק בסוף 21/7/10הביקורת מעירה כי למרות שחוזה ההתקשרות לביצוע פרויקט יעודי קרקע נחתם בתאריך  .7.3.2

מונתה העובדת ח' לבצע בקרת איכות על פרוייקט ייעודי הקרקע מטעם הועדה המקומית מורדות  2011שנת 

 ת בניין עיר. הכרמל, וזאת בנוסף לתפקידה השוטף בועדה כאחראית על נושא תוכניו

הביקורת מציינת כי עד לתחילת עבודתה של  ח' לא היה איש קשר מטעם הועדה המקומית מורדות הכרמל, אשר  .7.3.3

פי הניסיון והידע -ילווה את הפרוייקט. לפיכך, טרם מעורבותה בנושא ייעודי הקרקע, הפרוייקט התנהל על

מט הרצוי של דף המידע. הביקורת מעירה כי המקצועי של עובדי חברת קומפלוט לרבות בסוגיית קביעת הפור

קיים שוני בין הצרכים של הועדות המקומיות השונות, והיה מקום למעורבות רציפה של עובד מטעם ועדת 

מנת למנוע אי הבנות ולפקח באופן רציף על התקדמות -מורדות הכרמל כבר מתחילת ביצוע הפרוייקט על

וות קומפלוט במידה והועדה הייתה ממנה עובדת כמו ח' לביצוע הפרויקט. הביקורת מציינת כי גם לדברי צ

בקרת איכות על הפרויקט במשרה מלאה ממועד תחילת הפרויקט, יעילות העבודה הייתה גוברת באופן 

 משמעותי.

הערה: הביקורת מציינת כי אין בהערותיה לקבוע דבר לגבי איכות או מקצועיות העבודה של עובדת ח'. הביקורת כיוונה 

לשקף את מורכבות הפרויקט ואת הצורך בהצבת איש מקוצע מטעם הוועדה שילווה את הפרויקט, יבצע בקרת איכות באופן 
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שוטף מרגע תחילתו. לעובדת ח' יש תפקידים נוספים בוועדה ולכן לדעת הביקורת לא סביר לצפות שתוכל לבצע בקרת איכות 

 אפקטיבית לגושים וחלקות שהועלו למערכת.

 

סמך אקסל שמסרה עובדת ח' לביקורת ובו מעקב על התקדמות תהליך הבקרה על פרויקט ייעודי קרקע על פי מ .7.3.4

 בטירת הכרמל עולים הממצאים הבאים:

 

מספר  גוש מספר

 בקרות

בקרה 

 ראשונה

בקרה 

 אחרונה

מספר החודשים עד 

 לאישור סופי של גוש

 חודשים 3 30/4/2014 28/1/2014 4 10678 1

 חודשים 16 13/7/2014 24/10/2012 5 10688 2

 חודשים 3 11/5/2014 11/2/2014 4 10713 3

 חודשים 6 8/6/2014 27/11/13 4 11359 4

 חודשים 4 27/5/2014 30/1/2014 4 12270 5

 טרם אושר סופית 10/4/2014 28/2/2014 3 12708 6

 

 .GISגושים שנמסרו לחברת קומפלוט לצורך העלאת נתונים לתוכנת ה  44העובדת ח' ערכה בקרה על  .7.3.4.1

הגושים שבמסמך עולה כי תהליך העבודה  44 -מבדיקת הביקורת את משך תהליך בקרות האיכות ב .7.3.4.2

 . כלומר כשנה ושמונה חודשים.2014והסתיים באפריל  2012החל באוגוסט 

בקרות, כלומר,  3-5הגושים, מספר הבקרות שבצעה עובדת ח' נע בין  44ך מתו 6 -הביקורת מצאה כי ב .7.3.4.3

 מיילים חוזרים בין צוות קומפלוט לעובדת ח' שבהם בקשות לתיקונים והבהרות. 

חודשים כאשר  6 -חודשים ל 2 -ערך בין  44גושים מתוך  6מהמסמך עולה כי פרק הזמן לאישור  .7.3.4.4

 , המצורפת מטה:1י הפירוט הבא ולפי טבלא חודשים לפ 16 -במקרה אחד משך הזמן היה 

בקרות איכות בין התאריכים  5בטירת הכרמל, ביצעה עובדת הוועדה ח'  10688בגוש  .7.3.4.4.1

 כלומר במשך שנה ושמונה חודשים. 13.07.2014ועד לבקרה האחרונה בתאריך  24.10.12

התאריכים בקרות איכות בין  4בטירת הכרמל, ביצעה עובדת הוועדה ח'  10678בגוש  .7.3.4.4.2

 כלומר במשך כשלושה חודשים. 30.04.2014ועד לבקרה האחרונה בתאריך  28.01.14

בקרות איכות בין התאריכים  4בטירת הכרמל, ביצעה עובדת הוועדה ח'  10713בגוש  .7.3.4.4.3

 כלומר במשך כשלושה חודשים. 11.05.2014ועד לבקרה האחרונה בתאריך  11.02.14
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בקרות איכות בין התאריכים  4בדת הוועדה ח' בטירת הכרמל, ביצעה עו 11359בגוש  .7.3.4.4.4

 כלומר במשך כשישה חודשים. 08.06.2014ועד לבקרה האחרונה בתאריך  27.11.13

בקרות איכות בין התאריכים  4בטירת הכרמל, ביצעה עובדת הוועדה ח'  12270בגוש  .7.3.4.4.5

 כלומר במשך כארבעה חודשים. 27.05.2014ועד לבקרה האחרונה בתאריך  30.01.14

בקרות איכות בין התאריכים  3בטירת הכרמל ביצעה עובדת הוועדה ח'  12708גוש  ב .7.3.4.4.6

 כלומר במשך ארבעים יום.  10.04.2014ועד לבקרה האחרונה בתאריך  28.02.14

 

  תקנוני תב"ע .7.4

מבדיקת תכתובת המייל בין חברת קומפלוט לבין ועדת מורדות כרמל עולה כי הגורם המרכזי למיילים החוזרים  .7.4.1

, טירת הכרמל, 192של התקנון המצורף לתוכנית. לדוגמא: בתוכנית מכ/ פרשנותובדי קומפלוט לועדה הוא בין ע

 העובדת ח' דורשת מצוות קומפלוט להזין מידע לגבי מגרשים עליונים ותחתונים.  67, חלקה 12545גוש 

חתונים. מצד שני, צוות מבדיקת הביקורת עולה כי על פי התקנון, אכן ניתן לחלק את המגרשים לעליונים ות

 קומפלוט טוען שבתשריט ובנספחים אין אפשרות להציג טופוגרפיה. 

תשובתה של עובדת ח'  לבעיה זו היא: "ניתן לחלק את המגרשים לעליונים/תחתונים. צריך לבצע את החלוקה 

אות הרלבנטיות מכיוון שיש שוני בהוראות בין שני סוגי המגרשים. המטרה של דף המידע היא לברור את ההור

לכל מגרש באופן ספציפי. ברגע שהמבקש יקבל את הדף כפי שמופק היום, הוא לא ידע מההוראות המתאימות 

 לתכנון. זאת גם ההנחייה של מנהל תכנון שקבלנו בכנס האחרון לגבי הרפורמה. יש למצוא פתרון לעניין".

הביקורת מציינת ששני הצדדים צודקים במקרה זה אך מכיוון שהפתרון אינו ברור לצוות קומפלוט הטיפול בגוש  .7.4.2

 התארך. 

   2015המצב הקיים בפרויקט ייעודי הקרקע נכון לינואר  .7.5

פרויקט ייעודי קרקע טרם הסתיים   2015על פי דבריה של מהנדסת הוועדה החדשה, הגב' אורית מרץ, נכון לינואר  .7.5.1

 ולהלן תמונת המצב מבחינת אישור גושים, בקרת איכות והתנהלות מול חברת קומפלוט:

גושים. גושים אלה נקלטו ע"י  111בתחום אחריותה של הוועדה )רכסים, נשר, טירת כרמל( קיימים   .7.5.1.1

. כלומר תוכניות חדשות מאז 2010אך הינם מעודכנים רק לשנת  GISחברת קומפלוט והועלו למערכת ה 

 א נקלטו ואינן מופיעות במערכת.ל 2010

 גושים שייכים לתחום הרשות המקומית רכסים ועברו בקרת איכות ע"י עובדת הוועדה ח'.  7 .7.5.1.2

עברו בקרת איכות ע"י  9-גושים שייכים לתחום הרשות המקומית טירת הכרמל ומתוכם רק כ 44 .7.5.1.3

 עובדת הוועדה ח'.
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 ו בקרת איכות.גושים שייכים לתחום הרשות המקומית נשר וטרם עבר 60 .7.5.1.4

וועדת הרכש של הוועדה אישרה לאחרונה הצעות מחיר לעדכון תב"עות חדשות והחלטות עקרוניות  .7.5.1.5

 ועד היום. 2010ידי הוועדה משנת -שהתקבלו על

בדבר  המשךפרויקט  1.1.2015בפגישה שהתקיימה בין צוות קומפלוט לבין צוות הוועדה בתאריך  .7.5.1.6

הוועדה א', אשר אחראית על מכתבי המידע התכנוני ובקיאה עדכון ייעודי הקרקע סוכם כי: עובדת 

 היטב בנושא, תבצע את בקרת האיכות לפרויקט מטעם הוועדה בפיקוחה של מהנדסת הוועדה. 

התקבלו מספר הצעות מחיר לביצוע בקרת איכות לפרויקט ייעודי הקרקע, אשר ישמשו את הוועדה,  .7.5.1.7

 יצוניים לצורך ביצוע בקרת איכות לפרויקט. במידה ותחליט בהמשך הדרך להשתמש בשירותים ח

הוועדה פנתה לחברת קומפלוט בבקשה לקבל הצעת מחיר בדבר עדכון שוטף של תב"עות מיד עם  .7.5.1.8

 אישורן והטמעתן במערכת ייעודי הקרקע, כחלק מהשירותים המסופקים לוועדה ע"י החברה. 

רויקט ייעודי הקרקע, וכי הוועדה מהנדסת הוועדה ציינה כי תעדכן את הביקורת אודות התקדמות בפ .7.5.1.9

 רואה חשיבות גדולה בהשלמת הפרויקט ובמתן מידע עדכני וזמין לציבור. 

 :תתגובת מהנדסת הוועדה הקודמ

  , 2011שנת סוף ,ההיא בתקופה .ר"היו באחריות הינו זו למטרה ת/עובד מינוי . 2010 בקייץ נחתם הפרוייקט .א

 המינוי לנושא התיחסותה את לקבל מומלץ ולכן פלד ליאת (זכרוני למיטב) המחוז מתכננת של בתקופתה היה

 .ח"בדו כמרומז ,המאוחר

 טיבעי ולכן עות"התב באישור הטיפול היה העיקרי שתפקידה ,עובדת מונתה ,הפרויקט את המלווה לתפקיד .ב

 מעקב לבצע באפשרותה היה בהחלט  ,לזה רק ניפרדת עובדת צריך היה לא .זה את גם עליה להטיל היה ונכון

 ,"בעייתית" מאד היתה ,לדעתי ,שהיא 'ח בעובדת מדובר ,הנדון הפרטי שבמקרה אלא  ,לתפקידה במקביל ובדיקה

 מיותרים למתחים שגרמו ,גרועים אנוש יחסי בעלת  ,מיותרים קשיים שהערימה ,המהנדסת עם בתאום עבדה שלא

 ,דאז הועדה ר"יו ,(מקצועי לא) ,מנהלתי מגורם ,מוסבר לא ,מקצועי גיבוי ושקיבלה בזמנים להתארכות וגרמה

 לצפות סביר לא" ולכן "נוספים תפקידים" לה שהיו ( 7.3.3 סעיף) נאמר ח"בדו .המהנדסת דעת על תמיד ולא

 בקשר וגם עות"בתב בטיפול גם היתה שהיא לכך נוספים בתפקידים הכוונה שאם ,הינה לכך תגובתי ."...ש

 בשלב .הזו למטרה רק לעובד הצדקה אין,  והנכונים הטבעיים ,המוצדקים תפקידיה הם שאלו הרי  ,לפרויקט

 .למבקשים הספקתו ,"הראשוני התכנוני מידע"ה נושא את גם לטיפולה ר"היו העביר ,מסויים זמן ולפרק ,מסויים
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 במערכת 'ח של עיסוקה שעצם בכך להבנתי היה ,זו להעברה הנימוק .'א בשם רישוי מעובדת הועבר זה נושא

 היתה יכולה 'ח-ש ספק אין .'א מהעובדת מיותר עומס וישחרר מחד לנושא הגיוני קשר יוצר עות"ובתב המחשוב

 יותר מגלה היתה אם (בלבד ר"הי באישור ,שבת לרבות ,לכך נוספות שעות הרבה צרכה היא) ,בכך לעמוד

 בתפקיד ומטעה טועה ,כושלת 'ח שהעובדת ('א העובדת שסיפקה עובדות י"ע) התברר שבמהרה אלא ,מוטיבציה

 .'א-לעובדת הוחזר הוא ולכן זה

 אלא ,להצלחתו לצפות ניתן היה וכן סביר כן היה לטבהח .נכון היה התפקידים של המקצועי השיבוץ - לסיכום .ג

 על היחידה(. המכשלה אולי היו ר"הי בתמיכת היחסים ומערכת שלה האנוש יחסי 'ח העובדת של שהאישיות

 7.5.1.6 מסעיף גם ללמוד ניתן 'א העובדת של ואיכותה יעילותה

 

 יו"ר הוועדה הנוכחיים:תגובת מהנדסת ו

לחודש( ואינה כדאית  ₪ 2000קיבלנו הצעת מחיר מקומפלוט להסכם עדכונים כללי, אולם היא יקרה מדיי )

נוהל חלופי עם חב' קומפלוט, לעדכון שוטף עם  בשנה(. לפיכך גובש 10-12כלכלית לכמות התכניות הקטנה בוועדה )

 תעריף לתשלום פר תכנית.

בקרת האיכות נעשית בשלב זה ע"י עובדת הוועדה א', אשר גם מכינה את מכתבי המידע התכנוני ומכירה את  – 7.5

הצורך נגייס . במידת 2015המצב הסטטוטורי על בוריו. עם זאת התהליך אורך זמן, ואנו מעריכים כי ימשך עד סוף 

לנושא גורם חיצוני, אולם רצוי שהבדיקה תעשה ע"י עובד פנימי אשר מכיר את התכניות ואת מורכבות המידע 

 התכנוני והשלכותיו.

 

 תגובת חברת קומפלוט:

קיימת חשיבות לאיש קשר מקצועי בעת ביצוע פרוייקט ייעודי קרקע. היות והוראות התוכנית והתשרטים הוכנו 

)בניגוד למצב כיום( ועל גושים וחלקות, שלעיתים שונים מהמצב הנוכחי, קיים צורך בפרשנות בעבר ללא תקן 

 וקביעת החלטות במהלך העבודה כאשר נמצאת סתירה בין תוכניות שונות החלות על אותו תא השטח.

אחר מכן בשיחה שקיימה הביקורת עם צוות קומפלוט עולה כי לא אחת הסתיים בקומפלוט טיפול בגוש מסוים, ול

הועדה המקומית מורדות הכרמל שינתה את האופן המבוקש להצגת הנתונים בדף המידע התכנוני  מה שאילץ את 

פי צוות קומפלוט שינוי שכזה כרוך בשעות -קומפלוט לבצע התאמה לשינויים ולעבוד בשנית על אותו גוש. על

 עבודה נוספות )מעבר למה שצוין בחוזה ההתקשרות(.  

 

 קורת:המלצות הבי
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הביקורת ממליצה לוועדה להוציא את בקרת האיכות בנושא ייעודי קרקע לגורם חיצוני בהקדם האפשרי כדי 

 לזהות ליקויים ותקלות סמוך ככל האפשר למועד קליטת התוכניות וכך לתקן באופן מיידי.

לפקח ולדגום  מפאת החשיבות במסירת מידע עדכני בתחום ייעודי קרקע, הביקורת ממליצה למהנדסת הוועדה

 את עבודתה של העובדת א'.

 היתרי בנייה .8

 רקע   .8.1

 :החוק הוראות יחולו המרחבית הוועדה בתחומי ורישוי תכנון על

 למועדים בכפוף ,המרחבית בוועדה יידונו מקומית רשות בתחום להיתר ובקשות . תכניות 1

 בפני ולהציג לגבש הזדמנות המקומית לרשות שניתנה ולאחר ובתקנות בחוק הקבועים

 להיתר לבקשה או/ו לתכנית המקומית הרשות התנגדות כי יובהר דעתה. חוות את הוועדה

 .המרחבית בוועדה לדיון להיתר הבקשה או/ו התכנית הבאת מונעת אינה

 המקומית לרשות להעביר ההיתר ממבקש או/ו התכנית מיזם תבקש המרחבית . הוועדה2

 .להיתר מהבקשה או/ו מהתכנית העתק

 ההיתר מתן טרם ,ותבחן לחוק ד( 145 (סעיף להוראות בהתאם תפעל המרחבית . הוועדה3

 והתשלומים ,ההיטלים ,האגרות כל שולמו אם ,הרלוונטית המקומית הרשות עם ובתיאום

 או ,ההיתר מתייחס שאליו הנכס בגין ,חיקוק כל לפי לשלמם שיש ,ארנונה למעט, האחרים

מאוגדן הנהלים דין )לקוח  לכל בכפוף, כאמור תשלום להבטחת מתאימות ערבויות ניתנו

 .(משרד הפנים ,2009לוועדות המרחביות לתכנון ולבניה כסלו תש"ע, דצמבר 

 זמן הטיפול בבקשות להוצאת היתר בניה .8.2

מנהל מערכות המידע של ועדת מורדות כרמל העביר לידי הביקורת מסמך אקסל "בקשות ואירועים", שהינו  .8.2.1

ועד לתאריך  03/01/11למתן היתר שהוגשו לבחינת הוועדה מתאריך  בקשות פתוחות 733מסמך המאגד 

30/12/13. 

 הביקורת ניתחה את המסמך ומצאה כי: .8.2.2

 מתוך הבקשות שהוגשו מתייחסות לתחומי הרשות המקומית טירת הכרמל. 274

 מתייחסות לתחומי הרשות המקומית נשר. 273

 רכסים.מתייחסות לתחומי הרשות המקומית  186

בטבלא מטה ניתן לראות את משך הטיפול בבקשות להיתר שהוגשו לועדה, בערכים של ימי עבודה קלנדריים לפי  .8.2.3

 חלוקה לרשות מקומית. הנתונים שנותחו במסמך אינם משקפים ימי עבודה, אלא ימים קלנדריים. 
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 טירת כרמל רכסים נשר

 חציון ממוצע חציון ממוצע חציון ממוצע

118 93 109 64.5 116 91 
 

בשל התארכות זמן הביקורת ושינויים רבים שחלו בוועדה, ביקשה הביקורת מעובדי הרישוי של טירת כרמל   .8.2.4

 .16.7.14 -1.7.13ונשר להכין מסמך אקסל המתמקד בבקשות פתוחות לקבלת היתר בניה בין התאריכים 

הביקורת ביקשה וקיבלה לידיה פירוט לגבי כל בקשה, כדי לדעת מה הם הגורמים המעכבים אם יש כאלה. 

כלומר, האם הובאה לדיון ראשון בוועדה, האם ממתינה לתיקונים של מגיש הבקשה? האם ממתינה לדיון? האם 

 ממתינה לפרסום או החתמת שכנים? האם ממתינה לחוות דעת משפטית?

 מצאים:להלן עיקר המ

 בקשות לקבלת היתר בנייה. 69בתחום העיר נשר הוגשו  .8.2.4.1

 9מתוך הבקשות שהוגשו הובאו לדיון בפני הוועדה )נמצאות לאחר דיון(,  46הביקורת מצאה כי  .8.2.4.2

בקשות ממתינות לפרסום או  6, 20/7/14-בקשות נכנסות לדיון ב 7בקשות ממתינות לתוכניות מתוקנות, 

 לחוות דעת של יועץ משפטי.  ממתינה 1החתמת שכנים, ובקשה 

 בקשות לקבלת היתר בנייה. 91בתחום העיר טירת הכרמל הוגשו  .8.2.4.3

בקשות טרם  19בקשות הובאו לדיון בפני הוועדה )נמצאות לאחר דיון(, וכי  72הביקורת מצאה כי  .8.2.4.4

 נדונו.  

מבדיקה  דה.לדעת הביקורת  מהירות הטיפול בבקשות שצויינו מעלה טובה ומראה על יעילות עבודת הווע .8.2.5

שערכה הביקורת הכוללת בין היתר שיחה עם מנהל אגף ועדות מקומיות במשרד הפנים, מר ירון טוראל, עולה כי 

עתידה להיכנס  1.1.2016-אין בחוק כללים מוגדרים לגבי זמן תגובה לטיפול בבקשות למתן היתר בנייה. ב

ן תגובה  של ועדה מקומית לטיפול בבקשות לתוקפה רפורמה בנושא, אשר תגדיר כללים ברורים לגבי משך זמ

 למתן היתר בנייה.

למרות שהנושא לא הוגדר בחוק ניתן היה להגדיר נוהל עבודה פנימי המגדיר לוחות זמנים לעובדי הוועדה.  .8.2.6

 הביקורת מעירה כי לא מצאה נוהל עבודה כזה המגדיר לוח זמנים לטיפול בבקשות למתן היתר בנייה.
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 2015מרץ  –ות להיתר בין החודשים ינואר בקש -מצב עדכני  .8.3

 

מספר 
היתרי בניה 

 שאושרו
 –מינואר 

 2015מרץ  

ממוצע מספר 
ימים 

קלנדריים 
להוצאת 

 היתר
מספר בקשות להיתר 

 2015מרץ  -מינואר שהוגשו

מספר הבקשות 
שאושרו מתוך 

הבקשות שהוגשו 
מרץ  -מינואר
2015 

ממוצע מספר 
ימים קלנדריים 
 להוצאת היתר

 37 6 24 167  18  כרמל טירת

 66 1 12 288 24 נשר

 23 4 18 286 13 רכסים

  11 54 247 55 סה"כ

 
 הערות הביקורת:

 54בקשות להיתר בתוך שלושה חודשים. באותה תקופה הוגשו לוועדה  55מהנתונים עולה כי  הוועדה אישרה  .8.3.1

 הוועדה.בקשות. הביקורת מציינת לחיוב כי נתון זה מראה על יעילות בעבודת 

ימים  247הביקורת בדקה את משך הזמן מרגע שהוגשו הבקשות ועד להוצאת ההיתר ומצאה כי בממוצע לקח  .8.3.2

קלנדרים )לא ימי עבודה( להוצאת היתר. לדעת הביקורת על הוועדה לפעול לצמצם מספר זה. חשוב להדגיש 

הוועדה גם יחד שכן, הוועדה בהקשר זה כי האחריות לקידום הוצאת היתר בנייה נמצאת אצל מגיש הבקשה ו

 אינה יכולה לאשר בקשות אשר חסר להן מסמכים או אשר הוגשו בניגוד לדרישות החוק. 

הביקורת ממליצה לוועדה לאמץ נוהל לפיו אחת לרבעון ידווח היו"ר לחברי הוועדה באחת מישיבותיה: כמה  .8.3.3

 וס לגבי בקשות שלר אושרו?בקשות להיתר פתוחות? כמה הוגשו מתחילת שנה? כמה אושרו? ומה הסטט

 -בקשות שהוגשו  6הביקורת בדקה מדוע רק בקשה אחת אושרה בנשר ומצאה שמתוך  .8.3.4

 שתי בקשות משובצות לאישור בישיבת הוועדה הקרובה .8.3.4.1

 פורסמה הודעה על שימוש חורג -אחת  .8.3.4.2

 פורסמה בקשה להקלה -אחת   .8.3.4.3
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 נסגרה כי לא שולם פיקדון -אחת   .8.3.4.4

 הוגש ערר -אחת   .8.3.4.5

 בשלב של תשלום פיקדון -שלוש   .8.3.4.6

הביקורת ממליצה ליו"ר הוועדה להגדיר נוהל עבודה  לגבי משך זמן תגובה לטיפול בבקשות למתן היתר בנייה,  .8.3.5

 תוך מתן דגש על הענקת שירות יעיל ומהיר לציבור הפונים לוועדה. 

. למשל, מתי הביקורת ממליצה לוועדה  לבכון דרך לעדכן את ציבור הפונים באשר לסטטוס הפניה שלהם .8.3.6

נבדקה ע"י בודק תוכניות, מתי תיכנס לישיבת ועדה, איזו החלטה התקבלה וכו'. הביקורת ממליצה בהקשר זה 

 לבחון שימוש בהודעות אס אם אס. 

נושא הגוזל זמן עבודה רב מבודקי התוכניות ובמקביל מקשה מאד על ציבור הפונים בבואם לקבל  היתר בנייה   .8.3.7

מת דיירים על תוכניות בנייה. במקרים בהם מדובר במספר חד ספרתי של דיירים דרישת החוק להחת –הוא 

הדרישה אינה יוצרת בעיה מיוחדת אך במקרים כגון הדוגמא שניתן לראות בצילום המצורף מטה נאלץ מגיש 

דיירים על בקשה לתוספת בנייה בקומה ג'. המשמעות של כך לתושב היא  100 –הבקשה להחתים למעלה מ

עשרות דיירים על תוכניות בנייה ועברו בודקי התוכניות המשמעות היא התאמת החתימות ושמות החתמת 

הדיירים לרישום בטאבו ואחר כך שליחת דואר רשום לכל דייר. במקרה שהדואר לא התקבל יש להמשיך ופעול 

 ן. לאיתור הדייר וקבלת תגובתו לתוספת בנייה ובמקרה שלא ניתן לאתרו יש למלא הצהרה בעניי
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הביקורת מציינת כי בדקה את הנושא ומצאה כי הנוהל הקודם לפיו החתימו ועדי בתים על היתר בנייה אינו  .8.3.8

התכנון והבניה )בקשה מתיישב עם ההוראות בחוק ובתקנות ויש לפעול על פי הכתוב מטה, מתוך תקנות 

 .1970-להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ל

 

 ב' 2סעיף 

יתר, הא ולא כולם חתמו, לא יינתן ה2זכות באותו נכס כאמור בתקנה  היו מספר בני אדם בעלי .1
אלא לאחר שהומצא העתק הבקשה לאלה שלא חתמו; המבקש יצרף העתק הבקשה לכל מי 
שזכאי לקבלו ואת מענו של הזכאי להעתק, והועדה המקומית תמציא את ההעתקים לזכאים להם, 

 על חשבונו של המבקש; 

יפרט כי מענו של  זכאי להעתק הבקשה, על המבקש לצרף תצהיר ובובהעדר מענו של  (2) .2
 הזכאי להעתק אינו ידוע לו ושעשה מאמץ סביר כדי להשיגו;

 

 ג' 2סעיף 

הועדה המקומית לא תדון בבקשה להיתר בניה, אלא לאחר שצורפו כל המסמכים שחייבים  )א(
לא  מיום קבלת הבקשה, אך יום 30ב ולא תתן את ההיתר, אלא לאחר תום 2לצרפם לפי תקנה 

 ב. 2לפני המצאת ההודעות כמפורט בתקנה 
 

 

 'ג -2 ו 'ב2 סעיפים. חולקת על האמור בדו"ח בהקשר להחתמת דיירים מכל וכל :תתגובת מהנדסת הוועדה הקודמ

 שחתימתו בנכס הזכות בעל .א2 :לכן  הינו הרלוונטי הסעיף .הסעיף של לכותרת רלוונטיים אינם זה בסעיף המובאים

 מצוי הזה הנושא. הועד-קרי) המשותף הבית נציגות או...הדירות בעלי כל ,משותף בבית  (4 :.....דרושה הבקשה על

 איזו על מסתמך שהוא טוען הוא ,מכך יתרה .טועה שהוא ספק כל לי ואין רב זמן כבר ש"ליועמ מ"הח בין במחלוקת

 והדרישה ,ל"הנ (4 ).א2 סעיף את לקיים כי המניעה ספק כל לי אין .לשווא אך ,להציגה הבטיח פעם שלא ,פסיקה

 רבים קשיים מערימה והיא בעליל חוקית לא הינה ,חתמה הנציגות אם גם ,הדירות בעלי כל את תמיד להחתים

 סעיפיו 4 כל על מולא לא .א2 שסעיף במקרה רק ,אגב 3. הועדה עבודת ואיכות יעילות ועל נכס בעלי על ומיותרים

 .ג -2 ו .ב2 סעיפים פ"ע הועדה תמיד פעלה אזי ,(הועד-הנציגות לרבות)
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 וקשר עם התביעה פיקוח על הבניה .9

 רקע .9.1

 :קובע 1965-ה"תשכ, והבניה התכנון חוקל 27 סעיף

 מרשות יותר של תחום הכולל תכנון במרחב מקומית רשות וכל המקומית הוועדה של מתפקידה( א)"

 ".פיו על תקנה וכל זה חוק הוראות של קיומן את להבטיח אחת מקומית

 רשות כל על והן המרחבית הוועדה על הן מוטלת החוק לביצוע האחריות כי עולה לעיל האמור מן

 להפעיל נדרשות המרחביות הוועדות ,המקומיות הרשויות מחובת לגרוע מבלי .שבתחומה מקומית

 ונדרשת חייבת המרחבית הוועדה .החוק מפרי כנגד אכיפה צעדי שינקוט הבנייה על פיקוח מערך

 אין כי יצוין. בתחומה החוק הוראות קיום להבטחת אכיפה אמצעי בנקיטת מלאה עצמאות תוך לפעול

 עם התייעצות תתקיים מינהלי הריסה צו הוצאת טרם לפיה המחוקק מהוראת לגרוע לעיל באמור

 .)ב( חוק 'א 238 בסעיף כאמור  ,הרלוונטית המקומית הרשות ראש

. הקובץ 2010-2013הביקורת ביקשה וקיבלה לידיה קובץ אקסל המרכז את כל תיקי הפיקוח בסטטוס פתוח בין השנים  .9.2

, ומוצגים בפילוח 2010-2013ידי מפקחי הועדה המקומית מורדות כרמל בין השנים -תיקי פיקוח שנפתחו על 503כלל בתוכו 

 פי חלוקה לרשות מקומית וסוג השימוש בקרקע. -על

בתחומי  107-בתחומי עיריית נשר ו 194תיקים הם בתחום עיריית טירת הכרמל,  202י ניתוח המסמך עולה כי על פ .9.3

 המועצה המקומית רכסים.

הביקורת מצאה כי מרבית מתיקי הפיקוח בשלוש הרשויות המקומיות הם בקטגוריה של שימוש בקרקע לצרכי  .9.4

 :מגורים

 תיקים 157-טירת כרמל   .9.5

 תיקים 154 –תיקים בנשר   .9.6

 תיקים 99 –תיקים ברכסים  .9.7

משיחה שערכה הביקורת עם מפקח הועדה לאיזור טירת הכרמל א' התברר כי ישנה כמות גדולה של תלונות המגיעה מן  .9.8

 תלונות מסוג זה עולה כי: 129המוקד העירוני של עיריית טירת הכרמל. מבדיקה של 

 מהן לא נמצאה כל חריגת בנייה. 50 -ב  .9.8.1

 צווים של הפסקת עבודה.מהן ניתנו  6 -ב  .9.8.2

 בשאר התלונות שנבדקו ע"י המפקח בשטח אותרו: .9.8.3

 בזנטים ובד יוטה. .9.8.3.1
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 יציקת בטון בחצר. .9.8.3.2

 הרחבת חלון. .9.8.3.3

 הסרת מזגן. .9.8.3.4

 התקנת גגון. .9.8.3.5

 גדר בטון/עץ/רשת. .9.8.3.6

 מחסנים ניידים. .9.8.3.7

 הערת הביקורת:

הביקורת מעירה כי מפקח טירת הכרמל משקיע זמן רב מידי בבדיקת תלונות הקשורות לפיקוח עירוני  שאינן מהוות עבירה 

 על חוק התכנון והבניה. 

 

 

 תגובת מפקח טירת כרמל כפי שנרשמה ע"י הביקורת: 

וקד לוועדה, במקביל לגיבוש "חוק , בוצע תיאום ציפיות בין המ106בעקבות ריבוי תלונות, המגיעות ממוקד הפיקוח העירוני 

 עזר עירוני", אודות התלונות שיש להעביר לבחינת הוועדה, דבר שצמצם את היקף הפעילות בנושא תלונות ציבור. 

 

 

 

 2014מצב עדכני לדצמבר  -תיקי פיקוח  .9.9

המצורפת ניתן לראות  . בטבלה2014הביקורת ביקשה וקיבלה לידיה מצוות קומפלוט קובץ אקסל נוסף, מעודכן לחודש דצמבר 

 בפילוח לפי רשות מקומית: 2012-2014את מספר תיקי הפיקוח הפתוחים, שנפתחו בין השנים 

 רשות מקומית
 טירת כרמל רכסים נשר

פתוחים שנפתחו  סה"כ תיקי פיקוח
 69 35 72 2012-2013בין השנים 

 2014תיקי פתוחים אשר נפתחו בשנת 
23 15 18 

 

 הערות הביקורת 

 35-תיקי פיקוח בנשר וכ 72-תיקי פיקוח בטירת כרמל, כ 65-הביקורת מעירה כי במשך שלוש השנים האחרונות נפתחו כ

 תיקי פיקוח ברכסים,  שהטיפול בהם טרם נסתיים וטרם נסגרו עד לבדיקת הביקורת. 
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 התראות וההזמנות לשימועים .9.10

 :2012-2014לשימועים אשר הגישה הוועדה בין השנים  בטבלה המצורפת מטה ניתן לראות את כל ההתראות וההזמנות

מספר  
התראות 
והזמנות 
 לשימועים

 

ללא 
היתר 
 בניה

שימוש 
ללא 
 היתר

בניה 
 בשצ"פ

אי קיום 
 צו/החלטה

אי 
קיום 

פסיקת 
בית 
 משפט

בניה 
בסטייה 
 מהיתר

תעשייה  מגורים
 ומסחר

 10 44 5 2 1 1 9 35 54 נשר
 0 31 5 2 2 1 1 20 32 רכסים

 20 48 7 0 2 0 1 50 68 טירת כרמל

 

 צווי הפסקת עבודה .9.11

 . 2012-2014להלן צווי הפסקת עבודה שהוציאה הוועדה בין התאריכים בין השנים 

מספר צווי  
הפסקת עבודה 

 מינהליים
 

ללא 
היתר 
 בניה

בניה 
בסטייה 
 מהיתר

תעשייה  מגורים
 ומסחר

 4 3 2 5 7 נשר
 0 10 3 7 10 רכסים

 1 5 1 5 6 טירת כרמל
 

בשלוש הטבלאות המצורפות מטה ניתן לראות מה הסטטוס נכון לתאריך סגירת הדו"ח בכל התיקים בהם הוציאה הוועדה 

 :2012-2014צווי  הפסקת עבודה בין השנים 

 1טבלה 

תאריך הוצאת  מספר תיק פיקוח 
צו הפסקת 

 עבודה מינהלי
 

הוגש כתב  האם הוגש כתב אישום בתיק הפיקוח? אם כן באיזה תאריך
 האישום, ואם לא מה הסיבה?

 .25/3/15-הוגש כתב אישום, יש דיון ב 27/03/2012 201200020 נשר

בעבר הוגשו כתבי אישום ונפתח תיק חקירה על עבירות חדשות, התיק  16/04/2012 201200029
 הועבר  לטיפול היחידה הארצית.

 הוגש כתב אישום,  10/07/2012 201200055
התיק נסגר מחמת היעדר עניין לציבור להגשת כתב אישום )נשלח מכתב  02/06/2013 201300458 

 (.24/12/14-רשום ב
 בטיפול של תמיר, טרם הועבר ליועץ המשפטי. הוצא היתר 15/01/2014 201400050 
 התיק חזר מהיועץ המשפטי.  29/01/2014 201400005 
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 נמצא תחת חקירה מאסיבית, טרם הועבר ליועץ המשפטי.התיק עדיין  13/05/2014 201400025 
 

 2טבלה 
 

תאריך הוצאת  מספר תיק פיקוח 
צו הפסקת 

 עבודה מינהלי
 

האם הוגש כתב אישום בתיק הפיקוח? אם כן באיזה 
 תאריך הוגש כתב האישום, ואם לא מה הסיבה?

 הוחזר להשלמת חקירה 19/02/2012 201200008 רכסים

גזר דין קנס +הריסה   29.12.13הוגש כתב אישום  18/06/2012 201300411
 29.3.15הוגשה בקשה להיתר תכנס לדיון בועדה  

הוצע היתר  בניה הועבר ליועץ/ תובע לצורך סגירת  22/07/2012 201200061
 תיק.

טרם הוגש כתב אישום התיק הוחזר מהיועץ המשפטי  05/08/2012 201200068 
 להשלמת חקירה.

 גזר דין קנס +הריסה 29.12.13כתב אישום הוגש  27/11/2012 201201168 
 גזר דין הריסה + קנס 29.12.13הוגש כתב אישום   27/02/2013 201300412 
הוצאו היתרים הועבר לטיפול החלטת התובע/יועץ על  05/05/2013 201300450 

 סגירת תיק.
 גזר דין  קנסהוגש כתב אישום ניתן  14/07/2013 201300464 
התיק חזר מהיועץ המשפטי  –טרם הוגש כתב אישום  08/04/2014 201400014 

 להשלמת חקירה
 התיק הועבר ליועץ המשפטי לצורך הכנת כתב אישום 18/09/2014 201400065 

 
 

 3טבלה 
 

תאריך הוצאת  מספר תיק פיקוח 
צו הפסקת 

 עבודה מינהלי
 

אם כן האם הוגש כתב אישום בתיק הפיקוח? 
באיזה תאריך הוגש כתב האישום, ואם לא מה 

 הסיבה?

טירת 
 כרמל

 הוחזר להשלמת חקירה. 21/03/2012 201200018

 הוצא היתר הועבר לתובע/יועץ להמשך טיפול. 23/05/2012 201200039

 התיק  נסגר ע"י התובע 12/07/2012 201200053
מועבר לטיפול החלטת הוחזר להשלמת חקירה.  18/07/2012 201200074 

 התובע /יועץ לסגירת התיק
 קיים תיק ישן שנסגר על אותה עבירה 24/09/2013 201300477 
ובסופה יועבר לתובע/ יועץ  –חזר להשלמת חקירה  01/09/2014 201400063 

 להחלטה
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 כתבי אישום .9.12

 :2014-2012שהוגשו ע"י הוועדה בין השנים  כתבי האישוםהטבלה מטה מרכזת את כל 

 
מספר   

כתבי 
 אישום

 
 

ללא 
היתר 
 בניה

שימוש 
ללא 
 היתר

בניה 
 בשצ"פ

אי קיום 
 צו/החלטה

אי 
קיום 

פסיקת 
בית 
 משפט

בניה 
בסטייה 
 מהיתר

תעשייה  מגורים 
 ומסחר

 4 15  0 2 0 1 4 12 19 נשר
 0 8  1 1 0 0 1 5 8 רכסים
טירת 
 כרמל

13 9 2 1 1 0 0  1 11 

 

 פסקי דין .9.13

 :2011-2014בטבלה מטה ניתן לראות את כל פסקי הדין המופיעים במערכת קומפלוט בדבר הריסה וקנסות בין השנים 

מספר פסקי  
דין שניתנו 

בדבר 
הריסה 
וקנסות 
 מינהליים

 

ללא 
היתר 
 בניה

אי קיום  שצ"פ
 צו/החלטה

הוחלט 
על מתן 

 קנס

הוחלט 
על 

 הריסה

תעשייה  מגורים
 ומסחר

 0 2 2 2 0 0 2 2 נשר
 0 4 2 4 0 0 4 4 רכסים
טירת 
 כרמל

2 0 1 2 1 1 1 0 

 

 

 חקירה )פיקוח( ילתיק חומר ראייתייסוף בדיקה מדגמית של א .9.14

 : 12/11על פי נוהל מקצועי של היחידה הארצית לפיקוח על הבניה 

 בטבלה המצורפת  שיוכן לגביו תיק חקירה. חוק והוחלט ע"י מנהל התחום /שימוש  כ שאותר ונמצא ללא היתר בניהבניין  

 בתיק החקירה על פי הנוהל.הנדרשים  רשימת המסמכים  ניתן לראות את
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 הערות רשות חובה שם המסמך מס"ד

בדוח תפורט העבירה ממצאים מהשטח  ופעולות שנעשו ע"י   * דו"ח פיקוח מפורט 1

 המפקח.

 

אם יש.או שרטוט עפ"י מדידה  צילום חומר רלוונטי מתיק הבניין  * הבנייןתרשים  2

 בשטח 

 *  מיקום הבניין ע"ג תצ"א 3
 .יש לציין תאריך הפקה וחתימת המפקח ע"ג התצ"א

 יש להוציא זכ"ד על הוצאת התצ"א מי הוציא? מאיפה? מתי? וכד'

 דו"ח פיקוח קצר   * דוח ביקור באתר  4

יש לצלם את המבנה מכל הכיוונים ובמידת האפשר צילום פנים   * תמונות המבנה 5

 המבנה, יש לציין שם הצלם, תאריך וחתימה

 יש לצלם במס' מועדים שונים .

זיהוי החשוד בביצוע  6

זיהוי ע"י תעודת זהות או כל תעודה אחרת המראה את מס' הזהות   * עבירת הבניה

 .ותמונה 

 חובה במידה וקיים   * מכתבי התראה  7

יש לסמן חריגות נוספות על גבי תשריט ההיתר )כולל שם עורך   * היתרי בניה קודמים 8

 התשריט תאריך וחתימה(

צילום חומר אכיפה בתיק  9

הוועדה המקומית/מחוזית 

 )פיקוח(

צילום צווים מנהלי/שיפוטי מכתבי התראה ו/או כתבי אישום   *

 ישנים 
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יש לצרף כתבי  210בתיק  10

וגז"ד הכרעת הדין  אישום 

  .קודמים

 לרבות הצווים הראשוניים  *

חתומים  תב"ע ותקנון 11

 mmi.gov.ilר( )ניתן להוציא מאת  *    )הפקדה ומתן תוקף(.

 מפת מדידה.  12

 בתיק הוועדה . מתבמידה וקיי *  

 

תמצית רישום מפנקס  13

רשם המקרקעין )נסח 

 טאבו(

)במידה  פניה מסודרת לקבלת הנסח ראה )נספח  ה' (.יש לבצע   *

 וקיים (

תמצית מרשם אוכלוסין  14

לאימות מס' תעודת הזהות 

 והכתובת. 

 יש לבצע פניה מסודרת לקבלת תמצית הרישום ראה )נספח ו'( .  *

תמצית רישום מרשם  15

במידה ומדובר החברות 

 בחברה בע"מ.

 טופס מרשם החברות .)נספח ז'(יש לפנות ליחידה הארצית לקבלת   *

 

 .מסמכי זכ"ד  16

 )זיכרון דברים(

 

כל  בפירוט מלא ובגוף ראשון )הייתי, ראיתי, שמעתי וכד'( יש לתעד  *

זיכרון דברים ולצרפם שיחה שנערכה בשטח באמצעות מסמך 

 לתיק החקירה.)נספח ח'(

רישומים על משלם ארנונה  17

מהעירייה או מגורמים אחרים את הנתונים יש לנסות ולקבל  *  ,חשמל, בזק.

 הרלוונטיים .

אתרי אינטרנט, עיתונים,  18

בחקירה לחשוד לצרף חומר רלוונטי לתיק ובמידת הצורך להציגו  *  .מקומונים וכד'

 לביסוס מעמדו

 זימון חקירה  19

יש לשלוח את הזימון בדואר רשום בלבד או במסירה אישית )נספח   * .אישור מסירה 

 ט'(   

חקירת החשוד תחת  20

 בנוהל ראה פרק  ג'  * .אזהרה 
 נספח י'
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 טופס  הודעה מעד  21

 נספח  יג ' *  ) לא תחת אזהרה(.

רשם  העמותות או  אגודות   22

 שיתופיות 

 

 גורםבמקרים של קיבוץ ,מושב, עמותה  לפי סעיף של חקירת   *

 חברה  בע"מ.ב

הכרזת קרקע  מפת 23

חקלאית + ילקוט 

 פרסומים .

 במידה ומדובר בקרקע חקלאית מוכרזת.  *

 .דו"ח שמאי מקרקעין 24

לעניין כפל שווי המבנה או 

 כפל היטל השבחה.

)בתאום היחידה.באישור מנהל התחום ולאחר   קבלת אישור מנהל  * 

 מראש עם התובע ואישורו(.

אישור זכויות מהמינהל,  25

או חוזה  כאשר אין טאבו

 פיתוח או חוזה חכירה.

  .במקרים של קרקע בבעלות המנהל * 

הוצאת דרישה  לפי סעיף  26

 לחוק התכנון והבניה. 209

ע"י מליאת הוועדה או נציג 

 היועמ"ש )תובע(. 

 במידת הצורך.

 יד' ראה נספח * 

 תעודת עובד ציבורקבלת  27

ממחלקת התכנון על יעוד 

הקרקע תוכניות החלות על 

 השטח וכד'.

 יש לנסות לקבל מהתכנון מסמך של מידע תכנוני .  *

סימון חומר ראייתי   28

 ראה נספח טו'  * ורישומו בטבלה                  

 חסד"פ 74חובה לפי סעיף 

 5כמתואר הסעיף ה'  סיכום התיק  * סיכום התיק 29
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הביקורת בדקה באופן אקראי שני תיקי פיקוח מכל רשות מקומית והשוותה את המסמכים הקימים בתיקים לדרישות  .9.15

 ולהלן הממצאים. הנוהל כפי שמופיעות בטבלה מעלה

רשות 
 מקומית

 
 רכסים

מספר תיק 
 פיקוח

 
201400065 200901140 

 
מסמכים 

 חסרים

 תצלום אוויר .1

 מדידהמפת  .2
 רישומים על משלם )ארנונה( .3
 דו"ח שמאי מקרקעין .4
אישור זכויות מהמינהל  .5

 )רשות( נסח טאבו
 209הוצאת דרישה לפי סעיף  .6

 לחוק התכנון והבניה )רשות(
קבלת תעודת עובד ציבור  .7

ממחלקת התכנון על יעוד 
 הקרקע וכד'

 סימון חומר ראייתי בטבלה .8
 סיכום תיק .9

 תצלום אוויר .1

 )ארנונה(רישומים על משלם  .2
 תמצית רישום מפנקס רשם המקרקעין )נסח טאבו( .3
 דו"ח שמאי מקרקעין .4
 אישור זכויות מהמינהל )רשות( .5
 לחוק התכנון והבניה )רשות( 209הוצאת דרישה לפי סעיף  .6
 קבלת תעודת עובד ציבור ממחלקת התכנון על יעוד הקרקע וכד' .7
 סימון חומר ראייתי בטבלה .8
 סיכום תיק .9

 
 

 

רשות 
 מקומית

 
 נשר

מספר תיק 
 פיקוח

 
 

201400025 250001302 
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מסמכים 

 חסרים

 תמצית מרשם אוכלוסין .1

 רישומים על משלם )ארנונה( .2
 דו"ח שמאי מקרקעין .3
אישור זכויות מהמינהל  .4

 )רשות(
הוצאת דרישה לפי סעיף  .5

לחוק התכנון והבניה  209
 )רשות(

קבלת תעודת עובד ציבור  .6
ממחלקת התכנון על יעוד 

 הקרקע וכד'
 סימון חומר ראייתי בטבלה .7
 סיכום תיק .8

 תצלום אוויר .1

 מפת מדידה .2
 תמצית מרשם אוכלוסין .3
 רישומים על משלם )ארנונה( .4
 דו"ח שמאי מקרקעין .5
 אישור זכויות מהמינהל )רשות( .6
 לחוק התכנון והבניה )רשות( 209הוצאת דרישה לפי סעיף  .7
 קבלת תעודת עובד ציבור ממחלקת התכנון על יעוד הקרקע וכד' .8
 סימון חומר ראייתי בטבלה .9

 סיכום תיק .10

 

 

 

 

 

רשות 
 מקומית

 
 טירת כרמל

מספר תיק 
 201200069 20140026 פיקוח

 
מסמכים 

 חסרים

 תצלום אוויר .1
     צילום תעודה מזהה .2
 מפת מדידה .3
 תמצית מרשם אוכלוסין .4
רישומים על משלם  .5

 )ארנונה(
 דו"ח שמאי מקרקעין .6
אישור זכויות מהמינהל  .7

 )רשות(
דרישה לפי סעיף הוצאת  .8

לחוק התכנון והבניה  209
 )רשות(

קבלת תעודת עובד ציבור  .9
ממחלקת התכנון על יעוד 

 הקרקע וכד'
 סימון חומר ראייתי בטבלה .10

 תצלום אוויר .1

     צילום תעודה מזהה .2
 מפת מדידה .3
 תמצית מרשם אוכלוסין .4
 מסמכי זכ"ד )פרט לחקירה באזהרה( .5
 רישומים על משלם )ארנונה( .6
 דו"ח שמאי מקרקעין .7
 אישור זכויות מהמינהל )רשות( .8
 לחוק התכנון והבניה )רשות( 209הוצאת דרישה לפי סעיף  .9

 קבלת תעודת עובד ציבור ממחלקת התכנון על יעוד הקרקע וכד' .10
 סימון חומר ראייתי בטבלה .11
 סיכום תיק .12
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 סיכום תיק .11

 

 בלבד 2014תיקי פיקוח שהועברו לבחינת היועץ המשפטי של הועדה בשנת  .9.16

הביקורת קיבלה לידיה מהיועץ המשפטי של הועדה קובץ אקסל המרכז את כל תיקי הפיקוח שהועברו לבחינה משפטית 

 . 2014לצורך הגשת כתבי אישום במהלך שנת 

 בטבלא מטה ניתן לראות פילוח התיקים ע"פ שלב הטיפול בהם:

חזרו לשם  

השלמת 

 חקירה

נסגר 

מחוסר 

 ראיות

נסגר 

מחוסר 

עניין 

 לציבור

סגר נ

מהעדר 

 אשמה

 1 10 1 26 כמות מספרית

 

 הערות הביקורת:

תיקים החוזרים להשלמת חקירה מעידים על פער גדול בין דרישות התובע לנהלי העבודה של  26הביקורת מעירה כי  .9.17

המפקחים. משיחות שקיימה הביקורת עם התובע והמפקחים עולה כי אכן קיים פער כזה אשר פוגע בעבודת הוועדה 

 כגורם האחראי על אכיפת חוקי התכנון והבנייה. 

הביקורת מתרשמת כי לקראת מועד סגירת הדו"ח, התיאום בין המפקחים ליועץ המשפטי נמצא  למרות האמור לעיל .9.18

 במגמת שיפור ועל הצוות הבכיר של הוועדה מוטלת האחריות להמשיך ולפעול לכך שהתיאום יהיה מלא.

 לחוק סדר הדין הפלילי: 61על פי סעיף 



 

 04-8212116פקס.   04-8299200טלפון   3665119, נשר  מיקוד 20דרך השלום 

Derech ashalom 20 Nesher, Zip.3665119 Tel. 972-4-8299200 Fax. 972-4-8212116 

www.nesher.muni.il 

82 

לממשלה או תובע להורות י פטמש, רשאי היועץ ה60חומר החקירה כאמור בסעיף ר עבהו
רך בכך לשם החלטה בדבר העמדה לדין או וציש ור, אם מצא שקחללמשטרה להוסיף 

 לשם ניהול יעיל של המשפט.
 

 "סגירת תיקים בעילת "חוסר ראיות" ובעילת "העדר אשמה - , של פרקליטות המדינה 1.3 -הנחיה מס' על פי 

 

מספיקות להעמדה לדין" עליו לשקול בבוא התובע לשקול אם יש או אין בתיק "ראיות 
מספר שיקולים. בראש ובראשונה על התובע לשקול אם יש בתיק "ראיות לכאורה", היינו, 
ראיות קבילות, אשר יש בהן כדי לבסס לכאורה את כל יסודות העבירה המיוחסת לחשוד. 

בנוסף לכך על התובע לשקול במידת האפשר גם את שאלת משקלן הלכאורי של  ,אולם
הראיות שבתיק ואת מידת המהימנות שעשוי בית המשפט לייחס לראיות אלה. דהיינו, גם 

רשאי התובע שלא להגיש כתב  -" מבחינה פורמלית -אם קיימות בתיק "ראיות לכאורה 
 .אישום אם לדעתו בית המשפט לא יאמין לראיות אלה, כולן או חלקן

האם כתב האישום מבסס סיכוי  המבחן שעל התובע להפעיל בטרם הגשת כתב אישום הנו
סביר להרשעה. שאלה זו צריכה להיבחן על רקע כלל הראיות שבתיק, כולל גרסת הנאשם 
והראיות התומכות בגרסה זו, והסיכוי שגרסה זו תאומץ על ידי בית המשפט, להערכת 

 .התובע
 

עתו המקצועית של התובע היא הקובעת על פי האמור לעיל  ועל פי נהלי העבודה של היחידה הארצית לפיקוח על הבניה, ד

 באשר מוכנות החומר הדרוש לצורך הגשת כתב אישום. 

 

 התייחסות מפקחי הוועדה:

העלתה הפרקליטות את רף הדרישות להרשעה פלילית בדבר חריגות ועבירות בניה,  2012החל ממחצית שנת  .9.19

 ולפיכך תיקי פיקוח רבים לא הבשילו לידי הגשת כתב אישום.  

המשפטי של הועדה  מחמיר עם דרישותיו לגיבוש כתב אישום, ולפיכך תיקי פיקוח רבים מוחזרים לועדה היועץ  .9.20

ידי מפקחי הוועדה יכול -לשם איסוף והשלמת פרטי חקירה נוספים. כמו כן לדבריו, תיק פיקוח שגובש במלואו על

 קחים להביא מיילים ותכתובות.להמתין זמן רב בוועדה טרם יועבר לבחינתו של היועץ המשפטי. לדבר עם המפ

טענה זו מתיישבת עם טענה קודמת לפיה הפרקליטות העלתה את רף הדרישות להרשאה. מעבר לכך סמכותו של התובע 

 גוברת במקרה זה על פי הוראות החוק, כפי שפורט קודם.

 טני.היועץ המשפטי  דורש ממפקחי הוועדה לחקור אזרחים באזהרה, ללא התחשבות בסוג המקרה הפר .9.21

 

הביקורת מציינת כי קביעת בית המשפט ברורה בנושא )ראה ציטוט מפסק דין, ועדה מקומית לתכנון ובניה בקעת בית 

היחידה  -הכרם נגד מוחמד שיח' מוחמד(.  פסיקה זו מופיעה כהנחיה לועדות התכנון והבנייה באתר פרקליטות המדינה

 לאכיפת דיני מקרקעין.
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לחקור את הנאשם בטרם הגשת כתב  טיל על המאשימה חובהנכון הדבר, כי המחוקק לא ה
שמירה הרי שחובה זו מוטלת עליה כחלק מאולם אף בהעדר חובה חקוקה שכזו, אישום, 

למשפט תקין והוגן. חקירת הנאשם  ובפרט על זכותוזכויות היסוד של הנאשם על 
קובעת  רכתן,הפמאפשרת, בין היתר, לברר את טענותיו לגבי כתב האישום, אישושן או 

מאפשרת בהמשך להעריך את מהימנות טענות הנאשם אף ומגדירה את יריעת המחלוקת ו
עובדה כי הנאשם מואשם בעבירה של הפרת צו שיפוטי ה שיועלו בהליך השיפוטי עצמו.

. לפיכך, חובה לחקור אותו כחלק מהליך הוגןאין בה כדי לכרסם ב ,לחוק 210לפי סעיף 
פגם בהליך הגשת כתב האישום כנגד הנאשם טרם זימונו  קבע ביהמ"ש כי אכן נפל

 לחקירה.
 

בנייה ללא היתר, לאחר שנאספו לגבי התיק כל הראיות המתבקשות, ובעלת הבית הודתה  - 20140065בת"פ  .9.22

במיוחס לה. עם זאת, לא הוגש כתב אישום במקרה זה, שכן היועץ המשפטי  דורש להשיג מסמך אישור זכויות 

ישראל. לצורך השגת מסמך זה נעשתה פנייה למר דוד יונה, הממונה המחוזי על המפקחים,  ממינהל מקרקעי

אשר לא הצליח להשיג גם כן את המסמך, וטען כי ניתן להגיש כתב אישום גם בלעדיו על סמך הראיות שנאספו 

 במקרה זה. 

 

 בטבלה(: 13הביקורת מציינת כי גם לפי נוהל היחידה הארצית לפיקוח על הבניה )סעיף 

 25ובסעיף מספר  תמצית רישום מפנקס רשם המקרקעין )נסח טאבו(על המפקח להוציא  
או חוזה פיתוח או חוזה  אישור זכויות מהמינהל, כאשר אין טאבועל המפקח להוציא 

 חכירה.

 

כיום, כאשר הוועדה מאשרת בקשה להיתר בנייה לגבי דירת קרקע אין אחידות בקרב קבלנים בנושא הקמת  .9.23

 דרות", המוקמות מחומרים שונים, דבר המקשה על עבודת הפיקוח."ג

 הביקורת מציינת כי ראוי שנושא זה יובא לדיון במליאת הוועדה.

יו"ר הוועדה הנוכחי משתף את מפקחי הוועדה בהליך קבלת ההחלטות. כמו כן, מזכירת הפיקוח תורמת רבות  .9.24

 על מפקחי הוועדה.  לעבודת הפיקוח והאכיפה, ומסייעת להקלה בעומס המוטל

תנאי העבודה בוועדה הינם מינימליים ובלתי מספקים, לא קיים מיזוג ראוי והציוד המשרדי הינו ארכאי. עם  .9.25

 זאת, לאחרונה הקצה יו"ר הוועדה סכום לרכישת כיסאות חדשים לעובדי הוועדה. 

 נושא זה נדון בהרחבה בהמשך הדו"ח.

הארכיון המשפטי אינו נגיש למפקחי הוועדה, דבר שהינו חיוני לצורך השלמת חקירה, ביצוע עדכונים והוספת  .9.26

 נתונים נוספים לתיקי פיקוח פתוחים. 

 נושא זה נדון בהרחבה בהמשך הדו"ח.

כיום, כאשר התיק מועבר לבחינתו של היועץ המשפטי באזור המרכז הוא חוזר רק לאחר מתן גזר הדין או  .9.27

 חילופין כאשר נסגר התיק.  ל
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הביקורת ממליצה לוועדה, כפי שמקובל בכל רשות ציבורית להתקשר עם חברת שליחים לצורך העברת חומר בין היועץ 

המשפטי לוועדה ולבית משפט. העלות הכספית במקרה נמוכה ביחס לתועלת ולמהירות העברת המידע. מה גם שהיועץ 

 ויכול לאסוף או להחזיר תיקים בעצמו.המשפטי נמצא פעמיים בשבוע בוועדה 

הזמינות והנגישות של היועץ המשפטי למפקחי הועדה הינן מוגבלות מפאת בעיה לוגיסטית של מרחק והקצאת  .9.28

 שעות עבודה לקיום סדיר של פגישות עבודה. 

 

 :הערות והמלצות הביקורת

ה לפיקוח באילו עבירות בניה הביקורת מציינת כי בהמשך לקבלת מדיניות אכיפה ע"י הוועדה אשר מגדיר .9.29

להתמקד כמדיניות יש לאמץ את הנוהל לאיסוף נתונים לתיק חקירה של היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה. 

נוהל זה מאגד את כל ההנחיות והטפסים הדרושים לביצוע חקירה אפקטיבית. יחד עם זאת הביקורת מדגישה 

וספות  אם הוא חושב שהן דרושות לצורך הגשת כתב כי בסמכותו של התובע על פי חוק לדרוש דרישות נ

 אישום.

על מפקחי הוועדה להעביר תיקים לטיפול משפטי רק לאחר שהחקירה בוצעה בהתאם להנחיות היועץ  .9.30

המשפטי ועליהם לעשות כל מאמץ כדי שחומר החקירה יעמוד בדרישות התובע. כל זאת  כאמור, מאחר 

 דרישת השלמות חקירה נמצאת בידו של התובע בלבד.והחקיקה והנהלים קובעים כי הסמכות ל

הביקורת ממליצה ליו"ר הוועדה להנחות את היועץ המשפטי ומפקחי הוועדה לקיים אחת לשבוע לפחות פגישה  .9.31

 אחת קבועה מראש. לדעת הביקורת פגישה שבועית אחת, סדורה יכולה לסייע לקידום הטיפול בתיקי הפיקוח.

 

 , ניהול ארכיון וחדר מחשבתנאי עבודה פיזיים בוועדה .10

 רקע .10.1

 , קובע בעניין משרדי הוועדה כי:ולבניה לתכנון מרחביות/מקומיות לוועדות נהליםה אוגדן

 ,שהנגישות באתר ימוקמו המקומית הוועדה משרדי .נפרד פיזי במבנה תמוקם מרחבית "ועדה

 תוך קהל לקבלת יתאים המבנה .תושבי הרשויות לכל אופטימליים הם אליו הנסיעה וזמן הנוחות

 .ויעילות חסכון של עקרונות על ושמירה הקפדה

 להקים או לרכוש המרחבית הוועדה החליטה .רכישתם פני על משרדים שכירת תעדיף מרחבית ועדה

 .לחוק 263 בסעיף כאמור הפנים שר באישור אלא כן תעשה לא ,משרדים

 הבדיקה .מושכר במבנה לשימוש כלכלית כדאיות בדיקת יבצעו ,מבנים שבבעלותן מרחביות ועדות

 ".המחוז על לממונה ותוגש הנוהל מפרסום שנה תבוצע בתוך
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 בעניין מבנה הוועדה קובע האוגדן כי:

 בנושא לרבות בדין, הקבועים והתקנים הדרישות בכל לעמוד חייב הוועדה מבנה גם , בניין "ככל

 הוועדה במבנה לאזרח, הולם שירות לתת כמו כן, כדי .מוגבלות עם ונגישות לאנשים אש בטיחות

 :הבאות המינימליות היתר, הפונקציות בין להתקיים, חייבות

 קהל קבלת פקידי  ,ה/מזכיר ,מפקחים, תכניות בודקי, משפטי יועץ ,מהנדס ר,"יו - משרדים.  1

 מרחב(. או חדר באותו לרכז עובדים ורצוי )ניתן

 .ב"וכיו מדפסות ,מגרסה ,צילום מכונות - תמך שרותי 2. 

 .ומחשוב תקשורת ציוד -ומחשוב תקשורת  3.

 .דואר וחלוקת תיקים ארכיב - תיקים ארכיב.  4

 .לקהל המתנה אזור - קהל קבלת.  5

 .מקצועיים ודיונים הוועדה ישיבות לקיום חדר - ישיבות חדר 6. 

 .הקהל עבור בתכניות עיון עמדת - עיון פינת  7.

 .ב"וכיו משרדי ציוד שוטף, ציוד לטפסים, אחסון חדר - וציוד טפסים מחסן 8. 

 .ומטבחון שירותים.  9

 הערות והמלצות הביקורת:

הביקורת מעירה כי המבנה הפנימי של הוועדה אינו עומד בכל הדרישות המופיעות מעלה. כך לדוגמא אין אזור 

משרד/פינת עבודה קבועה שבא יוכל המתנה ראוי לקהל, חסרה עמדת עיון בתוכניות לקהל, ליועץ המשפטי אין 

 לרכז את עבודתו.

הביקורת מעירה כי העובדה מרבית שעובדי הוועדה פועלים בחלל עבוד אחד משותף המחולק במחיצות בלבד פוגע 

באיכות עבודתם של צוות הוועדה ובאיכות  השירות לתושב. הביקורת שההתה במשרדי הוועדה ימים רבים 

 רטיות בטיפול בעניינם של פונים,  להפרעות רעש חוזרות ובעיות במיזוג אוויר.ונחשפה למצבים של חוסר פ

הביקורת ממליצה לוועדה לעשות שינוי כולל בעיצוב הפנימי של משרדי הוועדה כך שיתאים לדרישות הרשומות 

יותר באוגדן ולתנאים המקובלים במשרדים מודרניים במטרה לתת סביבת עבודה נוחה לעובד ותנאים טובים 

 לציבור הפונים לוועדה. הביקורת מציעה לוועדה להסתייע באדריכל חיצוני לוועדה לצורך כך.

 ארכיון .10.2
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 חדרי ארכיון. 5מבדיקה שערכה הביקורת עולה כי קיימים בוועדה 

 הערות הביקורת 

 בשני חדרים אין מטפי כיבוי אש, באף אחד מהם לא קיים גלאי עשן.  .10.2.1

שמוגדרת כארכיבאית הוועדה, אינה יכולה ואינה מקדישה אפילו מחצית מזמנה לעבודת עובדת הוועדה ש'  .10.2.2

 ארכיב.

הביקורת מצאה כי במקרים רבים, כל חבר וועדה אשר מעוניין להוציא תיק מהארכיב עושה זאת בעצמו, וכל  .10.2.3

 . בקשה להזמנת תיקים שאינה מגיעה מקרב חברי הוועדה הינה באחריותה הבלעדית של העובדת ש'

הביקורת מצאה כי לא קיימת מערכת לרישום תיקים היוצאים מהארכיב, דבר העשוי לגרום להיעלמות  .10.2.4

 תיקים וחוסר סדר בחומרי הוועדה. 

 המלצות הביקורת

 להציב בכל חדר מטף כיבוי אש וגלאי עשן. .10.2.5

הקרובות לאור המצב הנוכחי בארכיב ולאור היקפי הבנייה הצפויים במרחב התכנון של הוועדה בשנים  .10.2.6

הביקורת ממליצה לפעול לקבלת תקן לעובדת ארכיב בהיקף מלא כדי שניתן יהיה לנהל ולשמור על תיקי 

 התכנון בוועדה ברמה הנדרשת.

 יש להשתמש במערכת ממוחשבת, אשר תבצע מעקב ובקרה אחר תיקים היוצאים מארכיבי הוועדה.  .10.2.7

 

 מחשוב ואבטחת מידע .10.3
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 :  2010ולחשבונות שנת הכספים  2011לשנת  62שנתי מבקר המדינה, דוח 

 לסירוגין את אבטחת המידע והגנת הפרטיות בשבע רשויות מקומיותהמבקר בדק 

ברשויות המקומיות מאגרי מידע רבים בתחומים האלה: כספים )גבייה, שכר,  .1

תשלומים לספקים ועוד(; תכנון ובנייה; חינוך )שירות פסיכולוגי חינוכי, גני ילדים קייטנות 

וד(; רווחה; כוח אדם; רישוי עסקים; תחבורה וחניה; תברואה ועוד. מאגרים אלה הם וע

הבסיס לעבודתן של הרשויות. חלקם כוללים גם מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, 

חוק הגנת הפרטיות(, למשל אבחונים פסיכולוגיים, חוות דעת של  -)להלן  1981-התשמ"א

תיקי  520,0001-היו ברשויות המקומיות כ 2010אליים. בשנת פסיכולוגים ושל עובדים סוצי

 תיקי שירות פסיכולוגי פעילים. 165,0002-רווחה פעילים וכ

 -פעולתם של גופים ציבוריים מושתתת על מערכות מידע הכוללות נתונים רבים על התושבים 

שחשיפתם עלולה  -מעמד אישי, מצב בריאות, מצב כלכלי, הכשרה מקצועית, דעות ואמונות 

לפגוע בפרטיותם של התושבים. ככל שהגופים עושים שימוש נרחב יותר במאגרי המידע כך 

גוברת הסכנה שהמידע ייחשף ברבים ויפגע בפרטיותם של התושבים, ולכן מוטלת על בעלי 

 המאגרים החובה להגן על המידע.

חוק יסוד: כבוד האדם  -כמה חוקים נועדו להבטיח את ההגנה על הפרטיות ואת צנעת הפרט 

וחירותו, הקובע כי "כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו"; חוק הגנת הפרטיות, והתקנות 

 שהותקנו מכוחו.

מאגר מידע מוגדר בחוק הגנת הפרטיות: "אוסף נתוני מידע, המוחזק באמצעי  .2

"נתונים . "מידע" מוגדר בחוק הגנת הפרטיות: 3מגנטי או אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב"

על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו 

המקצועית, דעותיו ואמונתו". "מידע רגיש" מוגדר: "נתונים על אישיותו של אדם, צנעת 

אישותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, דעותיו ואמונתו" וכל מידע ששר המשפטים קבע בצו, 

החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שהוא מידע רגיש. "מידע מוגבל" מוגדר  באישור ועדת

בתקנות הגנת הפרטיות )תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים 

תקנות הגנת הפרטיות(, כאחד מאלה: מידע על מצב  -)להלן  1986-ציבוריים(, התשמ"ו

                                                           

 ברשויות המקומיות שבמשרד הרווחה והשירותים החברתיים.על פי הערכה של תחום ארגון ומנהל   1
 על פי הערכת אגף השירות הפסיכולוגי במשרד החינוך.  2
( אוסף הכולל רק שם, מען ודרכי התקשרות, שכשלעצמו אינו יוצר אפיון שיש בו פגיעה בפרטיות לגבי בני 2( אוסף לשימוש אישי שאינו למטרת עסק; או )1) -"למעט   3

 שמותיהם כלולים בו, ובלבד שלבעל האוסף או לתאגיד בשליטתו אין אוסף נוסף".האדם ש
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)ה( לחוק; 13מאגרים המנויים בסעיף בריאותו של אדם או על צנעת אישיותו; מידע השמור ב

 מידע אחר ששר המשפטים קבע בצו כי הוא מוגבל.

היות שמאגרי מידע מכילים פרטים אישיים, ומסירת נתונים על אדם לזולת עלולה לפגוע 

בפרטיותו, יש לאבטח את המידע. ככל שאדם עלול להיפגע יותר מגילוי המידע עליו ברבים, 

כך עולה רמת רגישות המידע ועמה רמת האבטחה שיש לנקוט כדי לשמור עליו. כמו כן לדעת 

הראוי שגופים המחזיקים מידע יקבעו נהלים ותקנות בעניין שמירה משרד מבקר המדינה מן 

וניהול של רשומות פיזיות המכילות מידע, ובייחוד מידע רגיש, בין שהופקו באמצעות מחשב, 

 בין שנכתבו ביד, כגון דוחות, פלטי מחשב, מזכרים ותיקי נייר. 

לי מאגר המידע, על חוק הגנת הפרטיות קובע כי האחריות לאבטחת מידע מוטלת על בע

המחזיקים בו או על מנהליו. הגופים המוזכרים בחוק זה, בין היתר הרשויות המקומיות, 

חייבים למנות ממונה על אבטחת מידע, והוא יופקד על אבטחת המידע במאגרים המוחזקים 

ברשותן. אבטחת מידע היא "הגנה על שלמות המידע, או הגנה על המידע מפני חשיפה, 

 העתקה, והכל ללא רשות כדין".שימוש או 

פעולות בחמרה ובתשתיות  -.  אבטחת מחשבים פיזית 1אבטחת מידע נעשית בכמה שיטות:   

הפעלה של מנגנוני תכנה  -.  אבטחה לוגית 2שתפקידן למנוע פגיעה פיזית במאגר המידע.   

בסיס ייעודיים, לדוגמה שם משתמש וססמה המוזנים כתנאי להפעלת מחשב או לכניסה ל

נתונים. שתי השיטות ניתנות לשילוב ב"כרטיס חכם", אמצעי פיזי המזהה את המשתמש 

כל הפעולות  -.  אבטחת מידע פיזי )רשומות לא ממוחשבות( 3אבל גם דורש הזנת ססמה.   

הנדרשות להגנה על פלטי מחשב, על דוחות, על מזכרים ועל מסמכים שונים המכילים מידע, 

 בפרט מידע רגיש.

חה לוגית כוללת, בין השאר, פעולות או אמצעים אלה: בקרת גישה למחשבים; זיהוי אבט

משתמשים ומתן הרשאות להם; זיהוי ואימות הזהות של משתמשים באמצעים ביומטריים; 

בקרה לוגית על משתמשים; הטמעת תכנה או חמרה במערכות מידע ממוחשבות; אבטחת 

בטחה פיזית כוללת, בין השאר: טיפול במסמכי פעילות פיתוח ותחזוקה של מערכות מידע. א

קלט ופלט; ניהול ואבטחה של אמצעי אחסון מגנטיים ואופטיים; העברת מידע והוצאתו; 

רישום מאגרי מידע; ניהול מלאי חמרה ותכנה; אבטחת רשומות ותעודות רשמיות; שימור 

 דר המחשב.רשומות אלקטרוניות; ביעור רשומות; טיפול בסיכוני אש, חשמל ומים בח

לאבטחת תקשורת ושימושי אינטרנט יש לנקוט את הפעולות או את האמצעים האלה: 

אבטחת תכנה ברשתות מקומיות; אבטחת אמצעי התקשורת; אבטחת מידע בשימוש 

באינטרנט; אמצעים נגד תכנות פוגעניות כמו תכנות וירוס במחשב האישי וברשת 
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מרחוק; הגנה על הפעלת מודמים ועל ; התקנה ואבטחה של תכנות השתלטות 4המקומית

 שימוש בפקס להעברת "מידע רגיש" או מסווג. 

( ולהמשכיות DRP5כמו כן יש לנקוט אמצעים לגיבוי המידע ולשחזורו, להתאוששות מאסון )

 -(. נוסף על כך יש לאבטח את המידע במחשבים המנותקים מרשתות הארגון BCP6עסקית )

 .7כף יד מחשבים אישיים, ניידים ומחשבי

במשרדי הממשלה ובגופים ציבוריים אחרים נקבעו נהלים שאינם מחייבים את  .3

הרשויות המקומיות, ואולם ניתן ללמוד מהם על הדרישות ועל התנאים להבטחת שמירה על 

נוהל מסגרת לניהול המחשוב בארגון  -מידע בגופים ציבוריים. אחד מהם הוא נוהל מפת"ח 

, הוא נוהל מחייב 8על פי החלטת ממשלה -במישור הארגון כולו הן במישור הפרויקט והן 

במשרדי הממשלה. נקבע בו כי אבטחת מידע כוללת כמה רכיבים: שמירה על חיסיון המידע 

(Confidentiality( זמינות מערכות המידע ;)Availability( שלמות המידע ;)Integrity .)

הבסיסיות הנעשות בכל מערכת ובסיס אבטחת המידע מטרתה להגן על ארבע הפעולות 

(; עדכון Read(; קריאה ושליפה של מידע )Createחדש ) מידע של והוספה נתונים:יצירה

(. פגיעה במערכות הממוחשבות Delete(; מחיקה וביטול של מידע )Updateושינוי של מידע )

לאזרח ובצנעת במגזר הציבורי עלולה לגרום לנזקים כבדים, כמו פגיעה בשירותים הניתנים 

 הפרט. 

"נוהל מסגרת  2005האגף הבכיר לביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה פרסם בספטמבר 

נהלים לאבטחת מידע  38נוהל המסגרת(. נוהל המסגרת כולל  -לאבטחת מידע" )להלן 

במשרדי הממשלה, לרבות אלה: קביעת מדיניות ומיפוי מידע; הגורם האנושי ואבטחת 

ת; אבטחה פיזית; גיבוי, שחזור והתאוששות; אבטחת תקשורת המידע; אבטחה לוגי

ושימושי אינטרנט; אבטחת מידע במחשבים המנותקים מרשתות המשרד. לפי נוהל 

המסגרת, על תחום אבטחת מידע בגוף ציבורי יהיה מופקד "הממונה על אבטחת מידע", 

דרישות אבטחת ובאחריותו לבקר את הפעילויות הממוחשבות כדי לוודא שהמשרד עומד ב

המידע שמקורן בחוקים, בתקנות ובנהלים. נוהל המסגרת אינו חל על הרשויות המקומיות, 

                                                           

המחשב תכנה המכילה קוד עוין שמטרתה להסב נזק. התכנה חודרת למחשב ללא ידיעת המשתמש, מופצת למחשבים אחרים וגורמת לשיבושים ולתקלות בהפעלת   4
 ובעבודתו.

5  Disaster Recovery Planning 
6  Continuity Plan Business 
 .2005מבוסס על נוהל מסגרת לאבטחת מידע, משרד ראש הממשלה, ספטמבר   7
 .1991מאוקטובר  103החלטת ממשלה )ועדת השרים לענייני כלכלה( כל/  8
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ואולם יש בו כדי ללמד על התשתית הדרושה לאבטחת המידע ולשמירה על הפרטיות בגופים 

 ציבוריים.

מכון התקנים הישראלי פרסם כמה תקנים )לא רשמיים( בעניין אבטחת מידע,  .4

בנושא בטיחות אש של  1243בנושא אבטחת מערכות מידע; תקן ישראלי  1495קן ובכללם: ת

 17799בנושא אבטחת מידע בתקשורת בין מחשבים; תקן  1972מחשבים וציוד היקפי; תקן 

, שנועד לשמש מודל להקמה, להפעלה, לניטור, 27001בנושא ניהול אבטחת מידע; ותקן 

ול אבטחת מידע. מכלול התקנים האלה משמש לסקירה, לתחזוקה ולשיפור של מערכת לניה

 התקנים הישראליים(. -נורמה מקיפה לאבטחת מידע בארגונים )להלן 

בהיעדר נהלים מפורטים לרשויות המקומיות בחר משרד מבקר המדינה להציג בחלק מפרקי 

דוח זה את נוהל המסגרת שנועד להנחות את משרדי הממשלה וגופים ציבוריים ואת התקנים 

 אליים כאבני בוחן להערכת נקודות התורפה ברשויות המקומיות שנבדקו. הישר

 

 הערות הביקורת:

 במסגרת דו"ח זה הביקורת ערכה בדיקה מצומצמת בלבד בנושא אבטחת מידע. 

על פי הצילומים המצורפים מטה ניתן לראות היכן וכיצד ממוקם שרת המחשב אשר בתוכו מאוחסן כל  .10.3.1

 הוועדה. המידע הממוחשב איתו עובדת

  

 

 

 :1981-על פי חוק חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א

  אחריות לאבטחת מידע
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בעל מאגר מידע, מחזיק במאגר מידע או מנהל מאגר מידע, כל אחד מהם אחראי    .17
 לאבטחת המידע שבמאגר המידע.
 מחזיק במאגרים של בעלים שונים

כי אפשרות הגישה לכל מאגר תהיה  מחזיק במאגרי מידע של בעלים שונים יבטיח  )א(   א.17
 נתונה רק למי שהורשו לכך במפורש בהסכם בכתב בינו לבין בעליו של אותו מאגר.

 

הביקורת מעירה לוועדה כי מיקומו של שרת המחשב  אינו עומד בדרישות עקרונות אבטחת מידע. על השרת  .10.3.2

 להיות נעול במקום מתאים וממוזג שבו קיימת אפשרות גישה מוגבלת למורשים בלבד. 

 

מבדיקת הביקורת עולה כי באחריותו של אחד ממפקחי הוועדה לבצע גיבוי פעם בשבוע לנתונים על שרת  .10.3.3

וועדה. העובד מבצע גיבוי פעם בשבוע על גבי שני דיסקים חיצוניים. הוא מאחסן גיבוי אחד במשרדו סמוך ה

למיקומו של השרת  וגיבוי שני הוא נושא בתיקו. הביקורת מעירה כי יש לאחסן את קלטת הגיבוי בכספת 

ו אין אפשרות לשמירת לוג חסינת אש בחדר אחר מרוחק מהחדר בו מאוחסן השרת. בנוסף, על פי צורת גיבוי ז

 של הנתונים כלומר, אם תרצה הוועדה לשחזר קובץ למצב בו הוא היה לפני כחודש היא לא תוכל לעשות זאת.

 

 

 מעיר המבקר כי 66בדו"ח מבקר המדינה מס 

כי מאז הוקמה הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע היא לא קבעה נהלים והנחיות לרשויות 

 במאגרי מידע;המקומיות המחזיקות 

 יחד עם זאת מעיר המבקר לכמה רשויות מקומיות בינהן עיריית אשקלון כי

על כל ארגון לגבש נהלים אשר יסדירו את פעולותיו בתחומים השונים. כאמור, חוק הגנת 

הפרטיות חל על הרשויות המקומיות, ולצורך יישומו יש מקום לקבוע נוהלי עבודה בתחום 

 יות. אבטחת המידע והגנת הפרט

 .אבטחת מידע ם כתובים בנושאנוהלימצאה בוועדה לא הביקורת  .10.3.4

 

 לסיכום:

לדעת הביקורת אופן החזקת המידע בשרת המחשב, מיקומו של השרת ואופן ביצוע הגיבוי על יד אדם שאינו  .10.3.5

 מקצועי מהווה גורם סיכון מרכזי ויש לתת עליו את הדעת באופן מיידי.

קורת חיצונית לנושא אבטחת מידע ע"י חברה חיצונית מומחית. לצורך הביקורת ממליצה לוועדה לערוך בי .10.3.6

 כך יכולה מליאת הוועדה לאשר תקציב למבקר הוועדה להתקשר עם חברה כזו. 
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 תגובת הוועדה:

מחושב עסקי  111שרות "חברת . הגיבוי מתבצע על ידי 12.11.2014הוועדה עברה לגיבוי חיצוני באמצעות שרותי "ענן" בתאריך 

מתאחסן בכמה שרתים שונים ברחבי העולם תוך הצפנה כדי לשמור על המידע, . SrvBackup Proהגיבוי היא מערכת ". בע"מ

כלומר העברת המידע אינה חושפת את נתוני  -שרידות הגיבוי. הגיבוי מתבצע בהצפנה גבוהה על פי מפתח הצפנה יחיד וייחודי 

קריאה בשום מערכת אחרת מלבד המערכת בה נעשה הגיבוי. הגיבוי מתבצע באופן לעולם ונתוני הגיבוי אינם ניתנים ל הוועדה

כלומר גיבוי  - Brick Levelהסריקות, האקסצ'יינג', שרת הדואר ברמת  -יומי על פי רוטינות גיבוי ומכסה את כל נתוני הוועדה 

 10( ועוד.רוטינת גיבוי אחת שומרת SQLפרטני פר תיבה של שרת הדואר, הקבצים שעל השרת, בסיסי הנתונים ) -גרנולרי 

כלומר ניתן לשחזר מידע עד  -אחת יומית ואחת שבועית  -רוטינות גיבוי  2גרסאות אחורה שלכלקובץ. בוועדה מתבצעות 

 שלושה חודשים אחורה )ניתן להוסיף רוטינה חודשית ורוטינה שנתית אבל זה מצריך עוד נפח איחסון בענן(

 

 אתר האינטרנט של הוועדה .11

הביקורת בדקה את אתר האינטרנט של הועדה וערכה השוואה בינו לבין אתרים של ועדות מקומיות אחרות ולהלן ממצאי 

 הביקורת:

 

על מנת להתשמש במערכת, הגולשים בשלושת האתרים, נדרשים להתקין תוספים לדפדפנים, לפיכך,  – GISמערכת  .11.1

 חווית השימוש בפונקציה זו נפגעת.

הביקורת מציינת לחיוב כי באתרי האינטרנט של הועדות האחרות, ניתן לצפות  -לי השבחהתשלום אגרות והיט .11.2

בתעריפים בלבד ואילו באתר האינטרנט של הועדה, ניתן לשלם את האגרות וההיטלים באופן מקוון. יחד עם זאת, הצפייה 

. חשוב לציין כי הבעיה הופיעה גם בתעריפים אינה מתאפשרת, היות והכתוב מופיע בג'יבריש.)בעיה שכיחה באתר הועדה(

 וגם בגוגל "כרום". explorer 10דפדפן 

 פרוטוקולים וטפסים להורדה .11.3

 בועדת מורדות הכרמל הפרוטוקטלים ממוינים לקטגוריות לפי סוג ישיבה.

ישיבות ומתוכן קימים  33נמצא תיעוד לקיומן של  2007-2014בקטגוריה של רשות רישוי מקומית בין השנים  .11.3.1

 פרוטוקולים.  11בפועל באתר רק 

ישיבות ומתוכן קיים  42נמצא תיעוד לקיומן של  2007-2014בקטגוריה של ועדת משנה בין השנים  .11.3.1.1

 .1בפועל באתר רק פרוטוקול 

 וטוקולים, רק שישה פר 2011בשנת   .11.3.1.2

 אין פרוטוקולים באתר,  2012בשנת  .11.3.1.3

 קימים פרוטוקולים באופן חלקי רק עד חודש אוגוסט 2013בשנת  .11.3.1.4
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 יש פרוטוקול אחד בודד בחודש דצמבר. 2014בשנת  .11.3.1.5

 .2007-2015האתר מכיל פרוטוקול אחד בלבד בשנים  -בקטגוריה של ועדת משנה .11.3.2

אין פרוטוקולים כלל באתר. ממחצית  2007-2008בשנים  -בקטגוריה של ישיבות מליאה של הועדה המקומית  .11.3.3

 ועד היום, הפרוטוקולים מופיעים באופן סדיר באתר. 2009שנת 

 אין פרוטוקולים כלל באתר. 2007-2015בשנים  -בקטגוריה של ועדת ערר .11.3.4

                                        אין פרוטוקולים כלל באתר.     2007-2015בשנים  -קטגוריה של ועדה מחוזית .11.3.5

הביקורת מציינת לחיוב כי הטפסים מאורגנים בצורה ברורה, האתר מחולק לשני  -מורדות הכרמל  -טפסים .11.3.6

 סוגים של טפסים: טפסים שלפני הוצאת היתר בנייה וטפסים לאחר הוצאת היתר בנייה.

 סקר לבחינת רמת שביעות רצון לקוחות הוועדה  .12

אדריכלים שונים  55 –מרמת השירות ומקצועיות של צוות הועדה ולצורך כך פנתה ל הביקורת ערכה סקר שביעות רצון 

אדריכלים מלאו את שאלון הסקר,  10שעבדו בחמש השנים האחרונות עם ועדת מורדות כרמל. לצערה של הביקורת רק 

הנדסת הוועדה שזה מכבר למרות פניות חוזרות ונשנות. הביקורת לא הציגה בטבלה מטה את הנתונים לגבי י"ר הוועדה, ומ

סיימו את תפקידם למרות שיש בידה נתונים אלה. הנתונים הוצגו רק לי"ור הוועדה ומהנדסת הוועדה הנוכחיים לצורך 

 הפקת לקחים אך לדעת הביקורת אין טעם בפרסום נתונים אלה.

 להלן ממצאי הסקר:

 תפקיד
מספר 

 איכות שירות ואדיבות מקצועיות נשאלים

    
מרוצה 

 מרוצה מאד
לא 

 מרוצה
מאד לא 

 מרוצה
מרוצה 

 מרוצה מאד
לא 

 מרוצה
מאד לא 

 מרוצה

 14% 43% 29% 14% 25% 25% 38% 12% 8 מהנדסת היוצאת

 0 86% 14% 0 0 57% 29% 14% 7 עובדת הרישוי של נשר

עובד הרישוי של טירת 
 0 0 60% 40% 0 0 25% 75% 4 כרמל

 50% 25% 25% 0 67% 33% 0 0 3 עובדת הרישוי של רכסים

 0 50% 38% 12% 0 20% 70% 10% 10 פקידת הועדה

 0 40% 20% 40% 0 67% 0 37% 3 פקידת הטאבו

 6 יו"ר הועדה היוצא
לא 

 נשאל
לא 

 נשאל
לא 

 נשאל
לא 

 17% 50% 17% 16% נשאל

 12% 42% 29% 17% 15% 34% 27% 25%   ממוצע          

 

 מניתוח ממצאי הסקר עולה כי: .12.1.1
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היו מרוצים  48% -מהנשאלים  השיבו כי אינם מרוצים ו 52%המקצועי, עולה כי  בממוצע, בתחום  .12.1.1.1

 ממקצועיות העובדים.

היו מרוצים מאיכות  46%מהנשאלים אינם מרוצים ואילו  54%בתחום השירות, עולה כי בממוצע   .12.1.1.2

 השירות של כלל עובדי הוועדה.

 הערות והמלצת הביקורת:

חסית, העובדה שרק חצי מהנשאלים מרוצים ממקצועיות ואיכות למרות שמספר הנשאלים קטן י .12.1.1.3

השירות ואילו החצי השני אינם מרוצים מעידה על בעיה ולדעת הביקורת על מהנדסת הוועדה הנכנסת 

והיו"ר הנכנס לתת את הדעת ולבדוק את הנושא לעיתים תכופות. לצורך כך ממליצה הביקורת מפעם 

 שביעות רצון של קהל הלקוחות.לפעם להיעזר במיקור חוץ לבדיקת 

הביקורת ממליצה לוועדה לאמץ נוהל מחייב לפיו, ם עובדי הוועדה ליהיו חייבים לעדכן את קהל  .12.1.1.4

 הלקוחות והפונים במייל או בהודעת אס אם אס לגבי סטטוס הפניה שלהם. 

לאחר ששלחה הביקורת מספר הודעות מייל לעובדי הוועדה במהלך תקופת הביקורת עולה כי  .12.1.1.5

 מהירות התגובה והמענה למיילים משתנה מאד מעובד לעובד. 

הביקורת ממליצה ככלל לענות לכל מייל נכנס במייל חוזר כי הפנייה התקבלה ותטופל בתוך פרק  .12.1.1.6

 זמן קצוב, בהתאם לסוג הפניה וכמובן להקפיד על הביצוע.

ייע בשליחת הודעות הביקורת ממליצה לוועדה לבחון מודל  הדומה לזה הקיים בדואר ישראל, המסת .12.1.1.7

אס אם אס לפונה כדי לעדכן אותו לגבי התקדמות פנייתו. דבר זה נכון לגבי: בקשה להיתר, בקשה 

לשמאות, בקשה למידע מקדמי וכו'. לאחר שיחות רבות שקיימה הביקורת עם אזרחים, מתכננים ונציגי 

עה של הפונה לגבי סטטוס ציבור עולה כי אחד הגורמים המרכזיים לחוסר שביעות רצון הוא "אי ידי

 הבקשה שהגיש".
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שאלה

מרוצה 

מרוצהמאד

לא 

מרוצה

מאד לא 

מרוצה

מה מידת שביעות רצונך 

לגבי זמן ההמתנה לקבלת 

0%44%56%0%קהל?

מה מידת שביעות רצונך 

מנוחות התנאים להמתנה 

0%33%67%0במשרדי הוועדה?

מה מידת שביעות רצונך 

לגבי משך הזמן שחלף בין 

מועד הגשת הבקשה למועד 

קיום הדיון הראשון?
0%44%56%0

מה מידת שביעות רצונך 

לגבי תהליך הטיפול ממועד 

פתיחת התיק ועד קבלת 

ההחלטה הסופית ועד קבלת 

037%50%13%טופס 4?

מהי מידת שביעות רצונך 

לגבי זמן ההמתנה לקבלת 

0%71%0%29%מענה טלפוני?

שאלה

עד 20 

דקות

עד 30 

דקות

עד 40 

דקות

מעל 40 

דקות

כמה זמן בממוצע נדרשת 

להמתין בתור בקבלת קהל?

37%13%25%25%

שאלה

עד 14 

ימים

עד 21 

ימים

עד 28 

ימים

עד 35 

ימים

מעל 35 

ימים

כמה זמן בממוצע נדרשת 

להמתין לקבלת תגובה 

לפנייתך בכתב/פקס/מייל? 

)במידה וזה רלוונטי והייתה 

קיימת אפשרות כזאת(

80%0%20%0%0%

משך זמן לקבלת שירות
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 להלן ממצאי הסקר בהיבט משך זמן ותנאי המתנה לקבלת השירות: .12.1.1.8

הנותרים השיבו שהינם  44%מהנסקרים השיבו שאינם מרוצים מזמן ההמתנה בקבלת הקהל,  56% .12.1.1.9

 מרוצים מזמן ההמתנה בקבלת הקהל.

יבו שאינם מרוצים מתנאי ההמתנה בעוד ש הש 67%בנוגע לנוחות התנאים להמתנה במשרדי הועדה,   .12.1.1.10

 השיבו שהינם מרוצים מתנאי ההמתנה. 33%

מהנסקרים השיבו שאינם מרוצים ממשך הזמן שחלף בין מועד הגשת הבקשה למועד קיום  56%  .12.1.1.11

השיבו שהינם מרוצים ממשך הזמן שחלף בין מועד הגשת הבקשה למועד קיום הדיון  44%הדיון הראשון, 

 הראשון.

הנסקרים השיבו שאינם מרוצים מתהליך הטיפול בבקשתם, החל ממועד פתיחת התיק וכלה מ 63%  .12.1.1.12

 השיבו שהינם מרוצים מתהליך הטיפול בבקשתם.  37%לקבלת ההחלטה הסופית, 

 29%מהנסקרים השיבו שהינם מרוצים ממשך זמן ההמתנה לקבלת מענה טלפוני , בעוד ש  71% .12.1.1.13

 ההמתנה לקבלת מענה טלפוני. השיבו שהינם מאוד לא מרוצים ממשך זמן

מהנסקרים השיבו  13%דקות בתור בקבלת קהל,  20מהנסקרים השיבו שנדרשו להמתין עד  37%  .12.1.1.14

-דקות בתור לקבלת קהל ו 40מהנסקרים השיבו שנדרשו להמתין עד  25%שנדרשו להמתין עד חצי שעה,  

 דקות בתור בקבלת קהל.  40הנותרים השיבו שנדרשו להמתין מעל  25%

ימים לתשובה לפנייתם. כלומר:תשובה  14מהנסקרים השיבו שנדרשו להמתין בממוצע עד  80% .12.1.1.15

 28אחוז מהנסקרים השיבו שהינם ממתינים  20%בכתב, מייל או פקס במידה וקיימת אפשרות כזאת. 

 מנת לקבל תשובה לפנייתם.-ימים בממוצע על

מזמני ההמתנה בקבלת הקהל, וכי  הביקורת מציינת כי מעל למחצית מהנסקרים אינם  שבעי רצון .12.1.1.16

מהנסקרים אינם שבעי רצון  56%מהנסקרים אינם מרוצים מתנאי ההמתנה במשרדי הוועדה. כמו כן,  67%

-ממשך הזמן שחלף בין מועד הגשת הבקשה שלהם ועד שהיא הועברה לדיון ראשון בפני הוועדה.בנוסף, כ

 ל עובדי הוועדה בבקשתם. מהנסקרים השיבו כי אינם מרוצים מהליך הטיפול ש 50%

 

 להלן מספר הערות בכתב שעלו בסקר בנושא שירות ואדיבות עובדי הוועדה: .12.1.2

 עובדת הרישוי של נשר: בעבר הפגינה אדיבות כלפי לקוחות הוועדה, כיום מאוד לא אדיבה. .12.1.2.1

עובד הרישוי של טירת הכרמל: בן אדם אכפתי הפועל בהגיון רב במסגרת הטיפול הניתן ללקוחות  .12.1.2.2

 הוועדה.
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עובדת הרישוי של רכסים: באופן קונסיסטנטי "מוציאה שפנים מהכובע", התיקונים לא נגמרים  .12.1.2.3

 כשעובדים מולה. 

 הוועדה: אפשר לחייך ובמקביל לספק מענה לבקשות הלקוחות. פקידת  .12.1.2.4

 פקידה הטאבו: אדיבה, חיונית ומוכנה לעזור בכל עת. .12.1.2.5

 ר בכל עת.הינו עובד אכפתי המוכן לעזועובד רישוי החדש  .12.1.2.6

 

 להלן ממצאי הסקר בהיבט שאלות כלליות: .12.1.3

 11%מהנסקרים השיבו שאינם מרוצים מקבלת המידע הראשוני להגשת בקשה לועדה,  22% .12.1.3.1

הנותרים  67%מהנסקרים השיבו שהינם מאוד לא מרוצים מקבל המידע הראשוני להגשת בקשה לועדה, 

 לועדה. השיבו שהינם מרוצים מקבלת המידע הראשוני להגשת בקשה

השיבו  22%מהנסקרים השיבו שאינם מרוצים מבהירות ההוראות ונהלי העבודה של הועדה,  56%  .12.1.3.2

הנותרים השיבו שהינם  22%שהינם מאוד לא מרוצים מבהירות ההוראות ונהלי העבודה של הועדה, 

 מרוצים מבהירות ההוראות ונהלי העבודה של הועדה.

 25%ידע שקיים באתר האינטרנט של הועדה, בעוד ש מהנסקרים השיבו שאינם מרוצים מהמ 75%  .12.1.3.3

 מהנסקרים השיבו שהינם מרוצים מהמידע שקיים באתר האינטרנט של הועדה.

מהנסקרים השיבו שהינם מרוצים מאוד מהאפשרות להעביר את משרדי הועדה למרכז המסחרי  50% .12.1.3.4

מרכז המסחרי בעיר נשר, השיבו שהינם מרוצים מהאפשרות להעביר את משרדי הועדה ל 25%בעיר נשר, 

 13%-השיבו שאינם מרוצים מהאפשרות להעביר את משרדי הועדה למרכז המסחרי בעיר נשר, ו 12%

 השיבו כי הינם מאוד לא מרוצים מאפשרות של העברת משרדי הועדה למרכז המסחרי בעיר נשר.

דה המוצגים בפני הביקורת מציינת כי ממצאי הסקר מעידים על אי בהירות של ההוראות ונהלי העבו .12.1.3.5

 לקוחות הוועדה, ולפיכך מומלץ לבדוק את נוסח ההוראות ונהלי העבודה ולשנות בהתאם.

 

מאוד לא מרוצהלא מרוצהמרוצהמרוצה מאודשאלה

מה מידת שביעות רצונך לגבי קבלת מידע 

067%22%11%ראשוני להגשת בקשה לוועדה

מה מידת שביעות רצונך מבהירות הוראות 

022%56%22%ונהלי העבודה של הוועדה

מה מידת שביעות רצונך מהמידע שקיים 

025%75%באתר האינטרנט של הוועדה

מה מידת שביעות רצונך מהאפשרות 

להעביר את משרדי הוועדה למרכז המסחרי 

50%25%12%13%בעיר נשר
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 2012, 2011ניתוח דו"חות כספיים לשנים  .13

גידול  –אלש"ח  2,931 -שבה הסתכמו ההכנסות ב 2011אלש"ח בהשוואה לשנת  4,363 -הכנסות הוועדה הסתכמו ב 2012בשנת 

 אלש"ח. 1,433בסך 

 2,675שהסתכמה בסך  2011אלש"ח בהתאם לתקציב שנקבע וביחס לשנת  3,655בסך  2012הוצאות הוועדה הסתכמו בשנת 

 אלש"ח. 980אלש"ח, חל גידול בהוצאות בסך 

 2,347אלש"ח. מקור הכספים מעודפים שנצברו עד ליום המאזן בסך  7,300נצברו בקופה הוועדה  2012בדצמבר  31ביום 

אלש"ח עודפים שנצברו לטובת הרשויות החברות בוועדה. היתרה בגין כספים המגיעים לספקי הוועדה  2,700אלש"ח ועוד 

 )החברה לאוטומציה והיועץ המשפטי(.

גידול  –אלש"ח  2,931 -שבה הסתכמו ההכנסות ב 2011אלש"ח בהשוואה לשנת  4,363 -הכנסות הוועדה הסתכמו ב 2012בשנת 

 אלש"ח. 1,433בסך 

 2,675שהסתכמה בסך  2011אלש"ח בהתאם לתקציב שנקבע וביחס לשנת  3,655בסך  2012עדה הסתכמו בשנת הוצאות הוו

 אלש"ח. 980אלש"ח, חל גידול בהוצאות בסך 

 .2011אלש"ח בשנת  248 -אלש"ח בהשוואה ל 446 -הוצאות משכורת ונלוות הנהלה הגיעו ל 2012בשנת 

 הערות הביקורת ותגובת הוועדה:

אלש"ח. כספים אלו לא הופקדו  247ה חובות בגין תשלומים המגיעים לעובדיה בסיום העסקתם, בסך הוועדה צבר .13.1

 בקופות הפנסיה של העובדים.

 6%. הועדה מפרישה לפיצויים 2.33%הסכום שלגביו נעשתה הפרשה לפיצויים ללא הפקדה הינו ההפרש של  תגובת הוועדה:

ם בעת פיטורי עובד. מהנדסת הועדה שבינתיים סיימה את עבודתה, קבלה משולמים במידה ומתמלאים התנאי 2.33%בלבד. 

קטנה באופן מהותי. ההפרשה אינה מבוצעת לגבי בכירים שעבורם מופרש  2014את הסכום המגיע לה בפועל, וההפרשה בשנת 

 בקרן. רהקובע כי הועדה לא תשלם מעבר למה שייצב 14ומוחתמים על הסכם לפי סעיף  8.33%כל 

 לא כיהן יו"ר בשכר, כיהנה ליאת פלד מטעם משרד הפנים. 2011בשנת -2011לעומת  2012-שכר הנהלה ב עליית
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אלש"ח.  410אלש"ח ועוד "קרן לתביעות תלויות" בסך  423הוועדה צברה כספים ב"קרן למחשוב הוועדה" בסך  .13.2

כספים אלו נרשמו כהוצאה בספרי החשבונות של הוועדה, אך טרם שולמו ונמצאים בחשבון הבנק של הוועדה. בהמשך 

 לא הייתה הוצאה כזו.  2011 אלש"ח כאשר בשנת 177שולמו עבור שירותי מנהל הנדסי  2012לכך, בשנת 

הכספים שנצברו בקרן למחשוב, נרשמו כהוצאה בעת הקמת הקרן עפ"י תקציב מיוחד שאושר לכך. הסכומים  תגובת הוועדה:

שמוצאים בפועל מופחתים מיתרת הקרן. קרן המחשוב נועדה למחשוב הועדה וסריקת הארכיב. שרותי המנהל ההנדסי עד שנת 

הסתיים תהליך ההטמעה וזהו שרות שוטף של מנהל  2012שוב כחלק מתהליך ההטמעה. החל משנת הופחתו מקרן המח 2011

 הנדסי. ההוצאה מהקרן הינה עבור הקמת ייעודי קרקע וסריקת ארכיב. 

מהיטלי ההשבחה שנגבו באותה שנה ומשמשת כקרן  10%קרן התביעות בהתאם להנחיות משרד הפנים עומדת כל שנה על 

 .197לפי  בטחון לפיצויים

 אלש"ח ונרשם כולו כהוצאה ולא כרכוש. 483נרכש ציוד יסודי וריהוט בסך  2012בשנת  .13.3

ספר רכוש, ונערכת  הבוועדיש רכוש קבוע נרשם כהוצאה לפי העקרונות החשבונאים המקובלים בגופים הנ"ל.  תגובת הוועדה:

 .ספירת מצאי בסוף שנה

 

 2013ניתוח דו"חות כספיים לשנת  .14

עמדה  2013. ס"כ התקבולים לשנת ₪אלפי  7,304עמדה על  2013על פי דו"ח תזרים המזומנים יתרת הפתיחה לשנת  .14.1

אלפי  5,974. יתרת המזומנים לסוף שנה עמדה על ₪אלפי  3,793וס"כ התשלומים באותה שנה עמד על  ₪אלפי  2,462על 

₪. 

 0 –ל  ₪יליון מ 1.7במאזן ניתן לראות ירידה בחובות הוועדה לרשויות מ  .14.2

  ₪מיליון  5.9 -ל ₪מיליון  7.3בהמשך לכך ביתרות המזומנים והפקדונות קיימת ירידה מ  .14.2.1

 בשנה קודמת. ₪מיליוני  4.4בהשוואה ל  ₪מיליון  3.7עומד על  2013החוב לרשויות נכון לדצמבר  .14.2.2

 קלים.אלפי ש 69 -אלפי שקלים ל 48 -בדו"ח על ביצוע התקציב קיימת עלייה בדמי שכירות מ .14.3

 .₪אלפי  43 -קיימת רכישת ציוד בכ .14.3.1

 .₪אלפי  200בשירותי מנהל הנדסי נמצא חוסר ביצוע ביחס לתקציב בגובה  .14.3.2

תת בצוע עקב ירידה קיים  -שרותי מנהל הנדסיבנושא  שטח נוסף לצרכי סריקת הארכיב.הוועדה שכרה  -שכ"דתגובת הוועדה: 
מרכזית הוועדה רכשה  -רכישת ציודבנושא  .9-12/12עבור חודשים  2013-בשעות הטמעה, וכן זיכוי רטרואקטיבי שנתקבל ב

 טלפונים חדשה, מחשב ליועמ"ש, ומסך למצגות.



 

 04-8212116פקס.   04-8299200טלפון   3665119, נשר  מיקוד 20דרך השלום 

Derech ashalom 20 Nesher, Zip.3665119 Tel. 972-4-8299200 Fax. 972-4-8212116 

www.nesher.muni.il 

100 

 

 כוח אדם ושכר .15

 .12/2013הביקורת ערכה בדיקה של שכר עובדי הוועדה. בטבלה מטה ניתן לראות את שכר העובדים )ללא שמות( על פי תלוש 

 
 

 הערות הביקורת:

השוואה בין עובדים אשר מבצעים עבודה דומה, והם בעלי אותה הכשרה ומצאה כי קיים פער בלתי הביקורת ערכה  .15.1

שנה אל מול  20סביר בין עובדים אלה. הביקורת לקחה בחשבון כי בהשוואה זו  חלק מהעובדים בעלי ותק של מעל 

 עובדים בעל וותק קן בהרבה אך, הפער בין המשכורות אינו סביר.

פי הטבלה כי לפחות בארבעה מקרים מרכיב השעות הנוספות והחזר הוצאות נסיעה/הוצאות רכב הם ניתן לראות על   .15.2

, בין משרד האוצר 1999ממרץ  משמעותיים ביותר בשכר העובדים. בהקשר זה חשוב לציין כי הסכם קיבוצי מחודש

כלומר, מי שקיבל  .1998וסט והפנים לבין מרכז השלטון המקומי, הכשיר את כל תוספות השכר שניתנו עד לחודש אוג

, שעות אלו הפכו לחלק משכרו ואין אפשרות לשנות זאת כיום. יחד עם 98שעות נוספות באופן גלובלי לפני חודש אוגוסט 

זאת, הביקורת מציינת כי על הוועדה לוודא שעובדים המקבלים שעות נוספות באופן גלובלי על פי הסכם זה לא יקבלו 

 ור אותן שעות. תשלום כפול בגין שעות נוספות עב

 

שם העובדשנה 

סכום של 

שכר פנסיוני

סכום של 

שעות 

נספות

סכום של 

הוצ' עזיבה

סכום של 

החזר הוצ' 

רכב/נסיעות

סכום של 

דמי 

הבראה 

וביגוד

סכום של 

תוספת 7

סכום של 

סה"כ ברוטו

סכום של 

שכר יסוד-

תלוש

סכום של 

הוצ' רכב/ 

נסיעות-

תלוש

סכום של 

ש.נ.-תלוש

סכום של 

אש"ל/ 

כלכלה-

תלוש

סכום של 

מעונות-

תלוש

סכום של 

טלפון-תלוש

סכום של 

תוספות-

תלוש

סכום של 

סה"כ 

תלוש 

משכורת 

12/13

20131119,167   66,246   3,943     33,530   9,150     14,775   246,811    8,179      2,749      6,463      1,470      -          49           1,214      20,124    

2406,850   -         1,440     -         8,454     10,898   427,643    34,063    -          -          944         -          120         -318        34,809    

329,209     125        1,993     8,715     150        -         40,191      191         91           -          -          -          3             131         415         

491,292     11,017   3,403     23,614   8,558     -39         137,846    6,107      1,586      927         -          -          49           1,191      9,859      

558,318     12          3,876     19,634   5,273     3,732     90,846      2,942      5,972      -          -          311         46           1,667      10,937    

663,584     27,436   583        -         6,835     10,719   109,157    3,714      -          1,484      572         311         49           1,569      8,134      

780,475     24,762   2,933     26,318   10,116   6,920     151,524    5,151      2,641      3,580      884         -          49           1,522      13,826    

8180,624   -         11,339   15,291   4,965     5,449     217,668    15,123    2,281      -          968         -          75           -141        18,306    

978,964     6,764     3,943     24,070   7,627     -         121,367    5,079      4,154      871         -          -          49           1,493      11,646    

1068,586     7,787     3,403     16,509   7,016     2,661     105,961    3,983      1,336      635         -          -          49           1,728      7,729      

1110,106     169        689        3,717     6,496     1,038     22,215      2,960      2,167      -          -          519         49           1,679      7,374      

  143,160    11,734         584      1,141      4,838    13,959    22,976    87,491 1,671,229   56,153   74,640 171,397   37,546 1,187,175144,317סה"כ 2013

  143,160    11,734         584      1,141      4,838    13,959    22,976    87,491 1,671,229   56,153   74,640 171,397   37,546 1,187,175144,317סכום כולל
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,  הדו"ח מלמדת על ועדה "מיושנת" הועדה לתכנון ובניה לכאורה בתקופת   תגובת ראש העיר מר טבי בינמו:

רמת מתן השירות ללקוחותיה הייתה לכאורה גרועה עד גרועה מאד ומן הראוי היה לפרסם סקר שביעות 

בוועדה להעביר את משרדיה לעיר רצון. )בהתאם להבנתי על מיקום ותפעול הוועדה  התקבלה החלטה 

נשר למקום חדיש עם ציוד מודרני ולא " במחסן" שמשרדי הוועדה נמצאים כיום וזאת מתוך אמונתי , 

טרם קבלת הדו"ח ומתוך הבנה כי צריך לחול שינוי  הצדק הטבעי לשיפור השירות ללקוחות הועדה(.

חדש ומהנדסת ועדה חדשה. אני תקווה בעלי תפקידים חשובים בוועדה יו"ר  2בהרכב הוועדה נבחרו 

שיו"ר הועדה הנוכחי ומהנדסת הועדה הנוכחית ) שניהם נכנסו לתפקיד מזה מספר חודשים( יפעלו לתיקון 

  הליקויים .
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 דו"ח ביקורת

 על עבודתו של מנהל מחלקת חשמל
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 רקע   .1

ון גרובמן עוסק ישל העירייה, מר סימבעקבות מידע שהגיע למשרד המבקר על כך שמנהל מחלקת חשמל 

בנושאים שונים במהלך שעות העבודה אשר אינם קשורים לעבודתו בעירייה, הביקורת החליטה בהתייעצות 

 עם ראש העיר לבצע מעקב של מספר ימים אחרי מנהל מחלקת חשמל . 

 

 ממצאים עיקריים .2

מנהל   4 – מתוך ה 2 - ימי עבודה שנבחרו באופן אקראי וגילתה שב 4הביקורת ערכה מעקב במהלך   .2.1

כאשר הוא נוסע ברכב  מחלקת החשמל כמעט ולא שהה כלל בתחום העיר נשר ועסק בעבודות פרטיות

 העירייה.

עסק  מנהל מחלקת חשמל תועד בשעות הבוקר כאשר הוא נכנס ויוצא מבתי 9.6.2014ביום שני ה  .2.2

לערך  11:00שונים שאינם קשורים לעבודתו בעירייה )אצמ, מוסך פרוז'ק, מוסך התאומים(. בשעה 

נסע ליוקנעם לרחוב הסחלבים שם נצפה כשהוא מבצע עבודות בנייה באחת הדירות. לאחר מכן נסע 

להמשיך בעבודתו הפרטית. הוא חזר  םלקריית אתא, משם חזר לביתו בנשר והמשיך שוב ליוקנע

 .22:15יוקנעם הישר לחצר העירייה והדפיס יציאה בשעה מ

 869.25חישוב שכרו של מנהל המחלקה לאותו יום על פי שעות הכניסה והיציאה בשעון הנוכחות הוא  .2.3

 על פי המפורט בטבלה א': ₪

 טבלה א'

ערך שעה 

 באחוזים

 שכר בש"ח שעות ערך שעה בש"ח

100% 49 8.5 416.5 

125% 61.25 2 122 
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150% 73.5 4.5 330.75 

 869.25 15  סיכום

 

בבוקר ונסע כמו ביום קודם  10:30הוא עזב את תחום העיר נשר בשעה  10.6.2014ביום שלישי ה  .2.4

לרחוב הסחלבים ביוקנעם. הוא צולם כשהוא פורק פרופילים של פח מהטנדר של העירייה ומעלה 

 18:00הוא חזר לחצר העירייה בשעה לערך.  16:30אותם אל הבית והמשיך לעבוד במקום עד השעה 

 והדפיס יציאה.

 575.25חישוב שכרו של מנהל המחלקה לאותו יום על פי שעות הכניסה והיציאה בשעון הנוכחות הוא  .2.5

 על פי המפורט בטבלה ב': ₪

 טבלה ב'

ערך שעה 

 באחוזים

 שכר בש"ח שעות ערך שעה בש"ח

100% 49 8.5 416.5 

125% 61.25 2 122 

150% 73.5 0.5 36.75 

 575.25 15  סיכום

 

הביקורת מעירה כי מנהל מחלקת חשמל נוהג להשתמש ברכב העירייה לאחר שעות העבודה והוא  .2.6

חונה ליד ביתו למרות שהוא מקבל אחזקת רכב בתלוש השכר שלו עבור רכבו הפרטי ולמרות שידוע 

העירייה לאחר סיום העבודה. לו כי יש הנחיה בכתב של מזכיר העיר שיש להשאיר את הרכב בחצר 

 חשוב להדגיש בהקשר זה כי הוא אינו מחויב בשובי שימוש לרכב בניגוד להוראות מס הכנסה.
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שעות  45מנהל מחלקת חשמל דיווח  2014על פי נתוני מחלקת שכר מחודש ינואר ועד סוף חודש מאי  .2.7

 טבלה ג'(.לחודש )ראה פירוט ב ₪ 2,975נוספות בממוצע לחודש בעלות ממוצעת של  

 

 

 

 

 'גטבלה 

 סימיון גרובמן נוספות שעות

    

 שוטף כמות שוטף סכום שכר תאריך שכר רכיב שם

    

 9.07 556.82 01/01/2014 125% נ.ש

 7.08 521.58  150% נ.ש

  1078.4 16.15 

 25 1534.78 02/01/2014 125% נ.ש

 25 1841.74  150% נ.ש

  3376.52 50 

 25 1534.78 03/01/2014 125% נ.ש

 25 1841.74  150% נ.ש

  3376.52 50 

 25 1534.78 04/01/2014 125% נ.ש

 25 1841.74  150% נ.ש

  3376.52 50 

 25 1534.78 05/01/2014 125% נ.ש

 29 2136.42  150% נ.ש

  3671.2 54 

 

 סיכום והמלצות הביקורת .3

שונים על כך שמנהל מחלקת חשמל עוסק במהלך יום הביקורת קיבלה דיווחים רבים מגורמים   .3.1

העבודה בעבודות פרטיות שונות. ונוסע ברכב העירייה אחרי שעות העבודה למרות שזה אינו מוגדר 

כרכבו הצמוד. הדיווחים שקיבלה הביקורת לא היו ממוקדים למקום או מעשה מסוים ולכן ההחלטה 
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לבדוק אם יש אמת בדיווחים. כבר ביום  על תאריך הבדיקה הייתה אקראית לחלוטין במטרה

הראשון לבדיקה תועד מנהל המחלקה כשהוא עוסק בעבודות בניה ברחוב הסחלבים ביוקנעם במשך 

 הרוב המוחלט של שעות אותו יום וכך היה גם ביום המעקב השני.

הביקורת רואה בחומרה רבה את העובדה שמנהל המחלקה הדפיס כניסה בבוקר ובסיום עיסוקיו  .3.2

פרטיים ביוקנעם חזר לחצר העירייה והדפיס יציאה בשעון הנוכחות יומיים ברצף. לדעת הביקורת ה

בפעולה זו ביצע מנהל המחלקה רישום ודיווח כוזב לעירייה על כך שמגיע לו שכר לאותם ימים ושעות 

 עבודה כולל שעות נוספות )כמפורט בדו"ח( למרות שידע שלא היה נוכח בעבודה כלל.

קיימה שיחה עם מנהל המחלקה ושאלה אותו מדוע הוא מדווח שעות נוספות כה רבות. הביקורת  .3.3

מנהל המחלקה פירט באזני הביקורת סדר יום עמוס ורצוף אירועים שהוא נדרש לטפל בהם מידי 

יום, כל  שבוע. הביקורת בתגובה הודיעה לו שהוא היה במעקב בתקופה האחרונה וביקשה שוב את 

מנהל המחלקה לא סיפר מרצונו על מעשיו ורק לאחר שהוצגו בפניו התמונות  תגובתו. למרות זאת

וסדר התרחשות האירועים הבין שנתפס בקלקלתו. תגובתו של מנהל המחלקה הייתה שהוא "מבטיח 

 לא לעשות זאת שוב". 

לאור חומרת הממצאים ומאחר ומר גרובמן הוא אינו עובד זוטר אלא מנהל מחלקה בעירייה  .3.4

כוח אדם, ציוד ומלאי, הביקורת סבורה שאמינותו נפגעה ללא תקנה ולדעת הביקורת  שאחראי על

 הוא אינו מתאים להמשיך בתפקידו.

במהלך הביקורת נמצא כי מנהלי מחלקות מים, ביוב וחשמל נוהגים להשתמש ברכבי העבודה שלהם  .3.5

רות שמזכיר לאחר שעות הפעילות, למרות שהם מקבלים בתלוש המשכורת שלהם אחזקת רכב ולמ

העיר הוציא בעבר הנחיה ברורה כי יש להשאיר את הרכב בחצר העירייה בתום יום העבודה. 

 הביקורת ממליצה לרענן את ההוראה באופן אישי למנהלי המחלקות בע"פ ובכתב.

 

הנני לקבל את האמור בסעיף זה. עבודתו של מר סימון גרובמן פסקה  תגובתו של ראש העיר, מר אבי בינמו:

 ה זמן רב בעיריית נשר. מז
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דו"ח ביקורת בנושא ההתקשרות 

המתנ"ס עם עמותת "באופן 

 תרבותי" 
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 רקע: .1

הביקורת קיבלה לידיה מכתב תלונה שמצביע על חשש לניגוד עניינים בהתנהלותו של חבר המועצה מר איגור 

גורביץ כיו"ר ועדת קליטה. התלונה הצביעה על כך שפעילות העירייה בתחום הקליטה המבוצעת באמצעות 

מופיעה ברשימה  המתנ"ס היא באמצעות עמותת "באופן תרבותי" כאשר היו"רית של העמותה, הגברת ל',

 של יו"ר ישראל ביתנו מר איגור גורביץ העומד בראש ועדת קליטה. 

המתנ"ס, רכז קליטה בעירייה ואל חבר  תמנהלממלא מקום לצורך בדיקת התלונה הביקורת פנתה אל 

מועצת העיר מר איגור גורביץ והגיעה למסקנה כי בפעולות של מר גורביץ במסגרת עבודת הוועדה לקליטת 

לא היה ניגוד עניינים. למרות זאת, הביקורת גילתה ליקוי חמור ביותר במעורבותו של מר גורביץ  עליה

בהחלטת המתנ"ס לעבוד מול  עמותת "באופן תרבותי" ובאופן ההתקשרות של המתנ"ס עם אותה אותה 

 .עמותה

 עיקר הממצאים: .2

שקלים. מבדיקה שערכה אלף  420-עומד על כ  2014תקציב הקליטה הכולל של עיריית נשר לשנת  .2.1

עמותת "באופן תרבותי" התקשרה עם מתנ"ס נשר מספר פעמים בעלות  2014הביקורת עלה כי בשנת 

 לפי הפירוט הבא:  83,660כוללת של 

 סכום פעילות

 10,000 פורימון

 8,000 הצגה בצלינו

 8,000 קרקס
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 16,500 שבתות תרבות

 35,000 ביג בנד

 6,160 תוספות לביג בנד

 83,660 סה"כ

 

על פי הרישום בעמוד הפייסבוק של רשימת ישראל ביתנו בנשר, יו"ר עמותת "באופן תרבותי" הגב' ל'  .2.2

 ברשימה של ישראל ביתנו אשר בראשה עומד חבר מועצת העיר מר איגור גורביץ'.  5היא מספר 

פעולות הקליטה מר גורביץ הוא יו"ר ועדת קליטה ואחראי על אישור תוכנית העבודה ותקצוב כל  .2.3

 בעיר נשר.

משיחה שקיימה הביקורת עם מנהלת החשבונות של המתנ"ס עולה כי במתנ"ס לא נמצאו הצעות  .2.4

 מחיר שהובילו לבחירת ספק שיבצע את פעולות התרבות בתחום הקליטה.

הביקורת פנתה למנהל המתנ"ס לקבלת הסברים כיצד נבחרה עמותת "באופן תרבותי" להיות זו  .2.5

בלעדי שירותי תרבות בנשר, ולהלן תשובתו של מר נתנאל בטיש, ממלא מקום  שמספקת באופן

 מנהלת המתנ"ס, שדרך אגב, ניתנה גם על דעתה של מנהלת המתנ"ס הנמצאת בחופשת לידה.

חשוב לציין שכל העסקה עם עמותת "באופן תרבותי" עברה אלינו מן המוכן "
 ,רק כדי שהכסף יעבור דרכנו וללא שיקול דעת בבחירת הספק. 

הגיע לכאן יחד עם לריסה ואמין ודרש  מר איגור גורביץ' חבר מועצת העיר,  
תה. הוא לחץ ולחץ ומבחינתנו לא הייתה בעיה לעשות יא מידישנסגור חוזה 

 את, כיוון שכל הפעילות היא של הקליטה בעירייה ולא שלנו.ז

 

  לא ידענו לגבי מעורבותה של לריסה בפוליטיקה העירונית וחשוב היה
 ניגוד עניינים. יעדכן אותנו בעצמו כדי למנוע  שאיגור 

 

  נבקש לקבל הצעות מחיר מאמין/איגור האחראיים על הנושא ונבחן  2015בשנת
 "ור. אין לנו עניין בספק כזה או אחר.הצעות אחרות לאור האמ
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לדבריו של רכז הקליטה בעירייה יש בידיו הצעות מחיר נמוכות יותר מזו של עמותת "באופן  .2.6

 תרבותי".

 

 

הביקורת קיימה שיחה עם מר גורביץ כדי לאמת את הממצאים ולקבל את התייחסותו. להלן עיקר  .3

 תגובתו כפי שנרשמה בידי מבקר העירייה:

 

ביקשתי להתקשר עם העמותה לגבי כל ההצגות, אלא רק לגבי סדרה של "לא 
שלוש הצגות של תיאטרון בובות. אני חושב שאין כאלה דברים בארץ ולכן אני 

חשבתי שצריך לעשות את זה. זה היה בפסח ואז התחלפה מנהלת המתנ"ס. 
 הגענו עד לרגע האחרון והיה צריך לסגור את הנושא. לא רציתי לפספס."

 

 ם סיום הדו"ח העביר מר גורביץ למבקר העירייה את התגובה הבאה:ע

 

 שגילכבוד מר. גלעד ה
 מבקר עריית נשר

 בתשובה לפנייתך בנדון דוח ביקורת"
סגרת מאני פועל ב .המקצועיים םהריני להודיעך כי אין כל מעורבות בענייני

מנהל כל הנושאים המקצועיים מחובת כמחזיק תיק הקליטה בלב.  תפקידי
 "ס לבדוק טרם הביצוע"המתנ

 איגור גורביץ

 חבר מועצת העיר ומחזיק תיק הקליטה

 :תגובת מנהלת המתנ"ס .4
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 "2015הערות המבקר התקבלו והמתנ"ס אינו עובד עם העמותה בשנת "

 איה אנגל 

 מנהלת המתנ"ס

 

 

 סיכום והמלצות: .5

להתערב בתהליך בחירת עמותת הביקורת מעירה לחבר מועצת העיר מר גורביץ, כי אסור היה לו  .5.1

"באופן תרבותי" מאחר  והתערבות כזו עלולה להגיע לכדי עבירה על החוק. המתנ"ס הוא גוף סמך 

של העירייה וככזה הוא נדרש לעמוד בכללי מנהל תקין כמו חובת מכרזים, הצעות מחיר ושקיפות 

ויון הזדמנויות לספקים ע"י תהליך של מכרז או רייה ובכל גוף ציבורי אחר. מתן שוכמקובל בעי

"תקנות העיריות מכרזים" ולדעת הביקורת גם  –הצעות מחיר הוא חובה המוגדרת לגבי עירייה ב 

המתנ"ס כגוף סמך של העירייה, אשר העירייה משתתפת בחלק גדול מתקציבו מחויב לעמוד 

 בכללים אלה.

יחסות גם לפטור ממכרז כמו במקרה של עבודה הביקורת מציינת שתקנות העיירות מכרזים מתי .5.2

אמנותית, אך זהו תפקידו של מנגנון המתנ"ס לנהל את התהליך ולגבות אותו במסמכים מתאימים 

לצורך שקיפות ציבורית. העובדה שהתערבותו של מר גורביץ' הייתה לטובת חברה לרשימה 

 ולמפלגה אינה ראויה ואינה מקובלת.

הצעות מחיר  3רכז הקליטה בעירייה כי עליהם להקפיד לקבל לפחות הביקורת מעירה למתנ"ס ול .5.3

משלושה ספקים שונים לפני התקשרות עם ספק זה או אחר. ובמקרה ומדובר בנושא שפטור 

ממכרז, כגון בחירה אמנותית זו או אחרת, יש לגבות את ההחלטה במסמכים ובהסבר לצורך 

 שקיפות ציבורית.

בהקדם האפשרי לקבלת שלוש הצעות מחיר לפחות משלושה  הביקורת ממליצה למתנ"ס לפעול .5.4

ספקים שונים לנושא אירועי תרבות בתחום הקליטה. לנוכח התנהלותה של עמותת "באופן 

 .2015תרבותי" הביקורת ממליצה לא לכלול אותה בהצעות המחיר לשנת 
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יות המנגנון של מנע מביצוע פעולות הנמצאות באחריכלל, הביקורת ממליצה לחברי מועצת העיר לה .5.5

 ירת כרטיסים.ומכהעירייה או גופי הסמך שלו כגון, בחירת ספקים, 

 

עוד טרם קבלת הדו"ח הובהר למר איגור גורביץ שתפקידו להמליץ על תגובתו של ראש הער, מר אבי בינמו: 

מר  מדיניות במסגרת תפקידו כיו"ר ועדת קליטה  אך בביצוע  יעסקו הגורמים המתאימים ללא התערבותו.

איגור גורביץ הינו נבחר ציבור שפעל מתוך אמונה כי הבנתו בצרכי עולים מצריכה השתתפות של אומן זה או 

 אחר. להערכתי הלה הבין את מקומו  ותפקידו ואת הבהרתי בנדון. 

 

 

 

דו"ח ביקורת בנושא העסקתה 

, בתו של של הגב' הילה בינמו

כמדריכה בקיטנה  ראש העיר,

 במתנ"ס
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 רקע .1

לשעה במתנ"ס  ₪ 200בהמשך למידע ולפרסומים באינטרנט על כך שבתו של ראש העיר הועסקה בשכר של 

 נשר. שוחחתי עם ראש העיר ולפי בקשתו בדקה הביקורת את הנושא.

 

הביקורת ביקשה וקיבלה לידיה תלושי שכר, חוזה העסקה וכל מסמך הקשור להתקשרות בין מתנ"ס נשר 

נוסף בדקה הביקורת את הסכמי העבודה והשכר ששולם למדריכים/כות האחרים/רות לגברת הילה בינמו. ב

 .2014בקיטנות אשר התקיימו בחודשים יולי ואוגוסט 

 

 תשתית עובדתית .2

, עד לתאריך זה מר אבי בינמו היה 22.10.2013 –הבחירות לרשויות המקומיות התקיימו בתאריך ה  .2.1

 חבר מועצת העיר נשר.

לפני היבחרו של אביה מהנתונים שקיבלה הביקורת עולה כי הגברת הילה בינמו עבדה במתנ"ס נשר  .2.2

 .2013ועד אוקטובר  2012, בין חודשים ינואר לראשות העיר

  30.10.2013הגברת הילה בינמו סיימה את עבודתה במתנ"ס נשר בתאריך  .2.3

קופה מוגבלת במהלך החודשים הגברת הילה בינמו חזרה לעבוד במתנ"ס נשר כמדריכת זומבה לת .2.4

 במסגרת קיטנות במתנ"ס. 2014יולי, אוגוסט 

 בקיטנה פועלים שני סוגים של מדריכים .2.5

 מדריך קיטנה צמוד לקבוצת ילדים קבועה. מדריך זה מלווה את הילדים למשך כל תקופת הקיטנה. .2.6
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ל פעם בפני דקות, בכ 45-60לדבריה של מנהלת הקיטנות, מדריכים מקצועיים מקיימים חוג בן  .2.7

 קבוצת ילדים שונה

בתקופה שקדמה לבחירתו של מר אבי בינמו לראש העיר, עבדה הגברת הילה בינמו כמדריכת ספינינג  .2.8

 לשעה. ₪ 70בחדר כושר ברחוב השיטה  בחוג שנתי ולא בקיטנה והשתכרה 

פנתה הגברת חפי כהן להילה בינמו בבקשה לשלבה כמדריכת זומבה  2014במהלך חודש יוני  .2.9

 מקצועית.

פנה ראש העיר ליועמ"ש עו"ד  אלכסנדר טנדלר בשאלה: האם בתו יכולה  30.6.2014בתאריך  .2.10

 ימים במהלך חודש יולי כמדריכת זומבה )ראה נספח א ' מצורף( 8 -שעות במשך כ 4לעבוד 

 במענה לפניתו של ראש העיר, כתב היועמ"ש עו"ד טנדלר כי: .2.11

 

בלבד  2014לה באופן זמני בחודש יולי לדעתי, אין מניעה להעסקת הבת הי...."

 ימים בקיטנת גני הילדים, במסגרת מתנ"ס נשר" 8בהיקף של 

 

)ראה נספח ב'  ראש העיר ביקש חוות דעת נוספת מיועץ משפטי חיצוני לעיריה, עו"ד רון ברנט .2.12

 ותגובתו של עו"ד ברנט הייתה: מצורף(

 

 174הפרה של הוראות סעיף "בנסיבות העניין....לא מצאתי כי יש בהעסקתה משום 

א' לפקודת העיריות. אינני רואה מניעה להעסקת הילה בקיטנת הקייץ של 

 המתנ"ס."

 

 בחודש יולי עבדה הגברת הילה בינמו .2.13

 סה"כ. ₪ 900לשעה. כלומר  ₪ 90ספר והשתכרה -עשר שעות בקיטנת בתי .2.13.1

 סה"כ. ₪ 4,400לשעה. כלומר  ₪ 200עשרים ושתיים שעות בקיטנת גני ילדים והשתכרה  .2.13.2
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לשעה,  ₪ 150שעות בקיטנת גני ילדים והשתכרה  9בחודש אוגוסט עבדה הגברת הילה בינמו  .2.14

 סה"כ. ₪ 1,350כלומר 

מדריכים/כות מקצועיים/יות בתחומים שונים כגון:  20בקיטנות חודש יולי העסיק המתנ"ס  .2.15

ומים השונים נע בין תיאטרון, שעת סיפור, דרבוקה, מדע, מחול, זומבה ועוד. שכר המדריכים בתח

 ₪ 215לשיעור. השכר הממוצע של כל המדריכים המקצועיים שפעלו בקיטנות הקייץ הוא  ₪ 150-440

 לשיעור של שעה. 

 

 

 הוראות החוק: .3

 לפקודת העיריות: 174על פי סעיף 

 

א קרוב משפחה של ראש העיריה או של אחד מסגניו לא אדם שהו )א(. א174"

 יתמנה למשרה בה.יתקבל לעבודה בעיריה ולא 

וב משפחתו ממונה על יחידה מיחידות העיריה, לא יתקבל אדם, שקר )ב( 

 דה ולא יתמנה למשרה בה.אותה יחילעבודה ב

וב משפחתו עובד ביחידה מיחידות העיריה, לא יתמנה לתפקיד אדם, שקר )ג( 

 ו יוצר ביניהם יחסי כפיפות.אינ ויינהמן הממונה על אותה יחידה, אלא אם כ

סעיפים קטנים )א( עד )ג( יחולו גם על קבלה לעבודה או על מינוי הוראות  ד() 

ה מיוחד ושל אדם המועסק על זוחעסק בעיריה על פי עובד המושל עובד ארעי, של 

 -ידי קבלן כוח אדם כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו

1996 . 

ד(, רשאים שר הפנים וועדת ) דע( א) םים קטניפוראות סעיעל אף ה ()ה 

 בכתב. להתיר העסקת אדם כעובד העיריה בנסיבות מיוחדות שיפורטו ותהשיר

 ע את דרכי מינוים של חברי ועדת השירות וסדרי עבודתה.השר יקב )ו( 

  -ה בסעיף ז )ז( 
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ם נציגי עיריות, נציגי גיה רועדה של תשעה חברים, שבין חב  -רות" "ועדת שי 

 ה השר לענין סעיף זה;נימש תועירי

ם, גיס, בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיה  -פחה" "קרוב מש 

סה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או גי

 מאומץ."

 

 

 

 

 חוזרי מנכ"להוראות  .4

ברשויות המקומיות, מנחה כיצד לפעול , העסקת קרובי משפחה 3/2011חוזר מנכ"ל משרד הפנים  .4.1

במקרה של העסקת קרוב משפחה של עובד או נבחר ציבור ברשות מקומית. היועץ המשפטי לעירייה 

קבע כי בהתאם להוראות חוזר זה אין צורך באישור מיוחד של ועדת מנהל השירות ושדי באישור שלו 

 עצמו, כפי שמנחה ומאפשר החוזר.

. 2014חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי, נכנס לתוקף החודש מאי  – חוזר מנכ"ל משרד החינוך .4.2

זה עוסק בהנחיות כלליות לניהול קייטנה. הוא מגדיר את המושגים הקשורים לנושא ומסביר  חוזר

במפורט את חובותיו של מנהל הקייטנה ואת תהליך הכשרתו טרם כניסתו לתהליך ההכנות לפעילות. 

יכי הרישוי של הקייטנה והגדרת תפקידים. מטרתו של חוזר זה היא בחוזר הסבר מפורט של תהל

לסייע למנהל הקייטנה לבנות את סגל ההדרכה ולהכשיר אותו וללמוד את תהליכי הרישוי של 

 .הקייטנה והפיקוח של המשרד ורשויות החוק עליה

 בסעיף קיטנות ומחנות קייץ, הגדרות, מוגדר מה ההבדל בין מדריך למדריך מקצועי:

 אדם המופקד על קבוצת חניכים בקייטנה ונלווה אליהם במהלך כל שעות הפעילות מדריך: .4.2.1

אדם המלמד נושא מסוים בקייטנה )ריתמוזיקה, ציור, אמנות, מחול, דרמה,  מדריך מקצועי: .4.2.2

שחייה, רכיבה על סוסים וכד'(. המדריך המקצועי פועל בפרקי זמן קצובים ואינו חייב להימצא 

 ל שעות הפעילות.בקייטנה במשך כ
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 פירוט הממצאים  .5

 חוזה התקשרות .5.1

 מבדיקת חוזה העסקתה של הגב' הילה בינמו עולה כי:

 30.6.2014חוזה ההתקשרות נחתם בתאריך  .5.1.1

 . 30.7.2014עד  1.7.2014היא הוזמנה לתת סדרת פעולות במסגרת קיטנות קייץ בין התאריכים  .5.1.2

דים המדויקים יתואמו עם נציג שעות. המוע 6מספר השעות הממוצע לשבוע בחוזה הוא  .5.1.3

 המרכז.

 התשלום יהיה על בסיס שעות עבודה ממשיות.  .5.1.4

 ש"ח 90לכל שעת פעולה בבית הספר  .5.1.5

 . ₪ 150לכל שעת פעולה בגנים  .5.1.6

 בנוסף, יקבל המדריך תשלום עבור החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית. .5.1.7

 

 הזמנת עבודה ראשונית לשיריון ימי עבודה .5.2

הביקורת קיבלה לידיה מסמך שהעבירה מנהלת הקיטנות חפי כהן לכל מדריכות החוגים בינהן גם לגברת 

הילה בינמו. מסמך זה מתמצת את היקף הפעילות הנדרשת והשכר שישולם תמורתה. התאריך על מסמך זה 

 ה עולה כי:יום לפני מועד החתימה על חוזה ההתקשרות. מעיון במסמך ז 20 –כלומר כ  11.6.2014הוא 

 קיטנת בתי הספר .5.3

 תאריכים לפעילות בגני ילדים.  3הגב' כהן  הזמינה מגב' הילה בינמו  .5.3.1

 שיעורים. 10ההיקף הכולל של השעורים בגני הילדים הוא  .5.3.2

 לשיעור כולל מע"מ. ₪ 100השכר הוא  .5.3.3

 קיטנת גני ילדים .5.4

 תאריכים לפעילות בבתי הספר.  5הגב' כהן  הזמינה מגב' הילה בינמו  .5.4.1

 שיעורים. 22ההיקף הכולל של השעורים בגני הילדים הוא  .5.4.2
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לשיעור. לא צוין אם כולל או לא כולל מע"מ, אך מאחר ושתי ההצעות  ₪ 200השכר הוא  .5.4.3

 מחוברות יחד נראה שהכוונה הייתה לשכר כנגד חשבונית כולל מע"מ

 הערות הביקורת: .6

ת ואושרה מראש ע"י היועץ המשפטי עבודתה של הגב' הילה בינמו, הייתה לתקופת זמן קצרה ומוגדר .6.1

של העירייה ובחוות דעת נוספת של היועמ"ש החיצוני לעירייה. הביקורת אינה מבקרת את חוות 

הדעת המשפטיות ומקבלת את עמדת היועצים המשפטיים כי העסקתה של הגב' הילה בינמו היא 

 במסגרת הוראות החוק וחוזר מנכ"ל.

ברת הילה בינמו תאם את גובה שכרם של שאר המדרכים הביקורת מצאה כי גובה שכרה של הג .6.2

המקצועיים המקבילים אליה בקיטנה, כפי שפורט קודם.  גובה שכרה של הגב' בינמו שיקף את 

ממוצע השכר של כלל המדריכים שסיפקו  פעילות מקבילה בקיטנה והביקורת לא מצאה כל חריגה 

 או העדפה לגב' בינמו בנושא זה. 

יכים המקצועיים בקיטנה ככלל, הביקורת מציינת כי ייתכן ושכרם מעט גבוה אך בהקשר לשכר המדר .6.3

נושא זה תלוי במשתנים רבים, כגון: מחיר השוק, היצע וביקוש, איכות המדריך, החוג עצמו וכ'. 

הביקורת מציעה למנהלת המתנ"ס לבחון נושא זה ולראות אם ניתן לצמצם את עלות שכר 

ם הבדל בין עובד שנותן שירותים למתנ"ס במשך כל תקופת השנה ולכן המדריכים. חשוב לציין שקיי

מחוייב יותר למתנ"ס לבין מדריך ששוכרים את שירותיו באופן חד פעמי למשך תקופת הקיטנה 

 בלבד. 

מבדיקת הביקורת עולה כי קיים פער בין גובה השכר הרשום על גבי הזמנת העבודה שנשלחה לגב'  .6.4

ש"ח מול 150 –ו  ₪ 100מול  ₪ 90מופיע בחוזה התקשרות עימה. קרי, בינמו לבין שכר העבודה ש

ש"ח. הביקורת מעירה כי לדברי מנהלת הקיטנה טופס ההזמנה מתייחס לתשלום כנגד חשבונית 200

 ואילו בחוזה העבודה אין אזכור לכך. 

 משיחה שקיימה הביקורת עם מנהלת הקיטנות הנ"ל העבירה לחשבת השכר ולמנהלנית במתנ"ס .6.5

. המנהלנית 11.6.2014העתק מדף שיריון שעות העבודה, זהו אותו מסמך שנשלח לגב' בינמו בתאריך 

הוציאה הזמנת עבודה על סמך דף זה. מדברי מנהלת הקייטנות עולה כי דף זה התייחס לתשלום כנגד 

. ש"ח לגני ילדים ולבתי ספר בהתאמה100 -ש"ח ו 200חשבונית ולכן הסכומים המופיעים בו הם 
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לדבריה ההחלטה לשלם לגב' בינמו בתלוש שכר לא הייתה שלה ולמעשה היא אינה יודעת כיצד נפלה 

 הטעות.

משיחה שקיימה הביקורת עם חשבת השכר של המתנ"ס, טוענת החשבת כי היא שילמה את שכר  .6.6

 חודש יולי לגב' הילה בינמו על פי נספח שצרפה מנהלת הקיטנה לדו"ח השעות. לדבריה מקובל היה

שנספח לחוזה צורף לדו"ח השעות ומסמך זה עדכן את הכתוב בחוזה. כאמור על פי הנספח שצורף 

 .₪ 150לשעת חוג במקום  ₪ 200לדו"ח שעות חודש יולי, מנהלת הקיטנה הנחתה אותה לשלם 

הביקורת מעירה למתנ"ס כי טופס הזמנת העבודה ערוך באופן לא מקצועי, מנוסח באופן לא ברור,  .6.7

 אות כתיב ואינו חתום.כולל שגי

הביקורת קיבלה לידיה מסמך שנושא את הכותרת תקציב קיטנת גנים ובתי ספר. הביקורת מעירה  .6.8

להנהלת המתנ"ס כי מסמך זה אינו יכול להוות תקציב שכן לא ניתן ללמוד ממנו דבר לגבי ההיקף 

ביקורת מדגישה שיש הכספי של פעילויות הקיטנה פרט לשכר הפרטני של כל מדריך בכל חוג וחוג. ה

להוציא תקציב מסודר  ומפורט לפעילות הקיטנות שכולל בתוכו את כל ההוצאות המתוכננות לפי 

 נושאים ומספר הילדים הצפויים להשתתף וכמובן גם את ההכנסות הצפויות.

 עבדה הגברת הילה בינמו : יוליבחודש  .6.9

סה"כ. תקין, בהתאם  ₪ 900לשעה. כלומר  ₪ 90עשר שעות בקיטנת בתי ספר והשתכרה  .6.9.1

 לחוזה ההתקשרות.

סה"כ. לא  ₪ 4,400לשעה. כלומר  ₪ 200עשרים ושתיים שעות בקיטנת גני ילדים והשתכרה  .6.9.2

 לשעה. ₪ 150תקין, על פי חוזה ההתקשרות הייתה צריכה להשתכר 

 ₪ 150עבדה הגברת הילה בינמו תשע שעות בקיטנת גני ילדים והשתכרה  אוגוסטבחודש  .6.10

 סה"כ. תקין, בהתאם לחוזה ההתקשרות. ₪ 1,350לשעה. כלומר 

שעות(   10הביקורת מעירה כי היקף השעות שלימדה בפועל הגב' הילה בינמו חרג במעט ) .6.11

מהיקף השעות שדווחו מראש ליועץ המשפטי, אך לדעת הביקורת החריגה אינה מהותית וסביר 

 בהחלט שנבעה ממספר הילדים בקיטנות והצורך בשטח.

 

 תגובתה של הגב' הילה בינמו .7
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"אקדים ואומר כי בכוונתי להחזיר למתנ"ס נשר כל סכום שאדרש, ע"פ ממצאי 
 הביקורת שערך מבקר העירייה.

עם זאת, חשוב לי להבהיר את השתלשלות העניינים מנקודת ראותי, באופן שאולי 
 יבהיר את מקור הפער שבין הסכום שנקבע בחוזה לבין התקבולים בפועל:

כמה חודשים לפני תחילת מפעלי הקיץ, פנתה אלי חפי כהן, שהכירה אותי 
מעבודתי במתנ"ס בשנים קודמות, והציעה לי לעבוד כמדריכת זומבה. השבתי לה 
שלא אוכל לעבוד משום שבאותה עת גרתי במרכז הארץ. לאחר שלא הצלחתי 

הודעתי לאתר לה מדריכת זומבה אחרת, ולאחר שהחלטתי לשוב להתגורר בנשר, 
 לה כי אוכל לעבוד כמדריכת זומבה בקייטנות.

. בתגובה היא ₪ 120חפי שאלה אותי מה התעריף שאני גובה לשיעור, והשבתי לה 
לשיעור. השבתי לה שאני מסכימה  ₪ 150השיבה כי התעריף של המתנ"ס הוא 

באופן עקרוני, אך עלי לבקש מאבי, שמכהן כראש עיר, לבדוק את הנושא מהפן 
 י.המשפט

, העבירה לידי 20.6.14-בינתיים, בעת שהנושא נבדק ע"י היועצים המשפטיים, ב
לשיעור.  ₪ 200חפי מהמתנ"ס הצעת עבודה כתובה. בהצעה נכתב כי אקבל 

כששאלתי את חפי מדוע התעריף גבוה מזה שנקבע מראש, היא הסבירה לי 
 .לשיעור ₪ 150שמדובר בעניין פרוצדוראלי, ושבסופו של יום אקבל 

לאחר שכל ההיבטים המשפטיים נבדקו ואושרו, זומנתי לחתום על חוזה העסקה 
במתנ"ס. לאחר העיון בחוזה התברר לי כי מדובר על תעריפים שונים מאלו שהוצגו 

עבור שיעור בבתי הספר. שוב  ₪ 90-עבור שיעור זומבה בגני הילדים ו ₪ 150לי: 
פים שונים מאלו שנקבעו פניתי לחפי בבקשה לדעת מדוע מצוינים בחוזה תערי

מראש. שוב הבהירה לי חפי שמדובר בנושא ביורוקרטי שלא צריך לעניין אותי, 
הן בגני הילדים והן בבתי הספר. למרבה  –לשיעור  ₪ 150ושאשתכר בסכום של 

 הצער, בשל חוסר הבנה, קיבלתי את עמדתה.
 200קיבלתי  לאחר שקיבלתי את תלוש השכר לחודש יולי, התברר לי, להפתעתי, כי

לשיעור בבתי הספר. משום שהבחנתי שהסכומים  ₪ 90-לשיעור בגני הילדים, ו ₪
האלה שונים מאלה שנקבעו בחוזה, פניתי לחפי בנושא. חפי הסבירה לי בע"פ כי זה 
תקין, וכי מדובר בהשלמה לחוגי בתי הספר, כך שהסכומים המשולמים יעמדו על 

 לשיעור. ₪ 150
 

 לסיכום:
 

לשיעור(, נמצא בגבולות  ₪ 150אציין ואומר כי הסכום שנקבע מראש )
הסטנדרטיים של תשלום למדריכת זומבה מקצועית, ומעל לתעריף שביקשתי 

 מראש. 
כפי שאני מבינה היום, לא הייתי צריכה להשלים עם הפער שבין ההבטחות בע"פ 

אציה בעייתית לבין המצוין בחוזה.כל זה נבעמחוסר הבנה, שהוביל אותי לסיטו
 שבה הבנות בע"פ מצד אחד מתערבבות עם חוזה כתוב מהצד השני.
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משום כך, אסכם כפי שהתחלתי: אני מקבלת על עצמי את האחריות לחוסר ההבנה 
 ולתמימות. אחזיר למתנ"ס נשר כל סכום שלא הייתי זכאית לקבל. "

 
 

 הילה בינמו
 

 תגובתו של ראש העיר מר אבי בינמו .8
 

 מעלה על הכתב תיאור עובדתי ביחס להעסקת הילה בינמו, בתי.לבקשתך הריני 
,  קרי במשך שנתיים 2012הילה בינמו עבדה במסגרות שונות ברשת המתנסים מאז 

 לפני כניסתי למשרת ראש העיר נשר. 
שמשה הילה כמאמנת מקצועית במפעלי הקיץ  של המתנ"ס . כאשר  2014ביולי 

ת נבחנה ואושרה על ידי היועץ המשפטי של סוגיית העסקתה לתקופה קצובה וזמני
 העירייה . 

על אף שנושא השכר הוא עניינה הפרטי בלבד אציין כי הסכום שצוין בכתבה 
כשכרה תלוש מהמציאות. הילה קיבלה עבור כל שיעור שהעבירה סכום זהה לשכר 

 שהרוויחו באותה עת מדריכים מקצועיים אחרים.
פנתה אלי מנהלת המתנ"ס ובקשה  2014סט בנוסף לכך עם סיום העסקתה  באוגו

להדריך וזאת  –קייטנת הקיץ  בחופש הגדול  –כי הילה תמשיך, לתקופה הקצובה 
 לאור  מקצועיותה  ואהבת הילדים אליה . 

 תשובתי  כראש העיר לאיה מנהלת המתנ"ס היתה:
" שלום, נאה דורש נאה מקיים. למרות חוות הדעת המשפטית הנמצאת בידי הריני  

 להודיעך כי הילה בתי לא תעבוד במתנ"ס נשר" 
 

  –בתגובה לדו"ח הביקורת הסופי הוסיף ראש העיר כי 

הפניה להעסקתה של הילה בינמו נעשתה ללא ידיעתי וללא דעתי. למרות פניות "
אליי ואל הילה בינמו להמשך העסקתה  בגלל מקצועיותה הבהרתי כי הילה בינמו 

 לא תעסוק בכל פעילות שהיא הקשורה למתנ"ס או לגופי הסמך של העירייה . 
 ד
 הנני לקבל את סעיף זה בדוח הביקורת. 

 
 אבי בינמו

 ש העיררא
 
 
 
 

 תגובת מנהלת המתנ"ס .9
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מאז קיטנות הקייץ ובעקבות המקרה שינינו את נהלי הקבלה לעבודה במתנ"ס. 
בכל מקרה של קבלת עובד ימולא טופס המסכם את תנאי העבודה שאושרו לפרטי 
פרטים, על גבי הטופס תחתום מנהלת המתנ"ס או מ"מ ורק לאחר מכן פותחת 

 יכלול את הסיכום עליו חתמו.חשבת השכר חוזה, והחוזה 
נעשתה בדיקה של כל התיקים האישיים לוודא שהשכר תואם את הסיכום 

 ובמקרים בהם הייתה מחלוקת נקראים העובדים לחתימת חוזה חדש.
אני מבקשת לציין לסיכום, שמאז המקרה התחלפה הנהלה ותוקנו נהלי העבודה 

 כי הכנת תקציב.בכל הקשור לקבלת עובדים ותשלום שכרם, כולל תהלי
 

 איה אנג'ל
 מנהלת מתנ"ס נשר

 
 
 
 
 

 סיכום הערות והמלצות הביקורת .10

העסקתה של הגברת הילה בינמו אושרה מראש ע"י שתי חוות דעת משפטיות נפרדות אשר אישרו כי 

 ההעסקתה עומדת בדרישות החוק ואין כל מניעה להעסיק אותה כמדריכת "זומבה" מקצועית בקייטנ

לתקופת זמן מוגבלת. בנושא שכרה של הגברת הילה בינמו הביקורת לא מצאה כל חריגה או העדפה על 

שכרה של הגב' בינמו תואם ומשקף את ממוצע השכר ששולם לכל שאר בסיס העובדה שאביה ראש העיר. 

סיפור,  בתחומים כגון, תיאטרון, שעת המדריכים המקצועיים הנוספים שפעלו במקביל אליה בקיטנות 20

 דרבוקה, מדע, מחול ועוד. 

שהיה למעשה הזמנת העבודה הראשונית,  –מנהלת הקייטנה הצמידה לדו"ח השעות של גב' בינמו נספח 

. בנספח זה היה כתוב כי  שכר העבודה לשעת 11.6.2014לשיריון ימי עבודה, שנשלחה לגב' בינמו בתאריך 

הביקורת מציינת שהמסמך הקובע לנושא שכר העובד הוא . ₪ 200( הוא לחשבוניתחוג כולל מע"מ )היינו 

 חוזה ההעסקה בלבד. והדף שצורף אינו מהווה נספח לחוזה.

חשבת השכר שגתה בכך ששילמה את שכרה של גב' בינמו על פי הנספח שצרפה מנהלת הקייטנה.  היה 

 לשעת חוג.  ₪ 150על חשבת השכר לפעול רק על פי הכתוב בחוזה  ההעסקה קרי, 
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ביקורת מצאה כי בעקבות האמור לעיל נפלה טעות  בחישוב שכר חודש יולי של גב' בינמו ושילמו לה ה

 ש"ח.150לשעת חוג במקום  ₪ 200בטעות שכר של 

לדעת הביקורת מאחר והגב' הילה בינמו קיבלה את משכורת יולי בתלוש שכר ולא כנגד חשבונית ומאחר 

 22שקלים כפול  50ה עליה להשיב למתנ"ס את ההפרש קרי, והשכר הקובע הוא זה המופיע בחוזה העסקת

 . ₪ 1,110שעות ובסה"כ 

הביקורת מציינת לחיוב את שיתוף הפעולה מצד כל הגורמים המבוקרים ובכלל זה הנהלת המתנ"ס, ראש 

העיר ובתו. הביקורת מציינת כי טוב עשה ראש העיר שקיבל ייעוץ משפטי טרם נכנסה בתו לעבוד 

לאור רגישות הנושא ממליצה הביקורת לכל נבחרי הציבור בעירייה ולחברי הנהלת המתנ"ס,  בקייטנה, אך

 להבא, להימנע כלל מהעסקת קרובי משפחה ולו רק לצורך  נראות ציבורית.

 

 

 

 

 טנדלראלכסנדר עו"ד  -חוות דעתו של היועץ המשפטי לעירייה : נספח א'
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 רון ברנטחוות דעתו של עו"ד : 'בנספח 
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דו"ח ביקורת לבדיקת תלונתו 

של חבר מועצת העיר מר רועי 

לוי בנושא, תקציב המילואים 

 .2014של עיריית נשר לשנת 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רקע .1



 

 04-8212116פקס.   04-8299200טלפון   3665119, נשר  מיקוד 20דרך השלום 

Derech ashalom 20 Nesher, Zip.3665119 Tel. 972-4-8299200 Fax. 972-4-8212116 

www.nesher.muni.il 

127 

קיבלתי העתק מכתב תלונה של חבר מועצת העיר מר רועי לוי, לממונה  2015למרץ  3בתאריך 

הטעיה חמורה של עובד ציבור,  -על המחוז מר יוסף משלב. במכתבו, מר לוי מעלה חשדות ל 

 מעילה באמון ורישום כוזב.

 

 להלן תמצית הטענות שמעלה חבר מועצת העיר, מר רועי לוי במכתבו:

 
"בישיבת הכספים שנערכה בעיריית נשר ביום ראשון אמר 

הוספנו תקבול  2014במסגרת עדכון תקציב "גזבר המועצה: 
מיליון שקל, בפועל הוא טרם  5ממנהל מקרקעי ישראל בסך 

 ם". התקבל וטרם נרש
נציין, שבישיבת מועצת העיר שהתקיימה בנושא, נשאל גזבר 

וזה אמר שהשיטה העירייה על שיטת הרישום של ההכנסות 
היא על בסיס מזומן בלבד. אם כך, נשאלת השאלה האם 
המסמך שהוגש לנו "בושל" על ידי מהאן דהוא בעיריית נשר 
והוצג לנו מצג הכנסות שווא?! אנחנו רואים את הסוגיה 

 כהטעיה חמורה של עובד ציבור, מעילה באמון ורישום כוזב. "
 

שגזבר העירייה עומד לסיים את תפקידו בעיריית  מאחר ומדובר בתלונה חמורה ובשל העובדה

 נשר החלטתי לבדוק את הנושא באופן מידי.

 

 תשתית עובדתית: .2

 . על סדר היום:22.10.2014 –מיום רביעי בתאריך ה  5פרוטוקול ועדת כספים י"ד  .2.1

 30.6.2014דו"ח כספי רבעוני לתאריך  .2.1.1

 עדכון תקציב בעקבות שינויים בהכנסות ובהוצאות.  .2.1.2

 ממנהל מקרקעי ישראל לא מוזכר בפרוטוקול. ₪מיליון  5נושא התקבול בגובה 

(, שהתקיימה 796) 12/2014מליאת מועצת העיר שלא מן המניין, מס'  מתוך פרוטוקול ישיבת .2.2

 , על סדר היום:27.10.2014בתאריך 

 .30.6.2014דו"ח כספי  .2.2.1
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 .2014עדכון תקציב  .2.2.2

תקציב העירייה לאחר שכבר התקיימה הצבעה בנושא דו"ח כספי , מתקיים דיון לגבי עדכון 31בעמוד 

 . להלן תמצית דברי גזבר העירייה בנושא זה.30.6.2014

 
בנושא של המענקים המיועדים ממשרד הפנים,  מוטי חן:

תמיד הם היו בסכומים נמוכים. הנושא של תקבול משרד 

הפנים ממעבר לפנסיה צוברת, כנראה מופסק השנה, ולכן 

שקל מופחת כאן  30,000הזה, זה לא סכום גדול, הסכום 

מהתקציב. בנושא של תקבולים אחרים, אז המאסה הגדולה 

מיליון. הדבר הזה  10.950-של הגידול, אנחנו רואים כאן גידול ב

נובע, בגדול, אפשר להגיד משלושה, או ארבעה דברים. פעם 

אחת זה נושא של רישום תקבול מרשות מקרקעי ישראל בגין 

יחידות דיור. הסכום הזה הוא פיצוי לפי הסכם  192ווק שי

מיליון  5שאושר במועצת העיר, ואושר במנהל מקרקעי ישראל, 

₪ . 

 מתי? דן תיכון:

התקבול . האישור הזה היה בקדנציה הקודמת מוטי חן:

מיליון, ואנחנו צופים עד  1.5הראשוני היה לפני כחודש, של 

  מיליון. 3.5סוף שנה לקבל את היתרה של 

 

. על סדר היום 11.1.2015 –שהתקיימה ביום ראשון ה  6מתוך פרוטוקול ישיבת ועדת כספים י"ד  .2.3

 30.9.2014דו"ח כספי לתאריך 
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מבדיקת הביקורת עולה כי דברי הגזבר מדויקים ואכן במסגרת עדכון התקציב נוסף  הערת הביקורת:

שעתיד להתקבל ממנהל מקרקעי ישראל. קיים אי דיוק ברישום פרוטוקול  ₪מיליון  5תקבול עתידי של 

ממנהל מקרקעי ישראל כאשר היה צריך להרשם כי  כל תקבוללא התקבל  -המציין כי   6ועד כספים יד"

. הגזבר דיווח למועצת העיר על קבלת תקבול ראשון כל התקבולנכון ליום הדו"ח לא התקבל עדיין 

וכבר אז ציין שיתרת הסכום צפויה  27.10.2014כבר בתאריך  ₪מיליון  1.5בס"כ ממנהל מקרקעי ישראל 

להיכנס עד סוף השנה, כפי שניתן לראות בדברי ההסבר של הגזבר בפרוטוקול ישיבת מועצת העיר, מס' 

 לעיל( 2(, )ראה סעיף 796) 12/2014

( שהתקיימה בתאריך 801) 1/2015מליאת מועצת העיר מן המניין, מס'  מתוך פרוטוקול ישיבת .2.4

 30.9.2014. על סדר היום, נושאים רבים להלן הדיון בדו"ח רבעוני לתאריך 14.1.2015
 

מליון שקל בתקבול של  5ודבר נוסף, הקצבנו גם  מוטי חן:......

 5מינהל מקרקעי ישראל שנכון ליום הדו"ח לא הגיעו אותם 

נתי כך מליון,. הגיעו רק ברבעון האחרון. הם יופיעו בדו"ח הש

 שצפוי שהדו"ח לסוף שנה יהיה בעודף יותר גדול.......

אני הסתכלתי בפרוטוקול של ועדת הכספים,  ישי איבגי:

וראיתי שם כל מיני, אם אני מחבר את זה לעניין של התקציב, 

כל מיני סייגים שבו אתה רושם במסגרת עדכון תקציב הוספנו 

על טרם , בפו₪מליון  5תקבול ממינהל מקרקעי ישראל, 

התקבל ונרשם הסכום הזה. לפי מה שאני מבין ממה שרשום 
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בפרוטוקול, זאת אומרת שהוא מופיע, אבל טרם קיבלנו את 

 הכסף.

נכון לתקופת הדו"ח . אבל אמרתי לפני דקה  מוטי חן:

שקיבלנו אותו ברבעון האחרון. כל הסכום התקבל ברבעון 

 האחרון.

 ו.זאת אומרת שכבר קיבלתם אות ישי איבגי:

 הוא לא יכול להופיע פה כי הדו"ח הוא ליום... מוטי חן:

 .2014הוא יופיע ברבעון האחרון של  אבי בינמו:

 

 זאת אומרת שהוא יופיע בפעם הבאה. ישי איבגי:

 כן. אבי בינמו:

 הבנתי. ישי איבגי:

(, עונה הגזבר לחבר 801) 1/2015: מעיון בפרוטוקול ישיבת מועצת העיר מס' הערת הביקורת

מבדיקת הביקורת עולה  . כל הסכום התקבל ברבעון האחרון -מועצת העיר מר ישי איבגי כי  

ונכללו בדו"ח  30.9.2014 –נרשמו בתאריך ה  ₪מיליון  1.5 -כי הערה זו אינה מדויקת מאחר ו

 . 3הכספי לרבעון 

מאחר והרישום בספרים מדויק  בטעות תמימה וחסרת משמעותלדעת הביקורת מדובר 

כבר התקבלו ונרשמו בעירייה.  ₪מיליון  1.5והגזבר דיווח בישיבת מועצת העיר הקודמת כי 

הדו"ח הכספי  1הביקורת מציינת כי משמיעת הקלטת הישיבה עולים בשיחה שני נושאים, 

 העירייה.. עדכון תקציב 2לרבעון שלישי. 

רישום הסכום החלקי והדיון על  רישום הסכום המלא בתיקון תקציבלדעת הביקורת הדיון על 

יצרו בלבול. הביקורת מציינת כי זכרונו של הגזבר בנושא זה קרי,  שהתקבל בדו"ח הכספי

אינו חשוב וזניח אל מול הרישום  3האם התקבול הראשון נכלל או לא נכלל בדו"ח לרבון 

ייה. וכפי שצויין קודם הרישום החשבונאי היה תקין ותואם את התקבולים בספרי העיר

 מהמנהל כפי שיפורטו בהמשך הדו"ח. 
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 הכנסות מיוחדות  –כרטסת הנהלת חשבונות  .2.5

מעיון בכרטיס הנהלת חשבונות של העירייה ניתן לראות שתי העברות כספיות ממנהל 

 מקרקעי ישראל לעיריית נשר.

 30.9.2014נרשמה בתאריך  ₪מיליון  1.5ם של העברה ראשונה על סכו

 30.11.2014נרשמה בתאריך  ₪מיליון  3.5העברה שניה על סכום של 

 

 

 ממצאים וסיכום: .3

הביקורת בדקה את הדו"חות הכספיים הרבעוניים, הפרוטוקולים של מועצת העיר וועדת כספים, ומסמכי 

 ממנהל מקרקעי ישראל. ולהלן הממצאים: ₪מיליון  5הנהלת חשבונות בנושא רישום התקבול התקבול בגובה 

, בעדכון זה כללה העירייה צפי לתוספת תקבול 27.10.2014העירייה עדכנה את תקציבה בתאריך  .1
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ממנהל מקרקעי ישראל. תקבול זה מגיע לעירייה בהמשך להעברת השטח של  ₪מיליון  5בגובה 

 מגרש הכדורגל הישן מהעירייה למנהל .

ממנהל מקרקעי ישראל נרשם בהנהלת החשבונות בתאריך  ₪מיליון  1.5תקבול ראשון בגובה  .2

 בדו"ח הכספי לרבעון השלישי. ונכלל 30.9.2014

נרשם בהנהלת החשבונות בתאריך  ₪מיליו  3.5תקבול שני ואחרון ממנהל מקרקעי ישראל בגובה  .3

 .4ובשל כך הוא לא נכנס לדו"ח הכספי לרבעון השלישי ןיכלל בדו"ח הכספי לרבעון  30.11.2014

רשמה העירייה כל תקבול עבור שטח מגרש הכדורגל שעבר  לא, 1,2בדו"חות הכספיים לרבעונים  .4

 למנהל.

דברי הגזבר, כפי שמופיעים בפרוטוקולים, תואמים את הרישום מבדיקת הביקורת עולה כי  .5

מיליון( יופיע במלואו בדו"ח השנתי. יחד עם זאת הערת הגזבר   5ואכן הסכום כולו ) בספרים

כל הסכום " –לפיה  .14.1.2015( מתאריך 801) 1/2015מליאת מועצת, מס'  טוקול ישיבתבפרו

הסכום תתקבל ברבעון  יתרת" אינה מדויקת והיה מדויק יותר לומר כי יתקבל ברבעון הרביעי

הביקורת מציינת כי מדובר בטעות תמימה ולא משמעותית שכן הרישום החשבונאי הרביעי.  

כי  27.10.2014העירייה ציין בפני מועצת העיר בישיבה קודמת מתאריך מדויק ובנוסף,  גזבר 

 כבר התקבל. ₪מיליון  1.5תקבול ראשון בגובה 

ממנהל  ₪מיליון  5נכון ליום עריכת דו"ח זה  נרשם בתקציב העירייה המעודכן כי צפוי תקבול של  .6

 מקרקעי ישראל. 

נכלל בעדכון תקציב והסכום כולו התקבל ונרשם פעם אחת   ₪מיליון  5נכון להיום, תקבול של  .7

 בלבד בהנהלת החשבונות של העירייה.

לדעת הביקורת חשוב להדגיש ולהבהיר בהזדמנות זו  את ההבדל בין תקציב הכולל בתוכו צפי  .8

עתידי להכנסות והוצאות במהלך שנת כספים לעומת דו"ח כספי רבעוני המציג הכנסות והוצאות 

מזומן. קרי, ההכנסות וההוצאות נכללות בדו"ח הכספי רק אם בוצעו בפועל. הדו"ח על בסיס 

הכספי מציג תמונת מצב של כספי העירייה נכון לתאריך מסוים וכל מה שלא נכלל בו יכנס לדו"ח 

הרבעוני הבא. הדו"ח הכספי המבוקר לסוף שנה כולל את כל ההוצאות וההכנסות לאותה שנת 

זה מבוקר ע"י משרד רואה חשבון חיצוני שמונה ע"י משרד הפנים במטרה תקציב ובנוסף, דו"ח 

 לאתר ולתקן טעויות, אם יש כאלה.

 

לסיכום, הביקורת לא מצאה כל ליקוי בהתנהלות העירייה בנושא רישום התקבול ממנהל מקרקעי ישראל 

 . 1,2,3בעדכון התקציב ובדו"חות הכספיים לרבעונים 
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            לכבוד

 הישג עדגל מר

 העיריה מבקר

 .,נ.א

, בנושא לוי רועי מר העיר מועצת חבר של למכתבו בהמשך בדיקה ח"לדו תגובה:הנדון 

 .2014 לשנת נשר עיריית של המילואים תקציב

 :התייחסותי ולהלן שבנדון הבדיקה ח"דו את קיבלתי

 .ומדוייקות נכונות ח"בדו המצוינות העובדות כל .1

 המחייבים לכללים בהתאם נערכו המילואים תקציב לרבות, החשבונאיים הרישומים .2

 על נרשמים אשר,  לתקבולים צפי הוא מהותו מעצם תקציב. הפנים משרד ולהנחיות

 צפוי התקבול כי מוחלט באופן התברר כאשר רק. מתוקנת מזומנים שיטת בסיס

 זו הכנסה שכלל המילואים תקציב\התקציב עדכון נערך 2014 שנת סוף עד להתקבל

 .בתקציב

 הסכום כל לא כי הייתה כוונתי כי ולציין המאוחרים בהסברי לדייק היה ראוי אכן .3

 .2014 לשנת התקציב בעדכון שעסקה המליאה בישיבת שציינתי כפי,  3 ברבעון התקבל

 תיקון של מנגנון כל מאפשרת אינה אשר העיר מועצת החלטת,  זאת עם יחד .4

 גם לייצר צפוי בהן שנפלו הבנות אי או שגיאות בגין המליאה ישיבת של לפרוטוקולים

 .זה כמו הבנה חוסר של מקרים בעתיד

 ותפקיד תואר בעצמו הנושא, מועצה מחבר לצפות היה וניתן ראוי כי אוסיף למצער .5

 לפחות או כתיבתם טרם הדברים נכונות את יבדוק הפחות לכל כי מחייב סטטוטורי

 מצופה היה כן כמו. נחרצות כה עמדות קביעת טרם העובדות של מ"הח עם בירור יערוך

 את לעצמי שומר אני. מאחרים עליה לשמוע יצטרך שלא בפנייתו מ"הח את יכתב כי

 שאמצא ככל לרשותי העומדים האמצעים בכל לוי מר של למכתבו להתייחס הזכות

 .לנכון

 ,בברכה          
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  חן מוטי ח"רו          

 העירייה גזבר          

08/03/2015 
 ה"תשע/אדר/ז"י

 לכבוד:
 מר גלעד הישג –מבקר עיריית נשר 

 במייל 
 

 טיוטת בדיקתך בעניין תלונתי בנושא תקציב מילואים
 שלום רב, 

 ראשית רוב תודות על בדיקתך המהירה. להלן התייחסותי:
 .6התקיימה ישיבת מועצת העיר י"ד  11/1/15בתאריך  .1
ממנהל מקרקעי  ₪מיליון  5אמר גזבר העירייה רו"ח מוטי חן בהתייחס לתקבול של  11/1/15אין חולק כי בתאריך  .2

 ישראל " בפועל טרם התקבל וטרם נרשם סכום זה" וזאת בהתייחס לעדכון תקציב העירייה.
. דבריו של גזבר העירייה כפי שמופיעים בפרוטוקול ונשמעו באוזניי ברורים לחלוטין ואינם משתמעים לשתי פנים .3

כי לא קיבל את התקבול ממנהל מקרקעי ישראל וזה לא נרשם.  11/1/15באופן ברור אומר גזבר העירייה בתאריך 
 ועדכונו, כך בראשית דבריו.  2014להבנתי התכוון הגזבר לתקציב 

מעיון בכרטסת הנהלת החשבונות כפי שמוצגת בטיוטת דו"ח הביקורת שלך ניתן ללמוד כי למרות דבריו של הגזבר  .4
לכן תמוהה התבטאותו של גזבר העירייה בישיבת ועדת הכספים ביום  30/11/14וכן ב 30/9/14התקבלו התקבולים ב

11/1/15. 
באופן מסוים ניתן היה להבין שהטעות נובעת מהבלבול בין התקציב עליו דובר לבין אישור הדו"ח הכספי. אך יתכן וגם  .5

התקבל בטווח הרבעוני שנדון ולפי טענתך בטיוטת דו"ח  ₪יליון מ 1.5פה נפלה טעות מאחר והתקבול הראשון על סך 
 .3הביקורת נרשמה בדו"ח הרבעוני ה

לטיוטה נכתב שככול הנראה הייתה טעות ברישום בפרוטוקול והיה צורך לרשום כי ליום "נכון ליום  3בהתייחס לסעיף  .6
י עומד על המחלוקת ובקצרה ביום למכתב 5הדו"ח לא התקבל עדיין כל תקבול". אני חולק על מסקנתך. סעיף 

 התקבל תקבול המיועד לדו"ח הרבעון השלישי. 30/9/14
לטיוטה פחות רלוונטי לדידי לנסיבות שהובילו לפנייתי לממונה על המחוז.  5אי הדיוק כפי שאתה עומד עליו בסעיף  .7

ר מועצה עלי לסמוך ממנהל מקרקעי ישראל, כחב 2014שלא קיבל את התקבולים בשנת  11/1/15כשגזבר אומר ב
 על דבריו ולפעול בהתאם אליהם וכך פעלתי. 

לא מיותר לציין כי הגזבר מתייחס "לעדכון התקציב" כפי שהובא לאישור ועדת הכספים ומועצת העיר "כתקציב  .8
מילואים" ולא כפי שהוצג לחברי המועצה כעדכון תקציב. המשמעויות השונות ובכללם דרך הצגת התקציב ואישורו 

ות היו להוביל לדיון נרחב ומפורט במועצת העיר שהיה יכול לתרום לשיח ולהבהרת אי הדיוקים. על כך כתבתי עשוי
 גם לממונה על המחוז בבקשה שיורה על קיום דיון במועצת העיר על "תקציב מילואים" ולא עדכון תקציב.

בעירייה. איני מסכים כי לא ניתן לתקן רישום הפרוטוקולים נעשה לא אחת ברישול תוך סטייה ניכרת ממהות הדיונים  .9
את הפרוטוקולים. בהחלט ניתן על פי חוק להסתייג מדברים שנאמרים בפרוטוקול בישיבות המועצה הן בע"פ והן 
בכתב. אולם, בכדי למנוע הישנות מקרים ולא בפעם הראשונה אני חושב שיש להורות על הקלטה ותמלול של ישיבות 

 ים רגישים כמו כספים ומכרזים.ועדות המועצה לפחות בנושא
אין בדברי בכדי להטיל ספק ביכולותיו המקצועיות של גזבר העירייה, אלא לעמוד על המידע שנמסר לחברי מועצת   .10

 העיר וברר אותו לאשורו. 
 בברכה.
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 רועי לוי
 חבר מועצת העיר נשר

 

 

 

 דו"ח ביקורת בנושא

 תקציב העירייה 
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 רקע כללי .1

התאפיינה בשינוי במדיניות של  2014הבחירות למועצת ולראשות העיר, שנת  בהמשך לתוצאות

הנהלת העירייה ובהמשך לכך שינויים בתקציב העירייה. ראש העיר וההנהלה החדשה הציבו 

סדר יום שונה עבור ציבור תושבי העיר בנשר הנושא את הכותרת "נשר עיר אקדמיה" והוציאו 

 ביטוי בתקציב העירייה, בינהן:אל הפועל פרויקטים רבים שקיבלו 

 צהרונים  .1

 שיפור חזות העיר, גינון  וניקיון .2

 שיפוץ מגרשי הספורט הפתוחים .3

 הגדלת מלגות העירייה לסטודנטים .4

 שעות ביממה 24הפעלת מוקד עירוני הכולל מערך בקרה ופיקוח  .5

 שיפוץ כל גני הילדים בעיר .6

 ירשיקום, שיפוץ ותקינה של כל מגרשי הספורט הפתוחים בע .7

 מימון נסיעה לפולין של כל שכבת יא בתיכון .8

שינוי מדיניות התחזוקה העירונית ע"י הגדלת מחלקת תחזוקה וביצוע מרבית עבודות  .9

 התחזוקה העירוניות ע"י המחלקה במקום ע"י קבלני חוץ.

 הגדלת התמיכה העירונית בעמותות ספורט הפועלות בעיר .10

כוח האדם של העירייה. מטרת הביקורת לבדוק כתוצאה משינוי זה גדל תקציב הפעולות ותקן 

באיזו מידה מצליחה העירייה לכסות תקציבית את כל פעולות העירייה, לנסות ולאתר בעיות 

 בשלב תכנון התקציב ואו בשלב הביצוע ולהציע פתרונות לפי הצורך.

-התקציב הוא המסגרת החוקית לביצוע הפעילות הכספית והמשקית לתקופה של שנת כספים מ

 לדצמבר של אותה שנה.  31-לינואר עד ל 1

לפקודת העיריות(, מחייבות את הרשות המקומית לבצע את פעולותיה  204הוראות החוק )סעיף 

 על פי תקציב שנתי מאושר ע"י מועצת הרשות ומשרד הפנים.
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 תקציב העירייה מורכב משני חלקים:

הכספים מתשלומי חובה  :   מהווה הערכה של התקבולים הצפויים בשנתאומדן הכנסה

 והשתתפויות שהרשות המקומית רשאית לגבותם על פי כל דין.

 מהווה מסגרת חוקית אשר אין לחרוג ממנה, אלא לפי הוראות שנקבעו בחוק.:     תקציב הוצאה

 :מטרותיו של התקציב

 לקבוע )במונחים כספיים( את היקף הפעילות לכל ענפי המשק של הרשות. .1

 ות כספיים למימון הפעילות.להבטיח מקור .2

 להוות בסיס חוקי לכל הוצאה שאין לחרוג ממנה. .3

 לשמש מסגרת לבקרה, פיקוח וניתוח. .4

 לשמש אמצעי שליטה לביצוע הפעילויות. .5

 לשמש מסגרת לתכנון הפעילויות. .6

 דו"חות כספיים:

על  רשות מקומית מחוייבת על פי חוק לערוך ולהגיש דוחות כספיים מבוקרים,

שנת התקציב שנסתיימה. בהתאם לסמכות המוקנית בחוק לשר הפנים, נקבע 

כי הדו"חות הכספיים השנתיים של הרשות המקומית יבוקרו ע"י רואי חשבון 

שימונו לשם כך ע"י משרד הפנים. הביקורת נועדה להצביע באופן מדויק על 

תה פעילותה הכספית של הרשות המקומית בשנת הדו"ח ועל אופן פעילו

בנושאים שבוקרו. דו"חות הביקורת מהווים כלי ניהול חשוב ומרכזי בתהליך 

קבלת ההחלטות ע"י מועצת הרשות, משרד הפנים ומשרדי ממשלה אחרים 

 ביקורת  חשבונות ברשויות המקומיות(.-)הנחיות מקצועיות לרואה החשבון
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מבוקר לשנה זו )ריכוז עפ"י הדו"ח הכספי הלא  2014הביקורת סקרה את ביצוע התקציב לשנת 

ולהלן עיקר  2015התקבולים והתשלומים של התקציב הרגיל(  ואת תקציב העירייה המתוכנן לשנת 

 הנתונים:

 

 הכנסות-ביצוע תקציב רגיל   .2

ביצוע 2014ביצוע 2013ביצוע 2012ביצוע 2011

תקציב 

2015

98,61796,444102,251105,122112,808עצמיות

יתרת 

עודפים 

שנים 

0005,50015,000קודמות

משרדי 

32,03237,21139,62442,02242,234ממשלה

החזרה 

מקרנות 

למימון 

מחלקת 

הנדסה 

וועדת תו"ב

2,8013,587

8,50610,9579,25915,4936,500מימון

תקבולים 

אחרים 

וחד 

8406076007,610535פעמיים

הנחות 

9,72511,10110,91211,70612,500ארנונה

149,720156,320162,646190,254193,164סה"כ

גידול 

משנה 

 6,6006,32627,6082,910קודמת
 
 הערות הביקורת: .3
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, 2015העייריה לשנת ותכנון הכנסות והוצאות  2014הביקורת בדקה את הכנסות והוצאות העירייה בשנת 
וערכה השוואה לשנים קודמות. מטרת הביקורת היא לסקור את הכנסות והוצאות העירייה ולהצביע על 

 סעיפים בהם ניתן להתייעל:
 

מיליון שקל מיתרת עודפים  5,5,  רשם גזבר העירייה הכנסה בגובה 2014בדו"ח הכספי לשנת  .3.1

 משנים קודמות. 

מיליון ש"ח מניצול חלקי של יתרת עודפים  15ה בגובה , נרשמה הכנס2015בתקציב לשנת  .3.2

ומצפי לכניסת תקבולים מבתי זיקוק בשל הסכם ארנוננה בגין  2014משנים קודמות בשנת 

  שנים קודמות.

 החזרהכנגד  ₪מיליון  2,8, רשם גזבר העירייה הכנסה בגובה 2014בדו"ח הכספי לשנת  .3.3

 ה לתיכנון ובניה מורדות כרמל. ועדהוו הנדסה חלקתמ למימון מקרנות

 מחלקת למימון מקרנות החזרהכנגד  ₪מיליון  3,5, נרשמה הכנסה בגובה 2015בתקציב לשנת  .3.4

 ה לתיכנון ובניה מורדות כרמל.  ועדהוו הנדסה

מהכנסות מימון.  ₪מיליון  15,4, רשם גזבר העירייה הכנסה בגובה, 2014בדו"ח הכספי לשנת  .3.5

חי הון במעבר מניהול השקעות עצמאי לניהול תיקים. רוב הסכום התקבול נבע ממימוש רוו

( 10% –נזקף לקרנות הרשות ועודפי התב"רים שיצרו אותו ורק חלקו היחסי הקטן יותר )כ 

 .2014נזקף להכנסות שוטפות בשנת 

מתקבולים אחרים  ₪מיליון  7.5רשם גזבר העירייה הכנסה בגובה  2014בדו"ח הכספי לשנת  .3.6

הייתרה מתקבולים בגין  –מיליון ממנהל מקרקעי ישראל ו  5 –סכום זה מקורו ב  חד פעמיים.

 שנים קודמות שהתקבלו באיחור.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 04-8212116פקס.   04-8299200טלפון   3665119, נשר  מיקוד 20דרך השלום 

Derech ashalom 20 Nesher, Zip.3665119 Tel. 972-4-8299200 Fax. 972-4-8212116 

www.nesher.muni.il 

140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 הוצאות -ביצוע תקציב רגיל  .4

 

ביצוע 2014ביצוע 2013ביצוע 2012ביצוע 2011

תקציב 

2015

44,29849,00252,20558,52262,367שכר

80,74681,89490,104105,501111,577פעולות

הנחות 

9,725ארנונה

11,10110,91211,70612,500

8,3119,6668,28012,8596,501מימון

פרעון 

13מלוות

0144219

השתתפות 

בתב"רים 

6,413טופס 3

2,88249600

149,506154,545161,997188,732193,164סה"כ

גידול 

משנה 

5,0397,45226,7354,432קודמת

 
 
 
 הערות הביקורת: .5

שהוא גידול של . ₪מיליוני  26 –, גדלו הוצאות העירייה ב 2014הביקורת מעירה כי בשנת  .5.1

 בייחס לביצוע בשנה קודמת. 16%

מיליון לפי  21 –גידול הוצאות העירייה התפעוליות, קרי ללא מימון )זקיפת ריבית( הן כ  .5.2

 הפירוט להלן:

 . 2013ביחס לשנת  ₪מיליוני  6 –בסעיף שכר, הגדילה העירייה את הוצאותיה בכ  .5.2.1
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 . 2013ביחס לשנת  ₪מיליוני  15 –בסעיף פעולות, הגדילה העירייה את הוצאותיה בכ  .5.2.2

 

 
 
 
 
 
לקוחים מדו"ח  2014חלק ב')הנתונים לשנת  2לטופס  4תקן כוח אדם מתוך דו"ח כספי מבוקר, נספח  .6

 (4כספי לא מבוקר לרבעון 

 
 2014ביצוע  2013ביצוע  2012ביצוע  2011ביצוע  נושא

מספר  
 משרות

הוצאות 
שכר 

 ₪באלפי 

מספר 
 משרות

הוצאות 
שכר 

באלפי 
₪ 

מספר 
 משרות

הוצאות 
שכר 

באלפי 
₪ 

מספר 
 משרות

הוצאות 
שכר 

 ₪באלפי 

 32,787 221 30,236 215 28,799 220 25,859 205 חינוך
 3,236 19 3,333 20 3,090 18 2,782 17 רווחה

 3,018 7.5 3,323 6.10 2,761 6 2,364 6 בכירים
 11,168 87 8,884 70 7,999 63 7,765 61 אחרים

 1,509 3 897 1.3 543 1 552 1 נבחרים
 7,094 52 5,596 49 5,277 48 4,965 46 פנסיונרים

 58,812 389 52,608 361.4 49,150 355 44,534 335 סה"כ עובדים בתקן
 6,204 27.6 3,458 6.4 4,616 0   גידול משנה קודמת

 
 

 
 סיכום הערות והמלצות הביקורת: .7

משקפת שינוי מהותי במדיניות הנהלת העירייה כתוצאה מבחירתה של הנהלה  2014שנת  .7.1

כי הנהלת העירייה פועלת במרץ לטיפול ותיקון נושאים שלא  לחיובחדשה. הביקורת מציינת 

היו במרכז העשייה העירונית זמן רב. לצד העשייה הרבה טבעי לצפות שיהיו שינויים 

ה. בהקשר לשינויים בתקציב העירייה, הביקורת מעירה כי מהותיים בהתאם בתקציב העיריי

 הוא שינוי מהותי המצריך תכנון וחשיבה.  2014בהוצאות העירייה בשנת  16%גידול של 

מתון בהרבה מזה שהיה בשנת  2015הביקורת מציינת לחיוב שהגידול בתקציב העירייה בשנת  .7.2

2014. 
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 ₪מיליון  5ורות מימון חד פעמיים, קרי, עולה כי בקיזוז מק 2014מניתוח התקבולים לשנת  .7.3

הכנסות מימון עודפות  ₪מיליון  8 –מיתרת עודפים ו  ₪מיליון  5.5ממנהל מקרקעי ישראל, 

מיליו  3 –.  סכום זה כולל כ ₪מיליון  9 -עולה כי הגידול הטבעי בפעולות העירייה עומד על כ

החזרה מקרנות הרשות כנגד עבודת מחלקת הנדסה וועדת מורדות כרמל. כלומר גידול של  ₪

 בלבד בהתחשב במקורות המימון הקבועים של העירייה. 5.5%

מבדיקת הביקורת עולה כי הנהלת העירייה הייתה מודעת לכך שצפויות לה הכנסות חד  .7.4

בהתאם להכנסות אלה יחד עם ותיכננה את הוצאותיה  2015 -ו 2014פעמיות גבוהות במהלך 

זאת, הביקורת מעירה כי הכנסות חד פעמיות כשמן הן אך לא כך הדבר לגבי הוצאות שכר 

ופרויקטים ארוכי טווח. אם מדיניות הנהלת העירייה והשירות אותו היא רוצה לתת לתושבים 

ו כרוכה בהגדלת תקציב הפעולות והשכר של העירייה עליה לוודא שמקורות ההכנסה יהי

 קבועים מידי שנה.

 הביקורת מציינת כי לעירייה מספר מקורות הכנסה עתידיים מארנונה: .7.5

 אזור תעשיה צפוני )מתחם צ'מפיון ושטחים נוספים שטרם שווקו(,   .7.5.1

 .4.5מחצבה  .7.5.2

 .ONE)בסיס דלק שטרם פונה )מול מתחם  .7.5.3

  .טרם תוכנןהשטח שטחי כלל תעשיות,  .7.5.4

שכונות המגורים בהקשר זה מאחר  הביקורת לא כללה את איכלוסן העתידי של .7.5.5

ובחישוב "גס" התרומה הנוספת של ההכנסה משכונות מגורים )ללא התייחסות 

 לשטחי תעסוקה ומסחר( לא מכסה את ההוצאה בגינן.

שנים לפני שעיריית נשר תוכל לגבות ארנונה  2-5מאחר וברור להנהלת העירייה כי יעברו בין  .7.6

ודם, ממליצה הביקורת להנהלת העירייה לדרוש השטחים הרשומים בסעיף קחלק מעבור 

מגזבר העירייה לערוך תוכנית שתבחן את צפי ההכנסות והוצאות העירייה לחמש שנים 

הבאות ככלי ניהולי לבקרה על תקציב העירייה בשנים הקרובות. הביקורת מציינת בהקשר זה 

טים, קיימת גם כי לצד האפשרות לקצץ בפעולות ולהגדיל את השתתפות התושבים בפרויק

 האפשרות ללקיחת הלוואה לגישור על הפער התזרימי עד שתוכניות הבנייה יניבו תקבולים.
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 .הנני לקבל סעיף זה תגובת ראש העיר, מר אבי בינמו:

 

 

 
 
 
 

  מעקב תיקון ליקויים
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 :3201מעקב תיקון ליקויים שהועלו בדו"ח מבקר העירייה לשנת 

 
 תחנה לטיפול משפחתי

 

הקושי של הביקורת לקבל ממנהלת התחנה מידע כמותי )שקוף( לגבי מספר המטפלים ומספר  .1

 המטופלים מצביע על ניהול לא תקין של רישום ומעקב אחר עבודת התחנה

קטן יחסית לגודל האוכלוסייה וגם בהשוואה לנתונים -מספר המשפחות המטופלות בתחנה .2

התחנה תקופת המתנה של כחודשיים  שקיבלה הביקורת ממחלקות אחרות. לדברי מנהלת

לצורך קבלת טיפול מהווה פגיעה באוכלוסיות הזקוקות לטיפול, עשויה לגרום להחרפה במצב 

המטופלים ומחייבת חשיבה מחדש והיערכות אחרת לצורך מתן מענה מהיר יותר לצורכי 

משפחות ציבור. הביקורת מציינת בחומרה נושא זה ומציית כי מצאה שני מקרים לפחות של 

בהליך גירושים אשר הופנו לתחנה ע"י עובדי מחלקת רווחה ופנו לתחנה מספר פעמים, 

 השאירו הודעות ולא קיבלו מענה.

הביקורת מציינת בחומרה כי מנהלת התחנה אינה עושה שימוש במחשב, בפקס או בדוא"ל  .3

שיעשה שימוש יופעל שרות לציבור מבלי  2013לצורכי התחנה. לא יעלה על הדעת כי בשנת 

 באמצעים אלו.

הביקורת מתרשמת כי מנהלת התחנה אינה מנצלת באופן מיטבי את היקף משרתה. מתוך  .4

ביקשה הביקורת להבין את פירוט עיסוקה ופעילותה, לא הצליחה הביקורת  להבין    שיחה בה

שעות עבודתה, ומדוע לא מנוצלות שעות אלו לפיתוחה של  19.5  -איזו עבודה מתבצעת ב

 .      התחנה ולמתן שירות טוב יותר לציבור.
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  מנהלת התחנה סיימה את עבודתה בהסכמה בסוף מרץ

.  התקבלה מנהלת חדשה שהחלה את עבודתה 2014

. כל פעילות התחנה ונהלי העבודה עוברים 2014באפריל 

 דו"ח הביקורת. הערות שעלו בשינויים ותיקונים בהמשך ל

 
 

 שילוט
 

לטענת . שנה בתחילת ולא השנה באמצע לחייבים יוצאות התשלום הביקורת מצאה שדרישות .1

עובדת מחלקת הגביה הסיבה לכך טמונה, בעיקוב ביצוע סקר השילוט והעברת המידע 

 למחלקה. 

 העירייה ביצעה לראשונה סקר שלטים באמצעות  . תוקן

דצמבר -חברת מטרופולינט במהלך חודשים אוקטובר

. חיובים לבעלי השלטים נשלחו בסוף חודש ינואר 2013

העיריה הכפילה  לפברואר. 15ומועד אחרון לתשלום הוא 

 את סכום הגביה בנושא שילוט בעקבות ביצוע הסקר.

 יון בתעריף של שלט מואר אל מול שלט רגיל. הביקורת מעירה כי קיים חוסר היג .2

 העירייה אימצה חוק עזר עירוני חדש בנושא . תוקן חלקית

 שילוט והא נמצא בשלבים האחרונים לפני כניסה לתוקף.

 

 
 תיקון נזילות מים וביוב בשטחים פרטיים

 
לבצע עבודות תחזוקה גם בשטחים פרטיים במקרים של פגיעה בבריאות  תלע תהעירייה נדרשת מע

דו"ח זה בודק מקרה  או נזילות מים שאינן מטופלות ע"י התושבים.כתוצאה מנזילת ביוב הציבור 

נקודתי המשמש דוגמא לבעיה מערכתית שקיימת בעירייה והיא טיפול בתקלות מים וביוב בשטחים 

 שעלו בבדיקת נזילה שתוקנה ע"י העירייה ברחוב התיכון: פרטיים.  להלן הערות הביקורת
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 ממחירון דקל. 27% -המחיר אינו סביר וגבוה ב .1

 למרות שהצעת המחיר הייתה גבוה מאד, מנהל מחלקת מים לא ביקש הצעת מחיר נוספת. .2

הביקורת מציינת כי אין נוהל עבודה פנימי בנושא ביצוע עבודות ע"י גורמי עירייה במקרים  .3

ם באזורים פרטיים. במקרה שלהלן המחיר אינו פרופורציונאלי לעבודה והתושבים מיוחדי

 נפגעים מכך.

 כתוצאה מכך המליצה הביקורת לערוך מכרז שנתי לנושא איסטלציה.

 

  .הנושא נדון בועדת ביקורת אך מנהל מחלקת מים לא תוקן

קיום מכרז כזה ומעדיף להמשיך לעבוד עם הצעות מתנגד ל

העבירה למנכ"לית העירייה הצעת מחיר  מחיר. הביקורת

 .של מהנדס מומחה לבניית מכרז לנושא אינסטלציה

 
 

 תחזוקה והפעלת מגרשי ספורט פתוחים
 

הביקורת מעירה להנהלת העירייה שתיקון ליקויים במגרשי הספורט ובדיקת עמידתם בתקן  .1

לפיתוח תרבות חשובה מבחינה בטיחותית אך אין בה דיי כדי לתת מענה יצירתי ואיכותי 

הפנאי של תושבי נשר. לצורך כך יש לגבש מדיניות בוררה שתקבל ביטוי בתקציב העירייה 

 ולהוציאה אל הפועל ע"י בעלי מקצוע בתחום הספורט ותרבות הפנאי.

 .לא התקיים דיון בנושא זה לא תוקן. 

 

מהם קיימים ליקויים שהביקורת סיווגה כחמורים.   18 -מגרשים שנבדקו נמצא כי ב  23מתוך   .2

מגרשים נמצאו ליקויים שהביקורת סיווגה ברמה ליקויים נמוכה עד בינונית. כלומר, ב   23 -ב

 מגרשים נמצאו ליקויים חמורים ובינוניים גם יחד. 18 -
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 הספורט בעיר העירייה תיקנה ליקויים בכל מגרשי . תוקן

על פי דו"ח שהמציא מהנדס העיר. יחד עם זאת על 

העירייה כבר לצאת לבדיקה שנתית נוספת כדי לבדוק עם 

 המתקנים עדיין עומדים בדרישות התקן.

 

מבדיקת הביקורת עולה כי מגרשי הספורט הפתוחים בעיר נמצאים ברמת תחזוקה מאד  .3

בר, דהיינו, רק כשמשהו מתקלקל הוא נמוכה. ניתן להגדיר את התחזוקה בהם כתחזוקת ש

מתוקן או מוחלף. אך מהממצאים ניתן לראות שגם עבודת תחזוקה זו אינה מבוצעת באופן 

 תדיר. ישנם ליקויים רבים במגרשי העיר הן מבחינת רמת הניקיון, התחזוקה והבטיחות.

 .תוקן 

 

ף ומקצועי את מנהל באופן שוטמרכז והביקורת מעירה כי אין גורם אחד בעירייה אשר  .4

הפעילות ואו האחזקה של מגרשי הספורט הפתוחים ותפקיד רכז ספורט עירוני אינו מאויש 

 כמה שנים.

 מונה רכז ספורט במתנ"ס במשרה חלקית. . תוקן חלקית

משיחות שקיימה עימו הביקורת עולה כי לא הוגדר לו 

הנושא  שעליו לרכז את נושא תחזוקת מגרשי הספורט.

מספר גורמים בעירייה ועדיין אין אדם  עדיין מטופל ע"י

אחד שתפקידו לרכז את הנתונים ולדאוג לתקינות מגרשי 

 הספורט.

 

 
 חזות העיר
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הביקורת מציינת כי העירייה לא הגדירה מעולם מדיניות בנושא פיקוח על נושא גדרות  .1

גדר, ומעקות. כתוצאה מכך ניתן לראות מקרים רבים בהם תושבים תולים בד יוטה במקום 

מתקינים פחים, גדרות ומעקות  מסוגים וצבעים שונים )ראה תמונות בהמשך הדו"ח(. 

העירייה יכולה וצריכה לקבל החלטות שיחייבו את תושבי העיר בשכונות השונות ובאזורי 

התעשייה, איזה גידור מותר או אסור ואיזה גימור ומראה חיצוני היא מעוניינת שיהיה 

 לבניינים בעיר.

בחוק העזר לשמירה על הסדר והניקיון נותן בידיו של ראש העיר את הסמכות להורות  55סעיף  .2

לתושבים לבצע תיקונים ושיפוצים בחזית ביתם על פי תנאים, ודרכים לביצוע העבודה כולל 

הגדרת חומרים שבהם ישתמשו בביצוע העבודה. הביקורת מעירה שהעירייה אינה עושה 

לקחת בחשבון ששינוי קו בניין או גדר דורש היתר בניה ולכך יש שימוש בסעיף זה אך יש 

עלויות כספיות. כדי לאיכוף נושא זה יש לקבל החלטות ולוודא שהן יופיעו בכל היתרי הבנייה 

 והתב"עות שיוגשו לוועדה לתכנון ובנייה מהיום והלאה. 

 .העירייה השקיע בשנה האחרונה מאמצים  לא תוקן

אות רחזות העיר וניתן לבמיוחד לשיפור רבים ואמצעים 

יחד עם זאת הנושא של גדרות  .זאת בכל שכונות העיר

 .ומעקות עדיין לא טופל

 

תוכניות בניין עיר ולדברי מהנדסת ועדת מורדות כרמל, הגב' ליאה בוים,  240 -בנשר קיימות כ .3

ו הגבלות על מעקות רובן המוחלט, להוציא תוכניות נקודתיות חדשות, אינן כוללות הנחיות וא

וגדרות ולפעמים חסרות הנחיות לגימור חיצוני של חזיתות הבתים ובכלל זה, חומרים וצבעים 

 שמותרים לשימוש בשכונות וברחובות מסוימים או לחילופין באילו חומרים אסור להשתמש. 

הביקורת מעירה שיש מקומות רבים בעיר בהם צמחו עשבים ועצים על הכביש והמדרכה ללא  .4

 תגובה מצדה של העירייה.

 .תוקן 
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 :2013בדו"חות הביקורת של משרד הפנים לשנת מעקב תיקון ליקויים שהועלו 

 מערך השכר והעסקת עובדים

לחוק  2יועצת לקידום מעמד האישה כמתחייב מסעיף  31.12.2013העירייה לא מינתה עד ליום  .1

 מיות.הרשויות המקו

  לתפקיד. נושא עמידתה בתנאי תוקן חלקית. מונתה עובדת

 הסף נמצא בבדיקת מבקר המדינה.

 

 ארנונה ומים

נכון ליום עריכת הביקורת, העירייה לא ערכה ולא השלימה סקר נכסים נכסים מלא, מקיף  .2

ומעודכן. העדר סקר נכסים מעודכן אינו מאפשר לעירייה לבדוק האם חיובי הארנונה כוללים 

 וג הנכסים השטחים המחויבים ונכונות סיואת הארנונה, לרבות נכונות 

  סקר נכסים . החלה בעריכתתוקן חלקית. העירייה 

 

 ניהול נכסים ובטיחות

 שיפוט שלה תבחינים להקצאת קרקעות בתחום ה 31.12.2013מועצת העיר לא אישרה עד ליום  .3

 .תוקן 
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לא פרסמה  העירייה לא פרסמה בעיתונות הודעה בדבר קיום תבחינים להקצאת קרקעות ואף .4

 קרקעין.הודעה בעיתונות בדבר האפשרות להקצאת מ

 .תוקן 

הביקורת העלתה כי אין בעירייה ספר הקצאות הכולל ריכוז של כל הקצאות הקרקעות  .5

 ו בתחומה.שאושר

 קיים ספר מעודכן התהליך באחריות מנכלית  .חלקית תוקן

 העיררה עדיין לא הסתיים

 

יפוט לא ניסחה תבחינים להקצאת קרקעות בתחום השועדת הקצאות  31.12.2013נכון ליום  .6

 שלה.

 .תוקן 

 

כמו כן הועדה לא פרסמה בעיתונות את רשימת הבקשות על מנת לאפשר לציבור להגיש  .7

 יותהתנגדו

 .תוקן 

 

המלצות ועדת ההקצאות להקצאת מבנה למשטרה ומבנה לעמותת ויצו, לא הובאו לאישור  .8

 עצהמליאת המו

 לא תוקן. 

 

כת הביקורת, החוזה שנחתם בעניין הקצאת מבנה למשטרה לא הובא לאישור נכון ליום ערי .9

 המועצה ולא הובא לאישור שר הפניםמליאת 
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  לא תוקן. החוזה יבוא לאישור המליאה יחד עם כל שאר

 ההקצאות

 

המועצה אישרה באיחור של שמונה חודשים את ההסכם עם עמותת ויצו בעניין המבנה  .10

 שר הפנים.לעמותה.נכון ליום עריכת הביקורת,החוזה לא הובא לאישור 

 .לא תוקן 

 

 תלונות ציבור
 

 טיפול תאריך מהות התלונה מספר

 טופל 12/2014 חוסר טיפול של העירייה בנושא צואת כלבים 1

על גובה חיוב תיקון נזילת מים ברחוב  תלונה חוזרת 2

 התיכון

 טופל 11/2014

 טופל 10/2014 בקשה לביטול חוב ישן של היטל ביוב 3

טענה לניגוד עניינים בבחירתה של תמי לוי לסגנית יו"ר  4

 ועד הורים בחטיבת ביניים

 טופל 10/2014

 טופל 9/2014 בקשה לזיכוי במיים בעקבות מעבר דירה ברחוב החצב 5

 טופל 7/2014 בקשה לשיפוץ גן צפרירים 6

 טופל 7/2014 בקשה לקבלת פירוט של צריכת מים משוטפת 7

 טופל 6/2014 תלונות על מסיבות בריכה בשעות הלילה בספייס 8

 טופל 5/2014בקשה לתו חניה נוסף עבור בנו של נכה המתגורר ברחוב  9
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 המרגנית

הוצמדו לדיירי בניין טענה על כך שחניות ציבוריות  10

 ברחוב השיטה

 טופל 1/2014

תלונה חוזרת על ניקיון ותחזוקה ברחוב המעפילים שאינו  11

 מקבל מענה ממחלקות העירייה

 טופל 1/2014

 טופל 1/2014 סירוב לחתימה על כתב שיפוי כתנאי להיתר בניה 12

 טופל 12/2013 אי  טיפול העירייה בפניה  חוזרת לא להפעיל מפוח עלים 13

 


