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  כללי .1

של  אקונומי סוציוהדרוג ה, תושבי� 27000 כ מונה נשר אוכלוסית

 חלק הינה"), התחנה"�להל�( משפחתי לטיפול התחנה .7העיר הוא 

ע� זאת, כדי להבטיח את צנעת הפוני� . הרווחה ממחלקת אינטגרלי

 מרחק,  הרווחה למחלקת מחו�במבנה נפרד,  התחנהלתחנה, ממוקמת 

, התחנה תפקיד .1991 בשנת לפעול החלה התחנה. נסיעה דקותמספר 

 וטיפול ייעו� שרותי לספק,  נשר עירית של הרשמי באתר כמפורט

 הורי� חוגי במסגרת להורי� קבוצתית הדרכה להעביר, וזוגי משפחתי

 המתמחי� סטודנטי� והדרכת גישורוכ! לספק שירותי , הערב בשעות

 יתיאוכלוסהתחנה נועדה לתת שירות ל  .המשפחתי הטיפול תחו�ב

 העיר תושבי שאינ� מטופלי� ג� לטיפול לקבל רשאית היא א" נשר

  .ובלבד שאלו ישלמו תערי# מקסימלי עבור שעת טיפול

 מקבלי� שאינ� מתמחי� מספר ,התחנה מנהלתאת  כולל התחנה צוות

 .ופרילאנסרי� שכר

   החוקי הבסיס.2

  1958תי הסעד, תשי"ח חוק שירו −

  1996'חוק העובדי� הסוציאליי�, תשנ"ו −

  תקנו! העבודה הסוציאלית (תע"ס) −

 _      הוראות והודעות של משרד העבודה והרווחה 

  

3 .� הביקורת היק

  הביקורת תעסוק בהיבט הארגוני ובהיבט התקציבי של התחנה:

  פיקוח על עובדי�ו נהלי� – ארגוניההיבט ה

  . מסגרת תקציב התחנה. 1    'ההיבט התקציבי

  . ניצול התקציב ועמידה במסגרת תקציב התחנה 2         

. בדיקה הא� נית! להגדיל התקציב ע"י הרחבת 3         

  פעילות התחנה 

הטיפול הנית! ע"י עובדי התחנה לא נכלל ', היינו(ההיבט הטיפולי

 בתחו� הביקורת).
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 . הביקורת2013 טאוגוס' אפריל החודשי� בי! נערכה בתחנה הביקורת

'2011 השני� בי!יה והוצאות יההכנסות, התחנה התנהלות את בחנה

2012 .  

  :הבאי� הנושאי� יותר מפורט באופ! בדקה הביקורת

 קיימי� נהלי� ויישו� נהלי� קיו� •

 התחנה פעילות היק# •

 הסדרי� כספיי� •

 

 הביקורת  מטרות. 4

 �הא תבדוק,  התחנה של הארגוני המבנה את תבח! הביקורת −

 להגדיל דרכי� תציע, לייעודה בהתא� לציבור מענה תחנהה נותנת

 .התחנה תפקוד את שפרלו, הפעילות היק# את

 .והבקרה הדיווח אופ!, התחנה תקציב ניהול את תבדוק הביקורת −

  

  הגדרות. 5

  סוציאלי עובד   – ס"עו

 וזוגי משפחתי במסלול, סוציאלית בעבודה שני תואר בוגר ' מתמחה

הסמכה כמטפל משפחתי  לצור" משפחתי טיפול עותש לבצע הנדרש

   מוסמ"

 לעיריה שרות נות!, המשפחתי בתחו�סמ" מו מטפל ' פרילאנסר

  . מס חשבונית כנגד, עבודה שעת לפי שכר ומקבל

  והרווחה העבודה משרד – משרד

  התחנה לטיפול משפחתי בעירית נשר � התחנה

ול משפחתי מחלקה בעירית נשר, אשר התחנה לטיפ 'מחלקת הרווחה

הינה חלק ממנה . קיימת כפיפות מינהלית של מנהלת התחנה למנהלת 

  מחלקת הרווחה.
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  הטיפול בעלות המטופלי� השתתפות – 'ג צד תשלומי

 אישיי� פרטי� הכולל במחשב ברישו� המגובה משרדי תיק  ' תיק

  בתחנה מטופל אחר ומעקב

י בי! מגע ראשונ , יצירתהשלב הראשו! בתהלי" הטיפול �אינטייק

 המטפל לבי! הפונה

חשבו! כספי אליו מופקדי� כספי� אשר התקבלו  'חשבו� סגור

מפעילות התחנה וממנו יוצאי� כספי� המיועדי� לפעילות 

  .התחנה בלבד
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  הביקורת ממצאי  .6

  אד& כוח  6.1

 מנהלת ידי על המאויש תק! חצי לתחנה הוקצה, המבוקרותבשני� 

 עובדתה, משפחתי לטיפול מומחית, ס"עו, י'פרג לימור' הגב ,התחנה

 כחלק, נשר עירית י"ע משול� שכרה). ש"ש 19.5( משרה חצי של בהיק#

  .התחנה מתקציב ולא העיריה מתקציב

 ממליצהו המשרת את להרחיב מעוניינת האינ: היא תגובת המבוקרת

  .אשר יאויש ע"י עובד אחר לתחנה תק� חצי תהוספ על

  נה, נותנות שרות ג� מספר מתמחות.יחד ע� מנהלת התח

  הביקורת התקשתה לקבל מידע מדויק בנוגע לזהות! ותקופת עבודת!. 

לאחר שהמבוקרת התבקשה מספר פעמי� להמציא את שמות נותני 

  השרות בתחנה בתקופת הביקורת התקבלו הנתוני� הבאי�:

 שנתיי�, שני� שלוש במש" בתחנה כמתמחה עבדה ארי ב! שני •

 עזבה. ההסמכה את שקיבלה אחרי כפרילנסר הושנ כמתמחה

 . לידה בעקבות 2013 בתחילת התחנה את

. כמתמחה המשיכה, כסטודנטית בתחנה החלה יקירי דג! רינת •

 .לידה בעקבות עזבה, 2012'2010 שני�ב בתחנה היתה

. כמתמחה המשיכה כסטודנטית בתחנה החלה דוד שיובי� שרו! •

 .לידה בעקבות עזבה, 2012'2010 שני�ב בתחנה היתה

 2011 באוקטובר כסטודנטית בתחנה החלה גוש! עמית •

 .משפחות בשלוש מטפלת. היו� עד כמתמחה בתחנה וממשיכה

 2011 באוקטובר כסטודנטית בתחנה החלה ויינב" פאני •

 .משפחות בשלוש מטפלת. היו� עד כמתמחה בתחנה וממשיכה

 2011 באוקטובר כסטודנטית בתחנה החלה ליבנה מיכל •

 .משפחות בשתי מטפלת. היו� עד כמתמחה בתחנה יכהוממש
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 כי ציינה. היו� עד 2013 מיוני בתחנה פרילנסר סוקוליק אורית •

 ה! רב עומס עקב הקבוצתיות בהדרכות להשתת# תוכל לא

 על חשבה שלא כ" על התנצלה, בנוס# .בלימודיה וה! בעבודתה

 התחייבה. לתחנה לקבלתה התנאי היהזה ש מכיוו! מראש זאת

 .  הטיפול סיו� עד לה שיש המשפחות שתי ע� להמשי"

 בשלוש מטפלת. כחודש לפני התמחותה החלה ברכאת רוזי! •

 . משפחות

, לידה לחופשת מתמחות שלוש יצאו 2012 ' 2013 י�שנה במהל"

 הפרילנסרית .חופשת! בתו� לתחנה לשוב בכוונת! אי! כי והודיעו

 את לסיי� צונהר על 2013 שנת במהל" הודיעה בתחנה העובדת

 בשתי טיפול ולתת להמשי" הסכימה א", התחנה ע� ההתקשרות

 .הטיפול לסיו� עד בטיפולה אשר המשפחות

, המכהנת 'פרגי לימור' הגב ידי על התחנה נוהלה המבוקרת תקופהב

. היק# משרתה לא השתנה ע� השני�. 2000כמנהלת התחנה מאז שנת 

 אוקטובר בחודשהרווחה.  הגב' פרגי' כפופה מינהלית למנהלת מחלקת

 . הרווחה למחלקת  חדשה כמנהלת חביב איילת' הגב מונתה 2012

במרבית התקופה המבוקרת נוהלה התחנה ע"י המנהלת הקודמת, 

 הגב' דליה הכט.

  היק� פעילות התחנה  6.2

הביקורת לא הצליחה לקבל נתו! מדויק בנוגע למספר המטופלי� 

מטופלי�.  20מדובר בכ בתחנה בשני� המבוקרות, ככל הנראה 

הנתוני� שנמסרו ע"י המבוקרת בעת כתיבת הדוח הינ� כי כיו� 

משפחות, ואילו ממידע שקיבלה הביקורת  15מטופלות בתחנה כ 

מהגב' דורית אוחנה, עובדת הזכאות במחלקת הרווחה נמסר כי מספר 

  .25המטופלי� כיו� הינו 

י& בנוגע למספר הביקורת מעירה כי לא הצליחה לקבל נתוני& מדויק

המטופלי&. משיחה ע& עובדות התחנה התברר כי לא נית� לדעת 

ברגע נתו� מה מספר התיקי& הפעילי&. פרטי& בדבר מספר 

  המטופלי& נאספי& רק בסו� שנה. 
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  התחנה פעילות שעות  6.3

 'מ או 13:30'07:00 בשעות', ה 'ו' ב', א בימי� עובדת התחנה מנהלת

 לתת התחנה מנהלת ידי על נדרשות ובדותעיתר ה ).14:00 עד 07:30

' שישי ובימי הערב  בשעות, צ"אחה בשעות המטופלות למשפחות מענה

היא  כי הדגישה התחנהמנהלת   .לטיפול יותר המבוקשות השעות

 העסקתה תק! הגדלת, משרתה היק# בהגדלת מעונינת אינה אישית 

  .עבודתה שעות שינוי או

גבל של שעות טיפול בשעות הביקורת מעירה כי קיי& היצע מו �

המבוקשות על ידי הציבור, שה& שעות אחר הצהריי&. מאחר 

במידה ויהיו  � והתחנה הינה יחידה אוטונומית מבחינה כספית

מטופלי& רבי& יותר אשר יגדילו את הכנסות התחנה, נית� 

יהיה לשל& לעובדי& נוספי& לפי הצור) . עובדי& אלו יגדילו 

 את היק� פעילות התחנה.

היק� פעילות התחנה ולתת מענה  תכדי להרחיב א תגובת המבוקרת:

  כח האד&.היק� למספר מטופלי& גדול יותר, חייבי& להרחיב את 

  מבנה, ציוד והכשרה מקצועית     6.4

 10 'התחנה לטיפול משפחתי ממוקמת במבנה המצוי מרחק של כ

דקות נסיעה מעירית נשר ואינה  מהווה חלק אינטגראלי ממחלקת 

 הרווחה. במבנה חדרי טיפול, מטבחו! וחדר שירותי�.

בכניסה למבנה מתנוסס שלט המפנה לתחנה. הביקורת מעירה כי  �

. באתר העיריה קיימת שאינו עדכניעל השלט מופיע מספר טלפו� 

 התייחסות לתחנה אול& אי� מספר טלפו� ישיר של התחנה.

ינוי : בעקבות הערות הביקורת,הוגשה בקשה לשתגובת המבוקרת

  השלט. השלט ובו פרטי& מעודכני& הוכ� ויש לתלותו.

התחנה אינה מצוידת במחשב. מחשב שהיה בתחנה נגנב , עוד לפני  �

שנעשה בו שימוש. לא הובע רצו! מצד מנהלת התחנה לקבל מחשב 

חדש. מנהלת התחנה הסבירה כי אי! לה כל צור" במחשב.  הרישו� 
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למעט פתיחת תיקי� בתחנה נעשה ידנית, אי! רישו� ממוחשב 

 שנעשית במזכירות מחלקת הרווחה לפוני� חדשי�.

התחנה  אינה מצוידת בפקס. הקשר ע� מנהלת התחנה נעשה דר"  �

טלפו! קווי בלבד. מנהלת התחנה נמנעת במידת הנית! ממסירת 

מספר הטלפו! הנייד שלה ג� לעובדות התחנה ולעובדות מחלקת 

קורת החלה בעקבות תלונה הרווחה. חשוב לציי! בהקשר זה כי הבי

שהגיע למשרד מבקר העירייה על כ" שתושבת העיר שנמצאת 

בהלי" גירושי� פנתה מספר פעמי� לתחנה והשאירה הודעות א" 

 לא זכתה למענה עד לרגע כתיבת הדו"ח.

בעקבות הביקורת נערכה פגישה בי� מנהלת  :תגובת המבוקרת

קשת המבוקרת, התחנה לבי� מנהלת מחלקת הרווחה. סוכ& כי  לב

תוגש בקשה לעיריה לרכישת מחשב,ע& חיבור לאינטרנט,פקס 

 ומכונת צילו&. 

מספרי הטלפו� הנייד והטלפו� בביתה של  :תגובת המבוקרת

המבוקרת ידוע לכל עובדות המחלקה ומזכירות מחלקת הרווחה. יש 

מחזירה תשובה לכל מי יא הודעה במענה קולי, וה מנהלתלהשאיר ל

. מטופלת אשר פנתה א) לא השאירה הודעה במענה שמשאיר הודעה

הקולי לא נענתה במש) כחודשיי& בשל היעדר כוח אד&. ע& קליטת 

  מתמחה חדשה למחלקה, נענתה המטופלת. 

לא נערכת תקשורת בדוא"ל בי! מנהלת התחנה לגורמי� אחרי�  �

 כלשה�.

בעקבות הביקורת מציינת המבוקרת כי הינה  תגובת המבוקרת:

ובה עליה ללמוד לעשות שימוש במחשב לרבות בדואר מבינה שח

  אלקטרוני.

 בתחנה אי! מתק! למי� קרי�  ("קולר") לרווחת המטופלי�.  �

בעקבות הביקורת תוגש בקשה לרכישת קולר  תגובת המבוקרת:

  לטובת המטופלי&.
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בהתא� לדוחות כספיי�, במהל" השני� המבוקרות לא בוצעה  �

  רכישת ציוד מסוג כלשהו לתחנה.

שני� לא  7על פי נתוני� שנמסרו ממנהלת התחנה ועובדיה, מזה כ  �

לעובדות התחנה. כמו כ! לא  חיצוניותנערכו השתלמויות מקצועיות 

ניתנת תמיכה מקצועית לעובדות. ניתנות  הדרכות שנערכות ע"י 

 מנהלת התחנה עצמה, בשעות עבודתה בלבד.

& מעבר לשעות כל עובד שצרי) עזרה רשאי לפנות ג תגובת המבוקרת:

העבודה. מנהלת התחנה משיבה להודעות שהושארו לה, מיד כשהיא 

 .חיה להדרכה זכו המתמחי& כל מתפנה, במידת הנית� באותו היו&.

של השתלמויות משותפות ע&  הנושאהיא זו שהעלתה את המנהלת 

  א) הדבר לא יצא אל הפועל.  מחלקות אחרות

  הלי&נ  6.5

  שירות: נוהל פניה לתחנה לצור" קבלת

מנהלת התחנה לטיפול משפחתי וע� ע� מבדיקה שערכה הביקורת  �

עובדות התחנה מתברר כי לא קיימי�  טפסי� לקליטה, למעקב 

  אחר טיפול או לניהול התחנה.

. משיחות ע� עובדי התחנה התברר כי  אנשי� מגיעי� לתחנה לצור" א

  קבלת שירות במספר דרכי�:

  ירייה (רוב הפוני�)באמצעות הפניה ממחלקת הרווחה בע •

פניה עצמית בעקבות פרסומי התחנה. בפועל לא נער" פרסו�  •

  בטענה של היעדר תקציב מחד, והיעדר מטפלי� מאיד".

ע"י גורמי� נוספי� כגו! יועצת בית ספר,שירות פסיכולוגי, בית  •

   משפט וכו'

בקבלת שרות מ! התחנה, מגיעי� בשלב ראשו!  �פוני� המעונייני ב.

מוסרי� נתוני יסוד (פרטי�  אות במחלקת הרווחה,לעובדת הזכ

תיק ממוחשב, עובדת זכאות אישיי� ומצב סוציואקונומי). נפתח 
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הרווחה קובעת לפי הנתוני� את תערי# הטיפול למשפחה. במחלקת 

ש"ח.לאחר פתיחת תיק מקבל  150ש"ח לכ  36התערי# ינוע בי! כ 

ואמור להתקשר  הפונה את מספר הטלפו! של התחנה לטיפול במשפחה,

  לפגישה.ולתא� מועד 

של פוני� ליצור  תמשיחות ע� עובדות התחנה מתברר כי ניסיונו. ג

קשר טלפוני נתקלי� בקושי של ממש: בדר" כלל נענה הפונה במענה 

קולי, עליו להשאיר הודעה. מנהלת התחנה קבעה נוהל לפיו רק היא 

שאית להחזיר עונה לשיחות טלפו! המגיעות לתחנה, והיא היחידה הר

טלפו! לפוני� המשאירי� הודעה. מנהלת התחנה חוזרת לפוני� 

המשאירי� הודעה, בזמנה הפנוי ולפי שיקול דעתה. פוני� אשר לא 

לא יקבלו שירות. לא מתבצע רישו�  'ישאירו הודעה במענה הקולי

של הפוני� לתחנה ולא נער" מעקב לודא הא� הפוני� אכ!  שיחות

  החלו בטיפול.

ת מעירה כי קיי& קושי לפוני& ליצור קשר ע& התחנה. הביקור �

על התחנה להיות נגישה לפניות פוני& בכל האמצעי& 

העומדי& לרשות משרד בימינו וזה אומר: מחשב ע& כתובת 

אימייל, פקס ומשיבו�. חשוב לעדכ� את מספר הטלפו� ואת כל 

 אמצעי הקשר בכל מקו& בו ה& מופיעי&.

מבהירה כי בימי& בה& היא עובדת היא : המבוקרת תגובת המבוקרת

מחזירה טלפוני& לכל הפוני& שהשאירו הודעות במענה קולי. בשל 

קיומה של תקופת המתנה ארוכה, מדי כמה זמ� חוזרת המבוקרת 

 לפוני& הממתיני& כדי לברר הא& הינ& מעוניני& עדיי� בטיפול.

: במקרה שמטופל משאיר הודעה במענה קולי על תגובת המבוקרת

ביטול פגישה, דואגת המבוקרת להודיע על כ) למטפל הרלבנטי אלא 

 א& לא מצוי בידיה מספר הטלפו� הנייד של המטפלי&. 

הביקורת מעירה כי בעקבות הביקורת נערכה פגישה בי�  �

מנהלת המחלקה לבי� מנהלת מחלקת הרווחה, בפגישה סוכ& 

כי המבוקרת תערו) רשימה של כל עובדי התחנה, לרבות ימי 

ושעות עבודת& וכ� מספרי הטלפו� הניידי&. העתק מ� 
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הרשימה יועבר למזכירת מחלקת הרווחה. הרשימה תעודכ� 

 לפי הצור). 

מנהלת התחנה חוזרת לפוני� שהשאירו הודעה, בשיחה ראשונית  .ד

קצרה, טלפונית,  היא מבררת נתוני� בסיסיי� באשר למטרת הטיפול 

  ומפנה לאחת המטפלות. 

רה כי אי� רישו& מסודר של השיחה הביקורת מעי �

(ה"אינטייק"). בשיחת טלפו� זו, לא מתבצע רישו& מסודר 

המתיחס להלי) תיאו& ציפיות ולא נער) רישו& המפרט 

מטפלת אליה מועבר חשיבה בדבר כיוו� הפעולה המתאי&. 

מטופל אינה מקבלת תרשומת מפורטת וברורה של שיחת 

 הטלפו� הראשונית.

הג& שתוכנה של שיחת האינטייק לא נרש& : תגובת המבוקרת

והדברי& לא מועלי& על הכתב,  מועברי& הדברי& על ידה בעל פה 

בעקבות הביקורת קיבלה    למטפלת המקבלת לטיפולה את הפונה.

על עצמה המבוקרת לכתוב טופס "אינטייק" מסודר בו יהיו הפרטי& 

 מנהלת המחלקה תנהל מחברת ובה רישו& כל שיחות הנדרשי&.

תארי)  במחברת יתועדו פרטי המטופל, הטלפו� ע& המטופלי&.

השיחה, למי הופנה. ד� נפרד יוקצה למטופלי& שיופנו להמתנה, כדי 

 לאפשר מעקב.

המטפלת אליה הועבר התיק יוצרת קשר ע� המטופל והלי"   .ה

  הטיפול מתחיל.

הביקורת מעירה בחומרה כי קיימת רשימת המתנה לקבלת  �

ימש) מספר חודשי& מיו& הפניה ועד טיפול, העשויה לה

 �תחילת הטיפול. אי� התייחסות לדחיפות המקרי& ותיעדו

 תחילת טיפול במקרי& דחופי&. 

כל המקרי& דחופי& ולכ� כל פונה מתקבל בהתא&  תגובת המבוקרת:

 לזמ� בו פנה או הופנה.
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הביקורת מעירה בחומרה כי על המבוקרת להבחי� בי� דרגות חומרה 

� לקבוע שרירותית כי פניות תיעננה א) ורק בהתא& למועד שונות, אי

 .העניניתהפניה, יש להתייחס לתוכנה של הפניה ולדחיפותה 

הביקורת לא מצאה תיעוד המצביע על ניסיו! לתק! את המצב  �

כדי לתת שירות טוב יותר לתושב. הג� שלדברי מנהלת התחנה 

בתה של בוצע פרסו� במקומות שוני�, מעירה הביקורת כי מחו

מנהלת התחנה לאפשר לפוני� פניה באמצעות דוא"ל, מחובתה 

לעקוב אחר פרסו�, לחדשו לעיתי� קרובות, לראיי! מועמדי� 

ולמצוא פתרו! לבעיה. ללא שליטה בתקשורת אלקטרונית 

מוגבלת המבוקרת ביכולתה לבצע פרסו�, לראיי! מועמדי�, 

 אד�. לקבל פניות מסודרות ולפתור את בעיית המחסור בכח

לעזרת אחרי& כדי שיבצעו עבורה פרסומי&  יתיפנ תגובת המבוקרת:

באתר האגודה לטיפול משפחתי, ב"שתיל" וכ� באתר "פסיכולוגיה 

עברית", כ� ביקשה שתתבצענה עבורה פניות למכוני& העוסקי& 

  בהכשרת מתמחי&.

בתיק  לכל מטופל תיק אישי, המנוהל עצמאית ע"י הגור� המטפל. ו.

היסוד, קביעת תערי#, הגור� המפנה,   ורי� להיות נתוני האישי אמ

סיבת הפניה, תאריכי הפגישות, תשלומי�, נושא הטיפול ותיעוד 

סגירת תיק ודיווח על סגירתו לגור� המפנה. 'השיחות ובגמר הטיפול

  בקשתנו לעיו! בתיקי מטופלי� נענתה בשלילה מ! הטע� של חיסיו!. 

מאוחסני� במגירות לא נעולות  הביקורת מצאה כי תיקי המטופלי�

המצויות בחדר טיפולי�. לכל מטפל מגירה אישית. המבנה עצמו נעול, 

חדר הטיפולי� והמגירות אינ� נעולי�. בפועל לכל מי שנכנס לבניי!, 

כמו המטפלי�, המנקה ונותני שירות נוספי�, גישה חופשית לכל 

רוצה  המטופלי�. מוזר שמנהלת המחלקה אינה  המגירות ולתיקי 

שהביקורת תבדוק את תיקי המטופלי� בטענה של  חסיו! מטופלי� 

 א" אינה מוטרדת מכ" שהמגירות פתוחות לכל מי שעובר במקו�.

בעקבות הביקורת נערכה פניה למזכירת מחלקת  תגובת המבוקרת:

 רווחה, הוזמנו מפתחות למגירות.
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 על י&פועל לא י&ומטפל בתיקי& רישומי& ישנ& : תגובת המבוקרת

 בשעת ה&ל הנמסרות פה בעל הנחיות פי על אלא, &דעת שיקול פי

 ע& בדיקהשל  דר)ב התשלומי& גביית על מפקחתאני . הדרכה

  . יושר& על וסומכת המטפלי&

 שימוש לעשות תחזור כי  מנהלתבעקבות הביקורת הודיעה ה

 .בטפסי&

מנהלת מחלקת  נפגשתי ע&בעקבות הביקורת  :תגובת המבוקרת

סוכ& כי המבוקרת תבנה טופס "אינטייק" בו יהיו פרטי  הרווחה.

המטופל, הסכמה לטיפול והתחייבות לתשלו&. העתקי טפסי& ירוכזו 

    בקלסר.

תשלו� עבור הטיפול נגבה ע"י המטפל, אחת למספר פגישות. אי!  .ז

נוהל המחייב תשלו� עבור כל פגישה כתנאי לפגישה, אי תשלו� אינו 

ע� קבלת התשלו� מוציא המטפל קבלה. מונע המש" קבלת טיפול. 

העתק מ! הקבלה נמסר למטופל, העתק נוס# מוצמד לתשלו� אשר 

בתחנה עצמה והעתק שלישי נשאר בפנקס   מופקד בכספת אשר 

 הכספי�  הקבלות. אחת לחודש בער" מעבירה מנהלת התחנה את 

העיריה. מזכירת קופת ו בכספת יחד ע� הקבלות המצורפות, לגבשנ

שו� כספי וזוקפת כספי� אלו לזכות ירווחה מבצעת מחלקת הר

  התחנה בחשבו! של העיריה שבו סעי# נפרד לתחנה. 

 יש מטפל לכל: לגבי גביית הכספי& מהמטופלי&, תגובת המבוקרת

 מטפל כל ע& בודקת המבוקרתו ממטופליו שיל& מי אחרי מעקב

 לגזברות מועברי& הכספי&. משלמי& המטופלי& הא& אישי באופ�

  .בעירייה לקופאית מועברי& והפנקסי& ירייהבע

הביקורת מעירה כי מעיו� בקבלות עולה כי אי� אחידות  �

ברישו& הקבלות. לא נית� להבי� מ� הקבלות מי היה הגור& 

המטפל, מי הגור& המשל&, עבור כמה טיפולי& נית� התשלו& 

ולפי איזה תערי�. בשל היעדר פרטי& מזהי& בחלק מ� 

לבצע רישו& שמי או מעקב מי מהמטופלי& הקבלות לא נית�  

  שיל& וכמה שול& עבור הטיפול.
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פנקסי הקבלות אינ� מרוכזי� במקו� אחד. פנקסי קבלות  .ח

מחלקות העיריה) ע"י   מסופקי� לתחנה המבוקרת (ולשאר 

אי! פנקסי� ייעודיי� לתחנה ולכ! אי!  ' קופאית העיריה באופ! אקראי

לאתר פנקסי קבלות מ! השני� רצ# מספרי בי! פנקסי�. ניסיו! 

התחנה נמסרו הפנקסי�   המבוקרות עלה בתוהו. לדברי מנהלת 

 למזכירות מחלקת הרווחה.לדברי המזכירות לא הועברו הפנקסי�

  לידיה�.

בעקבות הביקורת נערכה פניה למזכירת מחלקת הרווחה כדי  �

שתוציא פנקסי חשבונות על ש& המחלקה לטיפול משפחתי 

 הקבלות ינתנו לפי סדר רצי�. ותוציא הנחיה כי

בעקבות הביקורת סוכ& כי בקבלות יפורט ש& המטופל,  �

 .תאריכי המפגשי&, וש& ברור של המטפל

על פי נוהל שהיה נהוג בתחנה בעת ניהולה ע"י המנהלת הקודמת,  ט.

לתפקידה כמנהלת מחלקת   לפני כניסת הגב' איילה חביב 

 ורטו ש� המטפל, ש�הרווחה, העביר כל מטפל דו"ח חודשי בו פ

טיפולי� והתשלומי� שנגבו. נראה כי נוהל זה אינו  המטופל, ספר

  מבוצע עוד. 

והל הקוד& ועל ביקורת מעירה שיש לחדש ולחדד את הנה �

מכל   מנהלת התחנה לוודא קבלת דו"ח טיפול חודש

 המטפלי&.

מסכימה לחזור לנוהל הקוד& של קבלת דו"ח  תגובת המבוקרת: 

לגבי התשלו&. ההחלטה נמסרה למתמחי& בישיבת  כתוב מכל מטפל

  הצוות האחרונה.

ע� סיו� הטיפול נשמרי� תיקי המטופלי� בתחנה עצמה.   י.

אי! נוהל ברור של   לאחר כשנה מועברי� התיקי� לגניזה בעירייה. 

סגירת תיק, לא מועברת הודעה לגור� המפנה על סגירת תיק ועל 

 תוצאת הטיפול.
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למנהלת מחלקת  מנהלת התחנהבי�  בעקבות הביקורת נקבע �

שהפנית המטופל היא ע"י עו"ס יש במקרה הרווחה כי 

  להעביר בתו& הטיפול סיכו& טיפול לגור& המפנה.

ברישומי המזכירות במחשב, רשומי� כל תיקי המטופלי� על שמה . יא

של מנהלת התחנה , הגב' לימור פרגי', ג� א� בפועל בוצע הטיפול ע"י 

בהתא� לדרישתה. יש לציי! כי הגב' מיכל לבנה, גור� אחר וזאת 

מתמחה העובדת בתחנה, דרשה כי שמה יופיע כמטפלת בתיקי� 

שבטיפולה.  בבדיקה ברישומי� במחשב מתברר כי רק בתיקי מטופלי 

  הגב' לבנה  מופיע ש� המטפל. 

הביקורת מעירה שלא ייתכ� שהתחנה לטיפול משפחתי אינה  �

ר עובדי מחלקת רווחה. מחוברת למערכת הנמר כמו שא

לחבר את מחשב התחנה לתוכנת הנמר כדי הביקורת ממליצה 

מטפלי& למלא תיק מטופל כמו כל עובד סוציאלי לאפשר ל

אחר. כל מטפל יכנס תחת שמו וכמו כ� שמו יופיע כגור& 

  המטפל. באופ� זה יהיה מעקב אחר עבודת התחנה ועובדיה.

גות לעבוד ג� בקליניקה מטפלות בתחו� הטיפול המשפחתי נוה  יב.

  פרטית.

הביקורת לא מצאה נוהל פנימי שמגדיר אילו מטופלי� נית! או  �

אסור להפנות לטיפול בקליניקה פרטית. לדברי מנהלת התחנה 

נוהלי קבלת מטופלי� לפרקטיקה פרטית מסורי� לשיקול 

  דעת� של עובדי התחנה. 

לדעת הביקורת על מנהלת התחנה ומנהלת מחלקת רווחה  �

גדיר נוהל ברור שימנע מצב של ניגוד ענייני& והפנייה של לה

 מטופלי& אל מהתחנה העירונית לקליניקות פרטיות.

 המקבלי& מטופלי&בעקבות הביקורת סוכ& כי : תגובת המבוקרת

  . המטפלי& של הפרטית קהילקלינ לעבור יוכלו לא בתחנה טיפול

קי הביקורת בחרה מסיבותיה שלא להמשי" את בדיקת תי יג.

המטופלי� למרות שהיא רשאית לעשות כ!. למרות שהתיקי� לא 
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נבדקו הביקורת מציינת  שיש להגדיר באופ! ברור מה צרי" לכלול תיק 

  .מטופל וכיצד לנהל אותו

  תקציב התחנה. 6.6

תקציב התחנה מנוהל כתקציב סגור, כספי התחנה מופקדי�  .א

  בחשבו! עירית נשר בסעי# תקציבי נפרד.

התחנה מתאפשרת נגישות למידע בדבר מצבה הכספי של  למנהלת .ב

  בעירייה וקבלת דפי מאז!.  הנה"חהתחנה, ע"י פניה למחלקת 

מידע ל השל גישה כל חסמה הקודמת המנהלתתגובת המבוקרת: 

  בדבר תקציב התחנה

מנהלת התחנה אינה מודעת למצב הכספי של התחנה. בשני�  .ג

קבלת פרטי� כספיי� על  צור"המבוקרות לא נערכה פניה למזכירות ל

  מצב התחנה מבחינה כספית. 

  .הדברי& את תבדוקלאור הביקורת היא תגובת המבוקרת: 

 יה, לשני� המבוקרותימדפי חשבו! שהתקבלו מהנהח"ש בעיר ד.

  עולי� הנתוני� דלהל!:

  : 2011שנת   

  ש"ח 20,604   סה"כ הכנסות התחנה  

  ש"ח  21,223  סה"כ הוצאות התחנה  

  אות כוללות:ההוצ  

  ש"ח    5,943   תשלומי ניקיו!  

  ש"ח      900    קניית מצרכי�   

  ש"ח   1,000    לפרילנסרתשלו�   

  ש"ח 13,380    תשלו� להדרכות  
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  : 2012שנת   

  ש"ח 16,759  סה"כ הכנסות התחנה  

  ש"ח 29,550  סה"כ הוצאות התחנה  

  ההוצאות כוללות:  

  ש"ח   7,950   תשלומי ניקיו!  

  ש"ח 2,100    ניית מצרכי� ק  

  ש"ח  8,120   לפרילנסרתשלו�   

  ש"ח 11,380   תשלו� להדרכות  

יולי 'לחודשי� ינואר,  2013ו! בדפי חשבו! לשנת התקציב מעי

 (כולל), עולי� הנתוני� הבאי�:

  ש"ח 18,820  סה"כ הכנסות התחנה  

  ש"ח 12,626  סה"כ הוצאות התחנה  

  :ההוצאות כוללות  

  ש"ח 4,796    קיו!תשלומי ני  

  ש"ח   900     קניית מצרכי�   

  ש"ח   630    תשלו� לפרילאנסר  

  ש"ח 6,300    תשלו� להדרכות  

ההוצאה להדרכות היא בעיקר עבור מדריכה שהוצמדה לגברת  .ה

רווחה שקיבלה על עצמה   מיכל לבנה, עובדת סוציאלית במחלקת 

ת הכשרתה כמטפלת אחריות לתחו� סדרי די! ברשות ובנוס# סיימה א

משפחתית. מיכל דרשה לקבל הדרכה חיצונית נוספת בתנאי לקבלת 

שהוצמדה לה בהמלצת מפקחת  האחריות לתחו� סדרי די!. המטפלת
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ממשרד הרווחה, ג� היא מטפלת משפחתית ולכ! יכלה להציע למיכל 

  ליווי והדרכה בשני התחומי�, סדרי די! וטיפול משפחתי.

, נעשו ללא ידיעתה ההדרכותעבור  י&מתשלו תגובת המבוקרת: 

 פי על, למיכל הדרכות עבור הקודמת המנהלת ידי על שולמו ההדרכות

 להצמידלא נהוג  תחנה בא�המנהלת הקודמת וללא ידיעתה.  החלטת

 הפנת כאשר. התחנה בתקציבי ולהשתמש כזו פרטנית הדרכה לעובד

 להביא או קבוצתית חיצונית הדרכה לבקש הקודמת למנהלת

 מהעירייה לשחרר יסכימו שלא או כספי& אי� כי נטע�,  השתלמות

  .כספי&

  .  ממצאי& השוואתיי& :7

לש� השוואה, נבדקו שתי תחנות לטיפול משפחתי: בעמק חפר  7.1

  ובכפר יונה.

תושבי� (שמצב� הסוציואקונומי  23,000התחנה בכפר יונה משרתת כ 

  תושבי�.    40,000 –) והשנייה כ 7מדורג 

ה בכפר יונה משרתת אוכלוסיה הדומה לאוכלוסית נשר , התחנ

 להשוואה.  ולפיכ) נבחרה כבסיס בגודלה ובדרוגה,

ג� תחנה זו ממוקמת במבנה שאינו מהווה חלק ממחלקת הרווחה.  7.2

  פרטיות המטופלי�.   דבר זה מסייע לשמירה על 

ג� תחנה זו מנוהלת ע"י מנהלת תחנה המועסקת בחצי תק! ומקבלת 

מתמחי� ללא שכר וכ!  מ! העיריה. בתחנה מועסקי�שכר 

  פרילאנסרי�.

  תקציב התחנה הינו תקציב סגור.

דומה לנהוג בתחנה  –אופ! קבלת הכספי� בתחנה והעברת� להנח"ש 

  המבוקרת.

 70מטפלי�, הנותני� טיפול לכ  12בתחנה בעמק חפר מועסקי� 

'08:00ת ה' בשעו'ימי� בשבוע, בימי� א' 6משפחות.  התחנה עובדת 

  חצי יו�.'וביו� שישי 20:00
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משיחה ע� מנהלת התחנה עולה כי בהסתמ" על נסיו! שנצבר במש" 

שני� רבות, גובשו נהלי� מסודרי� לקליטת מטופלי�, לטיפול בה�, 

למעקב אחר טיפול, ולמעקב אחר תשלומי�. כ! גובשו נהלי� בנוגע 

המפנה ע� להתחייבויות המטופל מחד והמטפל מאיד", עדכו! הגור� 

  תחילת הטיפול וע� סיומו.

מנהלת תחנת כפר יונה הבהירה כי את הנהלי& הנהוגי& בכפר יונה 

בשינויי& �אימצה מ� הנהלי& הקיימי& בתחנה הוותיקה בעמק חפר

  שמצאה לנכו� לבצע.

הנהלי& הקיימי& בתחנות לטיפול משפחתי בכפר יונה ובעמק  7.3

  בסיס להשוואה:� חפר

 טופס הפניה המועבר לתחנה.הגור� המפנה ממלא  .1

  התקשורת נערכת באמצעות טלפו!, דוא"ל או באמצעות בפקס.   .2

מנהלת התחנה יוצרת קשר טלפוני ע� המטופל  לאחר ראיו!  .3

טלפוני וקבלת פרטי�, תשד" בי! המטופל למטפל מתאי� 

 ותקבע עלות הטיפול בהתא� לנתוני� שנאספו.

רווחה) טופס בשלב זה יישלח לגור� המפנה (בתו" מחלקת  .4

 המאשר קבלת המטופל לטיפול.

לאיסו# מידע רלבנטי וימלא 'פגישות רקע 4'2המטפל יקיי�  .5

 טופס "אינטייק" .

 תכבר בפגישה הראשונה תובהר למטופל מערכת ההתחייבויו .6

יבות המטפל יההדדית בי! המטפל למטופל לרבות התח

שעות  24יבות המטופל להודיע על ביטול מפגש ילחיסיו!, התח

מראש, התחיבות לשל�, התחייבות לטיפול שיימש" כשנה ולא 

 יותר, ועוד.יחת� טופס הכולל את התחייבויות הצדדי�.

בכל תיק מטופל קיי� טופס מעקב אחר תשלומי�. התשלו�  .7

 יבוצע בכל מפגש.
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 בכל פגישה יבוצע רישו� של סיכו� פגישה. .8

 בגמר הטיפול יבוצע רישו� בדבר סיכו� הטיפול. .9

 גמר הטיפול תישלח לגור� המפנה.הודעה על  .10

 

  הבטחת חיסיו� ופרטיות המטופלי&:  7.4

כל תיקי המטופלי� מאוחסני� בחדרה של מנהלת התחנה, בארו! נעול 

תיקי� גמורי� מועברי� לגניזה . שמפתחותיו בידי המטפלי� בלבד

  בחדר נפרד שרק למנהלת התחנה גישה אליו.

  הדרכות מקצועיות :  7.5

פקת פיקוח צמוד והדרכה מאחורי מראה מנהלת התחנה מס

  למתמחי�.

באופ! קבוע נערכות השתלמויות מקצועיות וניתני� שירותי הדרכה 

לעובדי התחנה. לש� כ" מוזמני� מרצי� חיצוניי� המעשירי� את 

הידע של עובדי התחנה. נערכי� שיתופי  פעולה ע� מחלקות אחרות 

ה הדדית לש� צמצו� עלויות מחד והפרי' משפחתי לטיפול  

  מאיד".

מבדיקת הביקורת עולה כי מקובל במחלקות רווחה ובתחנות לטיפול 

משפחתי לתת תמיכה נפשית מקצועית לעובדי� שחשופי� יו� יו� 

  למקרי� קשי� של טיפול בפוני�.

  הביקורת:והמלצות מסקנות  .8

8.1  (�הקושי של הביקורת לקבל ממנהלת התחנה מידע כמותי (שקו

המטופלי& מצביע על ניהול לא תקי�  י& ומספרלגבי מספר המטפל

  של רישו& ומעקב אחר עבודת התחנה. בהצבת יעדי& ועמידה בה&.

משיחה שערכה הביקורת ע& מנהלת התחנה עולה כי התחנה  8.2

אינה נותנת מענה מספק לצור) הקיי& ביישוב: מספר המשפחות 
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ה קט� יחסית לגודל האוכלוסייה וג& בהשווא�המטופלות בתחנה

לנתוני& שקיבלה הביקורת ממחלקות אחרות. לדברי מנהלת התחנה 

תקופת המתנה של כחודשיי& לצור) קבלת טיפול מהווה פגיעה 

באוכלוסיות הזקוקות לטיפול, עשויה לגרו& להחרפה במצב 

המטופלי& ומחייבת חשיבה מחדש והיערכות אחרת לצור) מת� מענה 

ת בחומרה נושא זה ומציית מהיר יותר לצורכי ציבור. הביקורת מציינ

כי מצאה שני מקרי& לפחות של משפחות בהלי) גירושי& אשר הופנו 

לתחנה ע"י עובדי מחלקת רווחה ופנו לתחנה מספר פעמי&, השאירו 

הודעות ולא קיבלו מענה. מקרה אחד למעלה משלושה חודשי& עדיי� 

  עדיי� ללא מענה. –לא קיבל מענה ומקרה שני למעלה מחצי שנה 

מתמחי& ו/או � לדעת הביקורת תוספת כוח אד& טיפולי 8.3

הינו הכרחי לתפקודה התקי� של התחנה. נתו� זה ידוע �פרילאנסרי&

למנהלת התחנה ולמרות זאת, לדבריה, היא לא מצליחה לגייס כוח 

�  ותיקי& עוזבי& את התחנה. עובדי&� מכ) ויתירה  � אד& נוס

הרווחה, אשר  משיחות שערכה הביקורת ע& מנהלת מחלקת 8.4

נכנסה לתפקידה בשנה האחרונה, עולה כי אינה מרוצה מאופ� תפקוד 

התחנה, ולמרות מספר שיחות שקיימה ע& מנהלת התחנה  לא ננקטו 

פעולות אופרטיביות לשינוי המצב. לדברי מנהלת מחלקת הרווחה 

לשנות דפוסי פעולה  הנוכחית, ג& מנהלת התחנה הקודמת התקשתה

  טיפול משפחתי.שהושרשו בתחנה ל

הביקורת מציינת בחומרה כי מנהלת התחנה אינה עושה שימוש  8.5

התחנה. לא יעלה על הדעת כי   במחשב, בפקס או בדוא"ל לצורכי 

יופעל שרות לציבור מבלי שיעשה שימוש באמצעי& אלו.  2013בשנת 

זמינות השירות לציבור הינה תנאי בל יעבור.  עבודתה של מנהלת 

פיקוח, פיתוח התחנה, קליטת מתמחי&, קליטת התחנה מחייבת 

כל אלו מחייבי& נגישות למדיה האלקטרונית  �מטופלי& חדשי&

וזמינות בשעות גמישות. היעדר מחשוב בתחנה הוביל למצב בו לא 

נית� לקבל נתוני& ברורי& בדבר מספר המשפחות המצויות בטיפול 

 � ל 15 במסגרת התחנה. ההערכה באשר למספר המטופלי& נעה בי�

  משפחות. 25
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שעות  19.5מנהלת התחנה מועסקת במשרה חלקית, חצי תק�,  8.6

הינ� שעות הבוקר בלבד.  עבודה. על פי דרישתה, שעות עבודתה

מנהלת התחנה סירבה לכל בקשה, הצעה או פניה לשנות את שעות 

עבודתה. הביקורת מעירה ששעות אלו אינ� מתאימות לציבור הנזקק 

שעות המבוקשות  � עצמה ג& לדברי מנהלת התחנה � לשירותי התחנה

  לטיפול הינ� שעות אחה"צ, הערב וימי שישי בבוקר.

בי� תפקידיה, על מנהלת התחנה לתת שירותי טיפול, הדרכת  8.8

והדרכה חיה בזמ� טיפול.  לרבות הדרכה פרטנית, קבוצתית מתמחי&,

רכה מבדיקת הביקורת עולה כי שעות עבודתה אינ� מאפשרות מת� הד

כזו בשל מיעוט מטפלי& ומטופלי& המגיעי& לטיפול בשעות בה� היא 

 נמצאת בתחנה. 

טבי הביקורת מתרשמת כי מנהלת התחנה אינה מנצלת באופ� מי   8.9

ביקשה הביקורת להבי� את    את היק� משרתה. מתו) שיחה בה

פירוט עיסוקה ופעילותה, לא הצליחה הביקורת  להבי� איזו 

שעות עבודתה, ומדוע לא מנוצלות שעות  19.5  �עבודה מתבצעת ב

 אלו לפיתוחה של התחנה ולמת� שירות טוב יותר לציבור.      

שני& לא ניתנו הדרכות  7 � מבדיקת הביקורת עולה כי מזה כ 8.10

העשרה מקצועיות חיצוניות ע"י מרצי חו0 לעובדות התחנה. 

כות וימי עיו� ה& מבדיקה שערכה הביקורת במחלקות אחרות הדר

מרכיב חשוב בהכשרת& של העובדי&, שמירה   בר שבשגרה והד

מתפתח. נה כמקו& מתקד&, לומד ועל מקצועיות& ומיצוב התח

ד המחלקה היעדר מוחלט של הדרכות והשתלמויות פוגע בתפקו

אד& איכותי בעתיד. לדברי, מנהלת וא� באפשרות לקליטת כוח 

לקות להציע שיתופי פעולה ע& מח המחלקת רווחה ניסיונותי

צמצו& עלויות בנושא זה כמו השתתפות בשכר   לצור)  � אחרות

 לא צלחו. �מרצה חיצוני מחד וסיעור מוחות מאיד)

הביקורת לא מצאה נהלי& וטפסי& מובני& לקליטת מטופלי&,  8.11

על התחלת וסיו&   למעקב אחר תשלו&, ולדיווח לגור& מפנה

 טיפול. כל מטפל פועל לפי שיקול דעתו.
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של תקבולי& מונע מעקב אחר ביצוע תשלומי& רישו& לקוי  8.12

 כספיי&.  ע"י מטופלי& ומאפשר פתח לאי סדרי& 

מנהלת התחנה סומכת על יושר& של העובדי& ועל שקול  8.13

מתפקידה לפקח על  דעת& בנושא הכספי. להערכתה, אי� זה

בוטלו.  �גביית התשלומי& . נהלי& מסודרי& שהיו קיימי& בעבר

שקורה בתחנה כולל גביית כספי& הוא ל מה שכהביקורת מעירה 

 באחריות המנהלת ויש לפקח על כ).

הביקורת מצאה כי בשני& שנבדקו קיימות הוצאות העולות  8.14

בהרבה על הכנסות התחנה. מנהלת התחנה אינה יודעת מה 

תקציב התחנה, מה� הכנסות התחנה ומה ההוצאות, ואינה יודעת 

 התקציב.כיצד לקבל מידע בדבר 
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  ביקורת ח"דו

  בנושא שילוט עירוני
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  רקע .1

שלטי� מדווחי� במערכת הגביה.  1,106 'עסקי� ו 900בעיר נשר קיימי� 

נושא אכיפה וגביה של אגרת שילוט מטופל בשוט# על ידי שתי מחלקות 

בעירייה, מחלקת פיקוח ורישוי עסקי� ומחלקת גביה. האחריות העליונה 

ירייה ובכלל זה גביית אגרת שילוט היא כמוב! של גזבר לכל נושא כספי בע

העירייה שמפקח על מנגנו! הגביה. מחלקת רישוי ופיקוח אחראית על מגוו! 

רחב מאד של נושאי� וביצוע סקר שילוט הוא רק אחד מה� ואינו מ! 

  המרכזיי� שבה�. 

לג� וה� יעובדי מחלקת הגביה, כולל מנהל המחלקה ה� עובדי חברת מ

1  514,903גבתה המחלקה (העירייה)   �2012 לגזבר העירייה. בשנת  כפופי

חשוב לציי! לחיוב שחברת מילג� גובה את כל שאר  מאגרות שילוט.

המיסי� עבור עיריית נשר באחוזי� גבוהי� מאד. לצור" המחשה בשנת 

 98% –בנושא מי� ו  96%בנושא ביוב,  98%יו: י הגבייה האחוז 2013

באופ! יחסי א"  דשא השילוט הוא בהיק# כספי נמו" מאבנושא ארנונה. נו

מאחר ויש חשיבות רבה אגרות שילוט%),  85%(עי� טאחוזי הגבייה מ

  לאיתור כל השלטי� בעיר.

מחלקת רישוי ופיקוח היא מחלקה אורגנית של העירייה וכל עובדיה ה� 

 עובדי עירייה. ארגונית ה� כפופי� למזכיר העיר. על פי דבריו של מנהל

המחלקה, בתחילת כל שנה פקח ממחלקת רישוי ופיקוח עור" סקר שילוט 

  עירוני. הסקר מועבר על ידי הפקח למחלקת גביה לצור" חיוב שנתי. 

במהל" הביקורת נערכו מספר סיורי� בכל רחבי העיר אשר במהלכ� דגמה 

שלטי�. הביקורת בדקה את כרטיסי המשל� ודוח מצב חשבו!  52הביקורת 

. כמו כ!, הביקורת בדקה כיצד העירייה 2013'2012דג� בשני� בהתאמה למ

מבצעת סקר שילוט, איכותו, איזה מידע הוא כולל וכיצד הוא מסייע לחיוב 

  שמוציאה העירייה. 

  נתוני הסקר שעור" פקח העירייה שמורי� על המחשב של קופאית העירייה.
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 מטרת הביקורת .2

שילוט עירוני. כמו כ! הביקורת תבדוק את קיו� לשו! החוק בנושא  .2.1

תבדוק את נהלי העבודה והלי" הוצאת/חידוש/ביטול רישיו! שילוט 

  והסרת שילוט לא חוקי.

 הביקורת תבדוק הא� פעולות הגבייה והאכיפה שמבצעת העירייה. .2.2

 הביקורת תבדוק את יעילות הנהלי�, אכיפת� ותאתר ליקויי�. .2.3

 באגרת �השלטי בעלי של החיוב נכונות הביקורת תערו" בדיקת .2.4

 . שלטי� 50השנתית לגבי מדג� של  השילוט

הביקורת תבדוק את איכות זרימת המידע ושיתו# הפעולה בי!  .2.5

 מחלקת גביה למחלקת פיקוח ורישוי עסקי�.

  

 חוקי&, הוראות ונהלי& .3

פרק י"ד  1991חוק עזר לשמירה על הסדר והניקיו! התשנ"א  .3.1

  שלטי� ומודעות. 

 פקודת העיריות (נוסח חדש).  .3.2

 לי� פנימיי�.נה .3.3

  

 היק� הביקורת .4

מחלקות גביה ופיקוח בנושא שילוט  פעילות תבדוק את הביקורת

  ותכלול בי! היתר את הנושאי� הבאי�:  2013'ל 2012בי! השני� 

חלקת והגדרת תפקידי� ובחינת המשאבי� וכוח האד� שמוקצה  .4.1

 לטיפול בנושא שילוט.

 בחינת המסגרת החוקית ותהליכי העבודה.  .4.2

 נסות וחובות של בעלי עסקי� בגי! אגרת שילוט. בדיקת הכ .4.3

  בדיקת נהלי עבודה.  .4.4

ותדירות הביצוע. וכ!, אופ! שמירת  שילוט, אופ! סקר קיו� בדיקת .4.5

 המידע שנאס# ותרגומו לחיובי אגרה. 

איסו# נתוני� לגבי כמות רישיונות השילוט שהונפקו ואגרות  .4.6

 שחויבו, ניגבו ומצבת החובות. 
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שלטי� ברחבי העיר ובדיקת תקינות  50' ל של כצילו� ומדידת הגוד .4.7

 הרישו� והחיוב שלה� במערכת. 

 עיקרי הממצאי&  .5

שהעירייה חייבה בגי! אגרת  הסכו� כי עולה שלטי� 52 של מדג� מבדיקת

ואילו על פי בדיקת 1  7,266 עמד על 2013 לשלטי� אלה בשנת שילוט

לאות� 1  16,187.25של  בגובה חיוב להוציא העירייה הביקורת היה על

 –. (ראה נספח א 122%שלטי�. נתו! זה מצביע על אובד! הכנסות בגובה של 

  טבלת חיוב שלטי� שצולמו על ידי הביקורת).  

  הערות הביקורת לסקר שילוט שערכה העירייה .5.1

 מתמונות שעורכת העירייה מורכב הביקורת מעירה כי הסקר .5.1.1

 או רמט כגו! מדידה אביזרי כל פקח העירייה ללא שמצל�

 בהערכה נעשה השלט גודל. שטחי� למדידת לייזר מכשיר

הגביה שרואה את השלט בתמונה  מחלקת עובדת ידי על בלבד

  .בלבד

תגובת מנהל מחלקת פיקוח: אכ� אי� מכשיר מדידה והסקר 

נעשה ע"י אחד הפקחי&. יש צור) לבצע את הסקר ע"י 

  חברה חיצונית או לחילופ� לרכוש מכשיר מדידה מתאי&.

במדג� עלו שלטי� שאינ� מופיעי� או מצולמי� במסגרת  .5.1.2

 הסקר שביצעה העירייה.

אינ�  י�לעית של העירייה שלטי� שאינ� מצולמי� בסקר .5.1.3

מחויבי�, אלא א� כ! צולמו בסקר של שנה קודמת או שדווח 

  עליה� על ידי בעל השלט.  

לדבריו של מנהל הפיקוח הסקר נעשה בתחילת כל שנה.  .5.1.4

קר מצולמות במש" כל חודשי השנה. עקב בפועל תמונות הס

 כ" יש עיקוב בהוצאת החיוב. 

הסקר נעשה בתחילת השנה  תגובת מנהל מחלקת פיקוח:

והסתיי& באמצע חודש מר0. ישנ&  2013כמו ג& בשנת 

צילומי& נוספי& שמבוצעי& במש) כל השנה של שלטי& 

 חדשי& שנוספו ופקח הבחי� בה&.
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ו למחלקת הגביה, ממוינות תמונות השלטי� שצולמו והועבר .5.1.5

בתיקיות על פי ש� העסק בלבד וללא פרטי המשל� כפי 

שמופיע בכרטיס המשל�. עובדה זו יוצרת עומס עבודה רב על 

עובדת המחלקה שאחראית על חיבור התמונות למספר 

 המשל�. כמו כ! לא מצוי! מיקו� השלט, מספרו וגודלו.   

 תיקיה קיימת 2013הביקורת מצאה כי בסקר שנער" בשנת  .5.1.6

תמונות שלא מוינו   9כוללת  . התיקייה'חדשה תיקיה' בש�

במהל" השנה לתיקייה מתאימה. שני שלטי� לא חויבו כלל 

ושלט אחד של חברת מחשבי� כ!  חויב. לגבי שאר השלטי� 

 אי! מידע לביקורת מאחר ולא נבדקו. 

מבדיקת הביקורת את התמונות שצולמו בסקר שילוט של  .5.1.7

לה כי חלק מהשלטי� מופיעי� יחד באותה תמונה העירייה עו

ולא כל שלט בתמונה נפרדת. עובדה זו מקשה עוד יותר בשיו" 

 השלט לכרטיס משל� ויוצרת בלבול לגבי איזה שלט מחויב.

  הביקורת ידי על ונמדדו שצולמו שלטי& 52הערות למדג& של  .5.2

 גביה מחלקת בו אחד מקרה מצאה הביקורת '  יחסי חיוב .5.2.1

הדבר הינו בניגוד . יחסי למספר חודשי� ט בחיובשל חייבה

 חלק או לשנה הינו שהתערי# שקובע העירוני העזר לחוק

 . חודשי� למספר יחסי תערי# ואי! ממנה

חשבתי שבמקרי& מיוחדי&  תגובת מנהל מחלקת פיקוח:

בה& בעל עסק מציב שלטי& למספר חודשי& מצומצ& מתו) 

כו& המלא. אני מקבל שנת הפעילות אי� זה הוג� לחייבו בס

 את הערת הביקורת.

הביקורת מצאה מקרה אחד בו בוטל החיוב  –ביטול חיוב  .5.2.2

שהוסרו בניגוד לחוק העזר העירוני. בוצע  השלטי� בגי! כל

שלטי� החדשי� שהותקנו.  חיוב חדש, נמו" יותר, עבור

הביקורת מעירה כי למרות שיש היגיו! וצדק בפעולת העירייה 

� בעיר היא עומדת בניגוד לחוק העזר שרוצה לעודד עסקי

הנוכחי. לכ! הביקורת ממליצה לעירייה לעג! נושא זה בבואה 

 לאמ� חוק עזר חדש בנושא שילוט.



29 

 

 שלטי� 7הביקורת מצאה כי קיימי�  –היעדר כרטיס משל�  .5.2.3

ואילו העסק אינו מופיע במערכת. הביקורת  ידה על שצולמו

 כלל בגי! שילוט. לא מצאה כרטיס משל� והעסק אינו מחויב 

מקרי�  16הביקורת מצאה   –שלט לא מצול� ולא מחויב  .5.2.4

בה! תמונות שצולמו על ידה אינ! מופיעות בכרטיס המשל�. 

 אי! תמונה של השלטי� וה� אינ� מחויבי�. 

 11הביקורת מצאה כי קיימי�  –שלט מצול� ולא מחויב  .5.2.5

בתמונות  של שלטי� המופיעי� תמונות מקרי� בה� ישנ!

 . חיוב בגינ� המשל�, ואי! רפות לכרטיסהמצו

מקרי� בה� גודל השלט  14הביקורת מצאה  –חיוב גודל שגוי  .5.2.6

המופיע בכרטיס החיוב בוצע על ידי הערכה בלבד ואינו תוא� 

את המדידה שנעשתה על ידי הביקורת בשטח. במספר מקרי� 

הפער בי! הערכה למדידה הינו גדול מאוד. כתוצאה מכ" 

 כו� נמו" או גבוה מ! הנדרש. השלט מחויב בס

החיוב נעשה על פי הערכה  תגובת מנהל מחלקת פיקוח:

חיוב נכו� יעשה רק ע"י  מי& אי דיוקי&.יבלבד ולכ� קי

 מכשיר מדידה מתאי&.

מקרי� בה� קיימת טעות  4הביקורת מצאה  –סיווג שגוי  .5.2.7

בסיווג השלט. כלומר, שלט סווג וחויב כשלט רגיל למרות 

 ר. שהוא שלט מוא

 בה� מקרי� 5 מצאה הביקורת – מצול� ולא מחויב שלט .5.2.8

 ממספר המפורטי� בכרטיס המשל� גדול החיובי� מספר

שלטי�  ישנ�.  בתמונות המצופות אליו המצולמי� השלטי�

 . מחויבי� שאי! תמונה שלה�

על פי נהלי מחלקת רישוי ופיקוח  –רישיו! לא בתוק#  .5.2.9

, 5לט, סעי# המופיעי� בטופס בקשה לרישיו!/ הצגת ש

"הרישיו! תק# רק לאחר תשלו� אגרת שילוט" (נספח ב'). 

מקרי� בה� קיימי� שלטי� ללא רישיו!  6הביקורת מצאה 

 בתוק# עקב אי תשלו� האגרה. 



30 

 

במקרי& של אי תשלו& אגרה  תגובת מנהל מחלקת פיקוח:

התיקי& מועברי& לטיפולו של היועמ"ש להגשת כתב 

 אישו&.

מקרי�  2הביקורת מצאה  –וחרת הזנת נתוני שלטי� מא .5.2.10

רק מספר חודשי� לאחר  חויב שהותק!, חדש בה� שלט

 . שצול� על ידי מחלקת הפיקוח

בה�  מקרי� 6הביקורת מצאה  –פרטי מיקו� כלליי�  .5.2.11

מיקו� השלט המופיע הוא כללי ולא מדויק. לדוגמא: בתיבת 

הטקסט נרש� 'אזור התעשייה' במקו� רחוב ומספר בית בו 

לט. באחד המקרי� היה מיקו� השלט שגוי ממוק� הש

  ונרשמה כתובת לא נכונה. 

מקרי� בה� צורפו  3הביקורת מצאה  –תמונות לא עדכניות   .5.2.12

תמונות משנה קודמת.  2013אל כרטיס המשל� של שנת 

בשניי� מתו" שלושת המקרי�, קיימות תמונות מעודכנות 

 שנית! היה לצר# אל הכרטיס.  2013בסקר 

  &ממצאי& כלליי .5.3

הביקורת העלתה כי העירייה אינה מנפיקה טופס רישיו!  .5.3.1

שילוט לאחר התשלו�. תשלו� אגרת השילוט מהווה רישיו! 

 להצבת  שלטי�.

מבדיקה שערכתי בערי&  תגובת מנהל מחלקת פיקוח:

נוספות לא נהוג להוציא טופס רישיו� נוס� על תשלו& 

 האגרה.

 באמצע לחייבי� יוצאות התשלו� הביקורת מצאה שדרישות .5.3.2

לטענת עובדת מחלקת הגביה . שנה בתחילת ולא השנה

הסיבה לכ" טמונה, בעיקוב ביצוע סקר השילוט והעברת 

 המידע למחלקה. 

אי� ספק שא& היה כוח אד&  תגובת מנהל מחלקת פיקוח:

יו& לכל  30ייעודי רק לנושא זה הסקר היה מסתיי& בתו) 

ידיו היותר, א) הפקח מבצע את הסקר בנוס� לשאר תפק

 כפקח עירוני.
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הביקורת מעירה כי קיי� חוסר היגיו! בתערי# של שלט מואר  .5.3.3

אל מול שלט רגיל. ע"פ התוספת השישית לחוק העזר העירוני 

(ב), חיוב של שלט מואר  9המתייחס לתעריפי שילוט סעי# 

שקלי�, נמו" מתערי# של  177.72בגודל של שני מטרי� הינו 

שקלי�. כמו   103.67שהינו  שלט רגיל לא מואר באותו הגודל

כ!, החוק מורה על חיוב נוס# לכל מטר רבוע של� ללא כל 

 התייחסות לאופ! שיש לחייב חלק ממנו. 

 

 -שלט פלואורסנט, לשנה או חלק ממנה  )ב(

   177.72      מטרי& רבועי&  2עד   

   �   74.05    על כל מטר רבוע נוס

משל�.  של שלטי�ה אישור אחד כללי להצבת כל הביקורת מצאה שנית! .5.3.4

  אי! אישור של כל שלט בנפרד. 

מהביקורת עולה כי לא קיימי� קריטריוני� ברורי� ואחידי� לאישור  .5.3.5

הצבת שלט. כל בקשה שמגיעה למחלקת רישוי עסקי� ופיקוח מאושרת 

באופ! אוטומטי ולעירייה אי! מדיניות או הגדרות של היכ! נית! או לא 

(א) כי אי! להציג  86וק העזר בסעי# נית! לתלות שלטי� מלבד האמור בח

 שלט באופ! שהוא עלול להיות מפגע לרבי�. 

לא יפרס& אד& מודעה ולא יציג שלט באופ� שה& עלולי& להיות מפגע  )א(86

  לרבי&.

לעניות דעתי צריכה להתכנס ועדת שילוט  תגובת מנהל מחלקת פיקוח:

יזה גודל סגנו� אפשרת לתלות. באמעירונית שתגדיר אילו שלטי& העירייה 

נית� לבחור מכמה דוגמאות א) באופ� זה תוכל העירייה  ה. כמוב� שיהי'וכו

 להתוות קו עיצובי שישפר את חזות העיר.

בתוכנה המשמשת  מוגבלת חיפוש הביקורת מצאה כי קיימות אפשרויות .5.3.6

 לפי שלט חיפוש לעשות נית! לא כי מעירה את מחלקת הגבייה. הביקורת

 בעל ש� בי! הקישור. במערכת המשל� את לאתר מנת על השלט תוכ!

 אינו ועובד במקרה. הפקידה של היכרות פי על נעשה העסק ש� לבי! העסק

. המשל� כרטיס את לאתר יתקשה הוא נשר בעיר העסקי� את מכיר
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 אל השלט מלל את להקליד המאפשרת טקסט תיבת קיימת הגביה בתוכנת

 על חיפוש לבצע מאפשרת האינ זה בשלב התוכנה המשל� א" כרטיס תו"

 . זה שדה

 תגובת היוע0 המשפטי לעירייה: 

וק חל 81�85לדעתי, יש לבקר את פעולות הפקוח בנושא רישוי השילוט: ס'  .1
, תו) הקפדה על גודל השלט 1991עזר לנשר (שמירת הסדר וניקיו�) תשנ"א 

  לפי האמור ברישיו�.  בפועל  

מעקב ואכיפת ההגבלות על פי די� ג& ל הפקחי&   יש לכוו� ולעורר מודעות .2
  חריפי&.   על פרסומות מוצרי טבק ומשקאות 

 

  המלצות הביקורת .6

 שילוט לבצע לפחות שנתיי� ברצ# סקר ממליצה הביקורת .6.1.1

שג� תזי! את הנתוני� לתו"  חיצונית חברה ידי על שנתי

 מדויקי� חיובי� להוציא מנת על שנה בתחילת תוכנת הגבייה

צה לשקול שוב את הנושא שוב לאחר הביקורת ממלי. ובזמ!

 לנושא ייעודי פקח שני סקרי� חיצוניי� ואולי להדרי"

 עבור שלטי� למדידת אלקטרוני מכשיר שיעבוד ע� השילוט

 ביצוע את לסיי� יהיה שנית! בכדי זאת. הפיקוח מחלקת

 פי על ולא מדויק גודל פי על שלטי� ולחייב, במועד הסקר

   . השלט בעל דיווח או הערכה

 במתכונת העבודה הנוכחית (ללא סקר חיצוני) הביקורת .6.1.2

לחלק את עבודת הזנת סקר השילוט והוצאת אגרות  ממליצה

 אחת פקידה קיימת להיו� נכו!. שילוט ע� עובד נוס#

. ומי� ארנונה כגו! אחרי� לנושאי� בנוס# בנושא, שמטפלת

בהצלחה בעומס  לדעת הביקורת אי! ביכולתה לעמוד

 העבודה.

 העירוני העזר הוראות חוק את לרענ! ממליצה רתהביקו .6.1.3

 את הסותרת פעולה של מצב למנוע מנת על העובדי� בקרב

 . משנה חלק עבור יחסי תשלו� לדוגמא,. החוק

 למנהל מחלקת גביה וגזבר העירייה לגבש ממליצה הביקורת .6.1.4

תחומי  וחלוקת תפקידי� הגדרת היתר בי! שיכלול כתוב נוהל
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על הנוהל  .שילוט בנושא י� המטפלי�הגורמ כל בי! אחריות

להגדיר לוח זמני�, אופ! ביצוע העבודה כולל סקר שילוט, 

  הזנת השלטי� למערכת הגביה וכו'.

 ע� עסקי� כנגד אכיפה פעולות לבצע ממליצה הביקורת .6.1.5

 .  בתוק# שאינו שילוט רישיו!

הביקורת ממליצה לאמ� חוק עזר עירוני לשילוט נפרד ולא  .6.1.6

לסדר וניקיו!. לאחר אימו� חוק עזר לשילוט  כסעי# בחוק עזר

מומל� להקי� ועדה עירונית לשילוט שתאשר קריטריוני� 

מוגדרי� וברורי� למת! רישיו! שילוט והיכ! מותר ואסור 

 לתלות שלטי�. נושא זה בעל השפעה מהותית על חזות העיר.

הביקורת ממליצה לעירייה בבואה לאמ� חוק עזר עירוני  .6.1.7

חת בחשבו! מקרי� בה� בעל עסק רוצה לנושא שילוט לק

 להחלי#/לעדכ! את השלטי� שטלה באמצע שנה.

 לחוק השישית התוספת נוסח את לבחו! ממליצה הביקורת .6.1.8

 . (ב) 9מוארי�  שלטי� של הגבייה לתעריפי  המתייחסת העזר

הביקורת ממליצה להוסי# לתוספת השישית בחוק העזר סוגי  .6.1.9

�. לדוגמא, שלט שלטי� נוספי� המצויי� בשימוש כיו

 דיגיטלי. 
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 פירוט הממצאי&: .7

 52בפרק זה מפורטי� ממצאי הביקורת כפי שעלו במדג� המונה 

 הביקורת. ידי על ונמדדו שצולמו שלטי�

 .אוחנה אמנו! .7.1

  

  1שלט מספר 

  

הביקורת מעירה כי מספר החיובי� המופיעי� בכרטיס  .7.1.1

ות אליו. המשל� אינו תוא� את מספר התמונות המצורפ

  נמצאו שני חיובי� אל מול תמונה של שלט אחד. 

 בכרטיס משל� לשנת המופיעות הביקורת מצאה כי התמונות .7.1.2

בכרטיס המשל� לא עודכנו  .2012 בשנת צולמו 2013

 .2013התמונות שצולמו בסקר 

הקיימת בכרטיס משל� אינה  הביקורת מציינת כי התמונה .7.1.3

י השלט הוחל# תואמת לשלט שצילמה הביקורת. נמצא כ

 המופיעות באמצע השנה לאחר ביצוע הסקר. לפיכ" המידות

שנעשתה על ידי הביקורת  המדידה את תואמות בכרטיס אינ!

 . בשטח

 . שולמה טר� 2013 שנת אגרת שילוט עבור .7.1.4

 המקרה נמצא בטיפולו של היועמ"ש. תגובת מנהל מחלקת פיקוח:
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 23.1.14) תגובת מחלקת גביה: הבעלי& הגיעו למחלקה בתארי

עקב תביעה משפטית בנושא שילוט. הסדיר את חובו ודיווח על 

 .2014מחויב בשנת הוא זה שהשלט החדש שנראה בתמונה ו

 נכסי� רפאל  .7.2

  

  2שלט מספר 

במערכת  מופיע על ידה אינו שצול� הביקורת מצאה כי השלט .7.2.1

 . הגביה ואי! חיוב בגינו

 לו של היועמ"ש.המקרה נמצא בטיפו תגובת מנהל מחלקת פיקוח:

 2013העירייה לשנת  תגובת מחלקת גביה: השלט לא הופיע בסקר

 יצא חיוב בקרוב. 2014ולכ� לא חויב. עבור שנת 

שלט אחר מזה  2013הביקורת מצאה בדוח מצב חשבו!  .7.2.2

של אותו משל� שכ! חויב  331113159שבתמונה שמספרו 

באגרת שילוט, הביקורת מעירה שכתובתו של השלט כפי 

פיעה במערכת אינה מדויקת, המיקו� נרש� באופ! כללי שמו

 "ליד מתח� נשר".

תגובת מחלקת גביה: מחלקת פיקוח מעבירה רק תמונה ללא 

 כתובת

 . שולמה טר� 2013 שנת אגרת שילוט עבור .7.2.3

תגובת מחלקת גביה: יש למשל& שלטי& נוספי& שהוא לא שיל& 

, שלטי& . כעיקרו�עבור&. כל השלטי& יועברו לתביעה משפטית

חדשי& שנתלו ללא רישיו� אחרי מועד הסקר שבצעה העירייה 
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לצור)  צריכי& להיות מדווחי& למחלקת גביה ע"י מחלקת פיקוח

 .חיוב

 לבניי! חברה אלו! יובל .7.3

   

  4שלט מספר   3שלט מספר 

        

 אינ� ידה על שצולמו השלטי� הביקורת מעירה כי שני .7.3.1

 .ב בגינ�ולא מופיע חיו בכרטיס המשל� מופיעי�

אילו שלטי הכוונה ולכ� לא מצאנו  תגובת מנהל מחלקת פיקוח:

 לנכו� לכלול אות& בסקר.

 2013העירייה לשנת  תגובת מחלקת גביה: השלט לא הופיע בסקר

הוא אינו מופיע ג& בסקר שהעבירה העירייה לשנת  ולכ� לא חויב.

2014. 

העירייה אינה מפקחת על מיקו� תלית השלטי� בהקשר  .7.3.2

 ת העיר.לחזו
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 .שיפוצי� עמר� .7.4

  

  5שלט מספר 

הביקורת מעירה כי לא קיי� כרטיס משל� בש� בעל העסק  .7.4.1

 . הנוכחי. השלט אינו מופיע במערכת ואינו מחויב

 2013העירייה לשנת  תגובת מחלקת גביה: השלט לא הופיע בסקר

מחלקת גביה לא יכולה להקי& כרטיס חיוב ללא  ולכ� לא חויב.

. לוקח זמ� רב לבצע קישור בי� השלט או כתובת משל&ת"ז, ח"פ 

השלט אינו מופיע ג& בסקר  לבי� כרטיס המשל& במערכת.

  .2014העירייה לשנת 

 הו! רב אברי ד"עו .7.5

  

  6שלט מספר 
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 המדידה את תוא� אינו במערכת הביקורת מעירה כי החיוב .7.5.1

 2 לפי גודל מחויב השלט. שנעשתה על ידי הביקורת בשטח

 .ר"מ 3 צרי" להיות מחויב לפיוהוא  ר"מ

הוז� בהתא& לדיווח בכתב של השלט גודל תגובת מחלקת גביה: 

 החברה שייצרה את השלט ודיווח של הבעלי&.

 ח! דונה .7.6

  

  7שלט מספר 

 המדידה את תוא� אינו במערכת החיוב כי מעירה הביקורת .7.6.1

 ר"מ 2 לפי גודל מחויב השלט. בשטח הביקורת ידי על שנעשתה

  . ר"מ 3 " להיות מחויב לפיוהוא צרי

 מירב ויזמ!  .7.7

  

  8שלט מספר 
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 המדידה את תוא� אינו במערכת החיוב כי מעירה הביקורת .7.7.1

 5 לפי גודל מחויב השלט. בשטח הביקורת ידי על שנעשתה

 . מ"ר 6והוא צרי" להיות מחויב לפי  ר"מ

 סיגריות אלקטרוניות .7.8

  

  10שלט מספר 

 המדידה את תוא� אינו במערכת החיוב כי מעירה הביקורת .7.8.1

 2 גודל לפי מחויב השלט. בשטח הביקורת ידי על שנעשתה

 . ר"מ 3 לפי מחויב להיות צרי" והוא ר"מ

הביקורת מעירה כי במחלקת גביה נמצאה תמונה אחת  .7.8.2

הכוללת את כל שלטי העסק במקו� תמונה נפרדת לכל שלט. 

 עובדה זו מקשה על שיו" האגרה לכל תמונה

 שוק האיכרי� .7.9

  

  13שלט מספר 
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 המדידה את תוא� אינו במערכת החיוב כי מעירה הביקורת .7.9.1

במקרה של שלט מואר לא . בשטח הביקורת ידי על שנעשתה

לחלקיות מטר מרובע בחוק העזר העירוני  קיימת התייחסות

הביקורת מעירה . לכ!, שכ! יש התייחסות להבדיל משלט רגיל

 להיותהיה  י"צר והוא ר"מ 4 של גודלבטעות ב חויב השלטכ 

וחוק העזר אינו  מ"ר 3.8גודל השלט הינו . ר"מ 3 לפי מחויב

 . במקרה של שלט מואר מ"ר 4 –מאפשר להגדילו ל 

 מחשבי� פרופיט .7.10

  

  

  15שלט מספר   14שלט מספר 

    

 . 14הביקורת מצאה כי לא קיי� חיוב בגי! שלט מספר  .7.10.1

 2013העירייה לשנת  תגובת מחלקת גביה: השלט לא הופיע בסקר

 27.1.14השלט צול& בסקר של העירייה בתארי)  ולכ� לא חויב.

 .2014ויחויב בשנת 

אינה  15הביקורת מעירה כי התמונה של שלט מספר  .7.10.2

 מצורפת לכרטיס המשל� הידני.  

לא היית אפשרות לחבר צילו& תמונה תגובת מחלקת גביה: 

 הנושא תוק� עכשיו יש אפשרות. .לכרטיס בעבר
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נוספי� שלא נמדדו  שלטי� שני כי קיימי�הביקורת מעירה  .7.10.3

על ידי הביקורת ואינ� מחויבי� כלל. (נית! לראות את 

 ). 15השלטי� הקטני� בתחתית התמונה של  שלט מספר 

קיבלנו תמונה של שלט  13.11.13בתארי) תגובת מחלקת גביה: 

צול& ג& השלט השני והוא יחויב בשנת  27.1.14בתארי)  .בודד

2014. 

(א) בתוספת השישית לחוק העזר העירוני  9י# על פי סע .7.10.4

 "שמירה על הסדר והניקיו!"

שלט המותק� בשטח התפוס על ידי עסק, לכל מטר   )א(

רבוע של שטח השלט או חלק ממנו, לשנה או חלק ממנה 

  ח"ש 103.67

עבור שלט  יחסי מבדיקת הביקורת עולה כי קי� במערכת חיוב

 .ממ! ישוי ופיקוח אלימנהל מחלקת ר באישור ספטמבר מחודש

ג� א� לשיטתה של מחלקת גביה נית! היה לבצע חיוב יחסי, מה 

 שלא נית! על פי הוראת חוק העזר, הביקורת מציינת כי בסקר

. יולי ולא ספטמבר מחודש כבר השלט של תמונה קיימת

, חודשי� ארבעה עבור יחסי חיוב הביקורת מעירה כי נעשה

 שישה לפחות קיי� טשנמצא ע"י הביקורת שהשל למרות

  . חודשי� וממילא צרי" היה להוציא חיוב לשנה שלמה

 לוסקי ומאפי� פיצה .7.11

  

  16שלט מספר 
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 בעל על ש� משל� כרטיס קיי� לא כי מעירה הביקורת .7.11.1

 . מחויב ואינו במערכת מופיע אינו השלט. הנוכחי העסק

 ארי לב העיד! מוס" .7.12

    

  18שלט מספר   17שלט מספר 

      

 בעל על ש� משל� כרטיס קיי� לא כי ירהמע הביקורת .7.12.1

 . מחויב ואינו במערכת מופיע אינו השלט. הנוכחי העסק

צול& בסקר העירייה לשנת  18שלט מספר  תגובת מחלקת גביה:

  לא צול& כלל במסגרת סקר העירייה. 17ויחויב. שלט מספר  2014

7.13. EVE 

  

  19שלט מספר 
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 ופיעמ אינו ידה על שצול� הביקורת מצאה כי השלט .7.13.1

 . מחויב ואינו בכרטיס המשל�

 2013לא התקבלה תמונה של השלט בשנת  תגובת מחלקת גביה:

ויחויב  2014ולכ� לא חויב. השלט כ� צול& במסגרת הסקר של שנת 

 השנה.

בכרטיס העסק קיימי� שלטי� נוספי�. הביקורת מעירה כי  .7.13.2

באמצע השנה הוסרו כל השלטי� של העסק ובמקומ� הוצבו 

י� ע� כיתוב שונה. החיוב בגי! כל השלטי� שלטי� חדש

הישני� שחויבו והוצגו כחצי שנה בוטל. במקו� נעשה חיוב 

עבור השלטי� החדשי� הקטני� בגודל� מהשלטי� הישני�. 

הביקורת מעירה כי למרות שיש היגיו! וצדק בפעולת העירייה 

שרוצה לעודד עסקי� בעיר היא עומדת בניגוד לחוק העזר 

הביקורת ממליצה לעירייה לעג! נושא זה בבואה הנוכחי. לכ! 

 לאמ� חוק עזר חדש בנושא שילוט.

מחלקת גביה הוציאה חיוב לשילוט היש� תגובת מחלקת גביה: 

ואח"כ חיוב נוס� לשילוט החדש. בהתא& לפניית מנהל מחלקת 

 פיקוח בוטל החיוב היש� ונשאר רק החדש.

ת של הביקורת מצאה כי בכרטיס המשל� קיימות תמונו .7.13.3

לפחות שישה שלטי� מסוג דגלוני�, שהוסרו לאחר שהוצגו 

 כחצי שנה ולא היה כלל  חיוב בגינ�.

חיה של מחלקת פיקוח לא מחייבי& ע"פ הנתגובת מחלקת גביה: 

  זו ההנחיה שהתקבלה ג& במקרה של מוס) המיישרי&. .גלוני&ד
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 מימו! מוס" .7.14

 

  

  21שלט מספר   (מצד ימי!) 20שלט מספר 

 

הביקורת מציינת כי שני השלטי� הניידי� (דו צדדי�)  .7.14.1

שצולמו על ידי הביקורת אינ� מופיעי� בכרטיס משל� 

  ובסקר שערכה העירייה ואינ� מחויבי�. 

הביקורת מציינת כי לכרטיס המשל� מצורפות תמונות של  .7.14.2

שני שלטי� נוספי� על אלו שצילמה הביקורת , אול� קיי� 

 . חיוב רק בגי! שלט אחד

 99מדובר על שני שלטי& שנקלטו בשנת תגובת מחלקת גביה: 

 .מ"ר 10וחויבו יחד כשלט אחד בגודל של 

הכתובת של השלט המופיע במערכת הגביה (דוח מצב חשבו!)  .7.14.3

 . אינה מדויקת ובמקומה נרש� האזור באופ! כללי
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  ר.י.נ אוטו .7.15

  

  22שלט מספר 

 המדידה את וא�ת אינו במערכת החיוב כי מעירה הביקורת .7.15.1

 1 גודל לפי מחויב השלט. בשטח הביקורת ידי על שנעשתה

 .ר"מ 2 לפי מחויב להיות צרי" והוא ר"מ

 שלטי� וקיימות שלושה הביקורת מצאה כי מחויבי� .7.15.2

 . בלבד שלטי� שני של תמונות

הכתובת של השלט החדש המופיע במערכת הגביה (דוח מצב  .7.15.3

 ור באופ! כללי. חשבו!) אינה מדויקת ובמקומה נרש� האז

 סושי ווק ומאי קטרינג נטו .7.16

    

  24שלט מספר   23שלט מספר 
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  25שלט מספר 

אינ� מופיעי� בכרטיס  25'ו 23הביקורת מעירה כי שלטי�  .7.16.1

ערכת מהמשל� ולא צולמו בסקר. השלטי� אינ� מחויבי� ב

 הגביה.  

בכרטיס  24הביקורת מצאה כי קיימת תמונה של שלט  .7.16.2

  אינו מחויב. המשל�, א" הוא 

שלטי� נוספי� שלושה  של תמונות הביקורת מצאה כי ישנ! .7.16.3

שצולמו בסקר של העירייה וצורפו לכרטיס המשל�, א" לא 

 יצא חיוב בגינ�. 

צולמו בארבעה תאריכי& שוני&, י& תגובת מחלקת גביה: השלט

 .עובדה שמקשה מאד על חיוב&

 אלקטריק טכנו .7.17

  

  26שלט מספר 
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דל השלט המופיע בכרטיס המשל� הביקורת מצאה כי גו .7.17.1

אינו תוא� את המדידה של הביקורת בשטח. גודל השלט 

 מ"ר.  2מ"ר והוא אמור להיות מחויב  1מחויב לפי 

 מותבמקו ונמצא 26,27,28,44,46י& שלט תגובת מנהל מחלקת פיקוח:

י העסק. אי� אישור להצבת& במקו& זה של בעל &שטחבולא  י&ציבורי

 בזמ� הקרוב. ולכ� אפעל להסיר&

 

 צבעי� נימני .7.18

  

  27שלט מספר 

  

הביקורת מעירה כי השלט תלוי על גדר חלודה יחד ע�  .7.18.1

שלטי� אחרי� ברחוב באופ! שאינו תור� לחזות העיר. 

 העירייה לא קבעה כללי� בנושא זה.

 המשל� בכרטיס המופיע השלט גודל כי מצאה הביקורת .7.18.2

 4 מחויב השלט. בשטח הביקורת של המדידה את תוא� אינו

  מ"ר.  1מ"ר והוא אמור להיות מחויב 

 חמישה הביקורת מצאה כי בכרטיס המשל� קיי� חיוב בגי! .7.18.3

 בעוד מצורפות תמונות של ארבעה שלטי� בלבד. שלטי�

ע"פ טופס בקשה לרישיו� שלט  אהחיוב הוצתגובת מחלקת גביה: 

 .שמילא הבעלי&

!) הכתובת של השלט המופיע במערכת הגביה (דוח מצב חשבו .7.18.4

 . אינה מדויקת ובמקומה נרש� האזור באופ! כללי



48 

 

  דומוטק .7.19

  

  28שלט מספר 

 העסק בעל בש� משל� כרטיס קיי� לא כי מצאה הביקורת .7.19.1

 . מחויב ואינו במערכת מופיע אינו השלט. הנוכחי

קיימות שתי תמונות  2013הביקורת מעירה כי בסקר שנת  .7.19.2

 אחרות של העסק שצולמו בחודש אוגוסט בתו" תיקיה

שנקראת 'תיקיה חדשה'. למרות זאת העסק אינו מופיע כלל 

 במערכת. 

קי& קושי רב לאתר את שמו של בעל עסק או תגובת מחלקת גביה: 

  .2014'ו 2013לא הופיע בסקר העירייה בשנת  28תמונה מספר  ח.פ.

 מ"בע חלויה המיישרי� מוס" .7.20

    

  32שלט מספר   31שלט מספר 
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כפי שהוא  31 בתמונה מספר השלט גודל כי מצאה הביקורת .7.20.1

 הביקורת של המדידה את תוא� אינו המשל� בכרטיס מופיע

 8לפי  מחויב להיות אמור והוא ר"מ 5 מחויב השלט. בשטח

 . ר"מ

 7החיוב הוא לפי דו"ח של בעל העסק הכולל תגובת מחלקת גביה: 

 .שלטי&. יש קושי להתאי& את השלט לתמונה המדויקת

כפי  32השלט בתמונה מספר הביקורת מצאה כי גודל  .7.20.2

לדברי עובדת מחלקת מ"ר.  1שמופיע בכרטיס המשל� הוא 

מעירה כי הביקורת גביה המידה מבוססת על הערכה בלבד. 

לא קיי� תערי# לשלט דיגיטלי מתחל#  עירוניבחוק העזר ה

  ולכ! השלט מחויב על פי תערי# של שלט מואר.

 

נות של הביקורת מצאה כי בכרטיס המשל� קיימות תמו .7.20.3

 לפחות שישה שלטי� מסוג דגלוני�, שאי! חיוב בגינ�. 

אנו לא מחייבי& דגלוני& בהנחיית מחלקת  תגובת מחלקת גביה:

 פיקוח

 . בכרטיס המשל� שגויה השלטי� של הכתובת .7.20.4

 חיפה מדיקל .7.21

  

  34שלט מספר 
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 המשל� בכרטיס המופיע השלט גודל כי מצאה הביקורת .7.21.1

 3 מחויב השלט. בשטח ורתהביק של המדידה את תוא� אינו

 .ר"מ 4 לפי מחויב להיות אמור והוא ר"מ

 ויצנר .7.22

  

  (למעלה) 36(למטה) שלט  35שלט 

  

בכרטיס  35הביקורת מצאה כי קיימת תמונה של שלט  .7.22.1

 המשל� אול� הוא אינו מחויב. 

 .שני השלטי& מחויבי& כשלט אחדתגובת מחלקת גביה: 

פות לכרטיס הביקורת מעירה כי תמונות השלטי� המצור .7.22.2

 של צילומי� אי! .2012הינ� משנת  2013המשל� עבור שנת 

 .2013 בסקר החברה שלטי

  B.M.W – 37 שלט .7.23

הביקורת מעירה כי קיימי� שלטי� שצולמו בסקר העירייה   .7.23.1

 וה� אינ� מחויבי�.

על פי התמונות  שלטי& 5העסק מחויב על תגובת מחלקת גביה: 

  .שהועברו ע"י מחלקת פיקוח

  

  

  

  



51 

 

  

 .חומוס מו�מקסי .7.24

  

  38שלט מספר 

 

סווג כשלט רגיל במקו� כשלט  הביקורת מצאה כי השלט .7.24.1

 מואר. 

 יולי. בחודש המצורפות צולמו הביקורת מעירה כי התמונות  .7.24.2

 על פי דוח מצב חשבו! החיוב הוק� רק בחודש אוקטובר. 

  . שולמה טר� 2013 שנת עבור שילוט אגרת .7.24.3

 אמניר .7.25

  

  39שלט מספר 
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 העסק בעל בש� משל� כרטיס קיי� לא כי המצא הביקורת .7.25.1

  .מחויב ואינו במערכת מופיע אינו השלט. הנוכחי

 אוטוקיט .7.26

    

  41שלט מספר   40שלט מספר 

  

  

  42שלט מספר 

אינ� מופיעי� בכרטיס  41'ו 40הביקורת מעירה כי שלטי�  .7.26.1

  .המשל� ואי! חיוב בגינ�

מופיעה בכרטיס המשל�  42הביקורת מצאה כי  שלט  .7.26.2

תמונה אחת ע� ארבעה שלטי� נוספי�. כל השלטי� ב

ושטחו כסכו�  331113076מחויבי� יחד כשלט אחד שמספרו 

 השטחי� הכולל.  
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המצולמי�  הביקורת מצאה כי קיימי� עוד שני שלטי� .7.26.3

 .  בכרטיס המשל� ואי! חיוב בגינ�

במקרה של מספר שלטי& קטני& מאד קל תגובת מחלקת גביה: 

 .וציא חיוב אחדיותר לצרפ& יחד ולה

 הסטייק בית .7.27

  

  43שלט מספר 

אינו  הביקורת ידי על שצול� 43הביקורת מצאה כי שלט  .7.27.1

 . מופיע בכרטיס המשל� והוא אינו מחויב

 שניהביקורת מצאה כי מצורפות לכרטיס המשל� תמונות  .7.27.2

 שאינ� מחויבי�.  שלטי�

  אמירה בית .7.28

  

  44שלט מספר 
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מופיע  אינו דהי על שצול� הביקורת מצאה כי השלט .7.28.1

 .  בכרטיס המשל� ואי! חיוב בגינו

לא צול& בסקר  2013בשנת  .2012השלט חויב בשנת תגובת מחלקת גביה: 

 העירוני ולכ� לא חויב.

 

הביקורת מצאה כי מצורפות לכרטיס המשל� תמונות של  .7.28.2

 שני שלטי� וקיי� חיוב בגי! חמישה שלטי�.  

בסקר העירייה. קיי� חיוב בגי! ארבעה שלטי� שלא צולמו  .7.28.3

מ"ר כל אחד, חוייבו  1הביקורת מציינת כי שלטי� אלו בגודל 

 מ"ר.  4יחד כשלט אחד  של 

 . והפרקטי� השטיחי� ארמו! .7.29

  

  45שלט מספר 

  

הביקורת מצאה כי השלט שצול� על ידה אינה  .7.29.1.1

 ה בכרטיס המשל� ואי! חיוב בגינו.מופיע

לא צול& בסקר  2013. בשנת 2012תגובת מחלקת גביה: השלט חויב בשנת 

 .2014העירוני ולכ� לא חויב. ג& לא מופיע בסקר של שנת 

הביקורת מעירה כי כרטיס המשל� כולל תמונות של  .7.29.1.2

   שבעה שלטי� וקיי� חיוב בגי! חמישה שלטי� בלבד. 
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קיימות  2012הביקורת מצאה כי בסקר של שנת  .7.29.1.3

תמונות של שלושה שלטי� מוארי�. בפועל בדוח מצב 

 יבו רק שני שלטי� מוארי�. החשבו! חו

נעשה חיוב נכו! לפי  2013הביקורת מציינת כי בשנת  .7.29.1.4

 שלושה שלטי� מוארי�.

ולפעמי&  לא תמיד התמונה ברורה שזה שלט ניאו�תגובת מחלקת גביה: 

 התאורה אינה דולקת אז נוצרת טעות.

 שח# מחשבי�  .7.29.2

  

  46שלט מספר 

 משל�ה בכרטיס המופיע השלט גודל כי מצאה הביקורת .7.29.3

 5 מחויב השלט. בשטח הביקורת של המדידה את תוא� אינו

 .ר"מ 6 לפי מחויב להיות אמור והוא ר"מ

 כפיר הלוחמי� עמותת .7.30

  

  47שלט מספר 
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 העסק בעל בש� משל� כרטיס קיי� לא כי מצאה הביקורת .7.30.1

  .מחויב ואינו במערכת מופיע אינו השלט. הנוכחי

 ומיזוג חימו� מערכות דוד .7.31

  

  48שלט מספר 

 המשל� בכרטיס המופיע השלט גודל כי מצאה הביקורת .7.31.1

 1 מחויב השלט. בשטח הביקורת של המדידה את תוא� אינו

 .ר"מ 2 לפי מחויב להיות אמור והוא ר"מ

בכרטיס המשל� מופיעי� שני מקרי�  כי מעירה הביקורת .7.31.2

 בה� צולמו מספר שלטי� בתמונה אחת. 

נות של הביקורת מצאה כי לכרטיס המשל� צורפו תמו .7.31.3

 ארבעה שלטי� שאי! חיוב בגינ�. 

  

נמצאו שני שלטי& שלא חויבו מאחר תגובת מחלקת גביה: 

 1.7.13 –וב  16.5.13 –והתמונות שלה& הועברו למחלקת גביה ב 

 10.6.13כשאגרת השילוט לתושבי& נשלחה ב 
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  . שולמה טר� 2013 שנת עבור שילוט אגרת .7.31.4

 טכנולוגיות ברס .7.32

  

  49שלט מספר 

 המשל� בכרטיס המופיע השלט גודל כי מצאה הביקורת .7.32.1

 1 מחויב השלט. בשטח הביקורת של המדידה את תוא� אינו

  .ר"מ 3 לפי מחויב להיות אמור והוא ר"מ

הביקורת מצאה כי ישנ� שני שלטי� המצולמי� בתמונה  .7.32.2

 אחת. 

 ובמקו� זה רשו� האזור מדויקת אינה השלטי� של הכתובת .7.32.3

 . כללי באופ!

  . שולמה טר� 2013 שנת עבור ילוטש אגרת .7.32.4

   בראשית – 51שלט  .7.33

סווג כשלט רגיל במקו�  הביקורת מצאה כי אחד השלטי� .7.33.1

 כשלט מואר. 

  יוניברס צמיגי – 52שלט  .7.34

הביקורת מצאה כי קיימות תמונות של שני שלטי� בכרטיס  .7.34.1

 המשל� שאי! חיוב בגינ�.   

 במקו� רגיל כשלט סווג השלטי� אחד כי מצאה הביקורת .7.34.2

 . מואר שלטכ

,בעל העסק הגיע 13תגובת מח' גביה: תמונות צולמו בחודש אפריל 

  חוייב� ועפ"י דיווחו �21.5.13למח' גביה ב

  הביקורת מציינת כי מספר שלטי� צולמו בתמונה אחת.  .7.34.3
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  דו"ח ביקורת 

 תיקו� נזילותבנושא 

  י&פרטי חי&מי& בשט
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  רקע: .1

דות תחזוקה ג� בשטחי� פרטיי� לבצע עבו תלע תהעירייה נדרשת מע

או נזילות מי� כתוצאה מנזילת ביוב במקרי� של פגיעה בבריאות הציבור 

 המשמשמקרה נקודתי דו"ח זה בודק  שאינ! מטופלות ע"י התושבי�.

טיפול בתקלות מי� וביוב  והיאדוגמא לבעיה מערכתית שקיימת בעירייה 

  בשטחי� פרטיי�. 

ולא בנזילת ביוב בשטח פרטי יה לטפל אחד המקרי� בה� נדרשה העיריב
ובפסק הדי! מצאה השופטת כי הוגשה תביעה נגד העירייה עשתה כ! 

(ראה פסק די! העירייה נשאה בחלק מהאחריות כפי שיפורט בהמש"
בעליו ולא למרות שלכאורה שטח פרטי הוא באחריות  .מרמלבסקי)

 מגדיר '1966 (אספקת מי�), תשכ"ועזר העירוני באחריות העירייה, חוק ה

 דרישת תיקוני&"

 -להל� (ראש המועצה או מי שהוסמ) על ידיו  )א(    . 18
רשאי לחייב בדרישה בכתב כל צרכ� או  )ראש המועצה

בעל רשת פרטית או בעל חלק ממנה, או כל בעל או 
מחזיק של נכס, תו) זמ� שנקבע בדרישה, לתק� או לסלק 

 כל מפגע העלול לפגוע באספקת מי& סדירה.

 מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה. )ב(

לא מילא מי שנדרש לכ) אחרי דרישת ראש המועצה  )ג(
, רשאית המועצה לבצע את )א(כאמור בסעי� קט� 

 "העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.
  

ע"פ מספר שיחות שקיימה הביקורת ע� מנהל מחלקת מי� וביוב, עולה כי 
טיפול בתקלות בשטחי� פרטיי�  מעודדתל לפיה אינה המדיניות שהוא פוע

  מאחר ולדעתו זו אינה אחריותה של העירייה.

מחלקת מי� של מנהל  להבנתו התייחסות מנהל מחלקת מי& וביוב: .2

תקלות פרטיות קורות  ,וביוב כפי שהושמע בשיחות רבות ע� הביקורת

ירייה בתדירות גבוה והוא אינו רוצה ליצור מצב שתושבי� פוני� לע

פעמי� רבות לתק! נזילות במקו� לפנות ישירות לקבל! פרטי. בנוס#, 

התקלה קוראת או מדווחת בסו# שבוע או בשעות הערב ואי! ביכולתו 

  . כמקובל הצעות מחיר לפחות 3להשיג 

 5מתארי"  מרמלבסקי ואח' נ' סגל ואח' 6477�06ת"א על פי פסק די�  .3

 �עיריית נשר במקרה אחר של נית! ללמוד על אחריותה של  2013למר

  נזילת ביוב.
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  נתוני רקע

התובעי& הינ& בעלי דירות ברח' החצב בעיר נשר. הבתי&  .1
קרקע ולכל אחד מה& צמודה גינה. בבתי& מתגוררי& � צמודי

התובעי& ע& בני משפחותיה&. התובעי& הגישו תובענה 
כנגד הנתבעי&, וצירפו אליה עתירה 1  150,000כספית על ס) 

  שה. לצו ע

' החלו לזרו& מי 02נטע� בכתב התביעה כי במהל) שנת  .2
(להל�, ג&  39�1שפכי& מצינור ביוב המנקז את בתי הנתבעי& 

 �בנשר.  15"הדיירי&"). הדיירי& ה& בעלי דירות ברח' השיז
רח' השיז� ממוק& מעל רח' החצב, דהיינו מעל בתי התובעי&. 

התומ) היישר אל נטע� כי זרימת מי הביוב הייתה דר) הקיר 
חצרות התובעי& וזאת עקב תקלה בקו הביוב הנמצא בבעלות& 
ובשטח& של הנתבעי&. אכ� זרימת מי הביוב לא הייתה 
רציפה, לעיתי& הייתה חזקה ולעיתי& חלשה יותר. ע& זרימת 
מי הביוב זרמו חתיכות צואה ולכלו) אל חצרות התובעי& וגרמו 

התובעי&. פניותיה& לנזק לגינות, לצמחייה ולאיכות חיי 
  החוזרות ונשנות של התובעי& אל הדיירי& לא העלו דבר. 

(להל�, ג& "העירייה") היא עיריית נשר. נטע�  40הנתבעת  .3
כי התובעי& פנו א� אל העירייה וביקשו ממנה סעד. זו השיבה 
את פניה& ריק&, תו) שטענה שלנוכח העובדה שעסקינ� 

ות את הדרישות אליה&. בביוב פרטי של הדיירי&, יש להפנ
כ), עד אשר בעקבות התובענה שהוגשה בפניי ופניית 
התובעי& למשרד לאיכות הסביבה, הורה משרד זה לעירייה 
להפעיל את סמכויותיה. כתוצאה מכ) פעלה העירייה כפי 

  ' הוסר  המפגע. 07שנצטוותה באופ� שבמהל) שנת 

  לחבותה של העירייההחלטת השופטת: 

בחבותה של העירייה. מלכתחילה הדפה  אי� לי ספק  .16
העירייה את הטענות כנגדה, לנוכח טענתה כי מדובר בביוב 
פרטי שהעירייה אינה חייבת לתקנו. ואול&, דברי& מדברי& 
בעד עצמ& לנוכח מכתבו של חלומי. במכתב זה רש& חלומי כי 
"בנושאי תברואה, בריאות הציבור ונוחותו, ככל שהדבר נוגע 

ת הביוב העירונית, מוטלת על העירייה חובה להחזקת מערכ
להורות בדבר בדיקת&, הסדרת& ואחזקת& של ביבי& ובמידת 
הצור) א� לדרוש מבעלי נכס ביצוע עבודות לש& הבטחת 
פעולה תקינה של הרקת שפכי& תקינה ומניעת נזק מ� הביוב" 

 �). חלומי הבהיר כי "לעירייה מוקנות סמכויות... 3(סעי
ת הדרושות לתיקו� המצב תחת בעל הנכס א& לביצוע עבודו

האחרו� לא שעה להוראות הרשות בדבר קיו& הרקת שפכי& 
 �). חת& חלומי ורש& כי "מכל המקוב0 לעיל, 4תקינה" (סעי
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ולאור התמשכות המפגע, על העירייה להפעיל מיידית את 
 �  ). 6סמכותה כאמור לעיל ולהביא לחיסול המפגע" (סעי

 אינה יכולההעירייה לדעת הביקורת, הדי! לאור האמור בפסק   .3.1

בשטח  !בשטחה ג� א� ה להתעל� מנזילת מי� או ביוב הקורות

  פרטי.

אינה שהאוכלוסייה בה�  ורחובות קיימי� מספר בנייני�בעיר נשר  .3.2

ומפגעי מי�  נזילותאינה מאורגנת באופ! שתוכל לטפל ביכולה ואו 

דיירי� שאינ� מי� מקרי� בה� חלק מהי. קיוביוב מסיבות רבות

 �ניזוקי� ישירות מהנזילה יעדיפו לא לטפל בה והדר" היחידה לאל

אות� לשל� את חלק� היא במקרה שהעירייה תבצע ותחייב אות� 

 על העבודה.בחלק� 

דמי ניהול נוס#  15% –עבודה שמבוצעת ע"י העירייה מחוייבת ב  .3.3

 על שכר הקבל! המבצע. זה מהווה תמרי� לדיירי הבניי! לבצע את

 העבודה בעצמ�.

באשר לקושי בקבלת הצעות מחיר, הביקורת מציעה לערו" מכרז  .3.4

בי! קבלני� שיגישו מחירו! לתיקוני� מסוגי� שוני� שתגדיר 

העירייה. קבלני� אלה יהיו זכייני� למש" שנה או שנתיי� וכ" יוכל 

מנהל מחלקת המי� לפנות לקבלני� אלה על בסיב הצעות המחיר 

  שכבר נמצאות בידו.

  ברחוב התיכו� תיאור המקרה .4

היה פיצו� מי� ברחוב  2013לפני ראש השנה בחודש ספטמבר  .4.1

הוציא מנהל מחלקת מי� מכתב  6/10/13, בתארי" 12'10התיכו! 

  למחלקת גביה שאומר:

, עבור תיקו� מי& 10�12"יש לחייב את דיירי רחוב התיכו� 
 �  העבודה כוללת ביצוע קו זמני והחלפתו לקבוע" –משות

  1 5,900    ות העבודהעל

  1 885    15%דמי ניהול 

  1 6,785      סה"כ

  1 969.3     כל דייר יחויב ב:

  למכתב זה צורפו חשבונית מס והעתק מההזמנה.
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התקבלה חשבונית מס מהקבל! שבצע את  9/10/13בתארי"  .4.2

  כולל מע"מ.1  5,900העבודה על סכו� של 

בעירייה ובו דיירי הבניי!  פנו במכתב לממונה על תלונות הציבור  .4.3

הודו לעירייה על הטיפול המהיר בנזילת המי� א" הלינו על העלות 

  הגבוהה של התיקו!.

הביקורת בקשה ממהנדס העיר לבדוק את עלות התיקו! (חלקי�  .4.4

  ועבודה) על פי תוכנת דקל. 

  להל! המחירי�:

 פריט

מחיר 
 למטר

מחיר ל 
 מטר 9

לצינורות פלדה בקוטר 
 1,953.0 217.0 (ע� עטיפה)  2"

 1,404.0 156.0 לצינורות פלסטיי� 

 3,357.0   סה"כ

עבודה  17%תוספת 
 570.7   ביו� שישי

 3,927.7   מחיר העבודה

 4,634.0   מע"מ

  

 1,266כלומר, מחיר העבודה שביצע הקבל! בהזמנת העירייה גבוה יותר ב 
  לעבודה ביו� שישי. 17%וזאת לאחר שהוספתי 1 

  ליקויי& .5

  ממחירו! דקל. 27% 'יר וגבוה בהמחיר אינו סב .5.1

למרות שהצעת המחיר הייתה גבוה מאד, מנהל מחלקת מי� לא  .5.2

  ביקש הצעת מחיר נוספת.

הביקורת מציינת כי אי! נוהל עבודה פנימי בנושא ביצוע עבודות  .5.3

ע"י גורמי עירייה במקרי� מיוחדי� באזורי� פרטיי�. במקרה 

 ושבי� נפגעי� מכ".שלהל! המחיר אינו פרופורציונאלי לעבודה והת
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  והמלצות הביקורת מסקנות .6

הביקורת לאור הממצאי� והעובדה שהייתה רק הצעת מחיר אחת  .6.1

שהתלונה מוצדקת ועל העירייה לנסות ולצמצ� את העלות  הסבור

  לתושבי� ע"י:

 פניה לקבל! ובקשה ממנו לתת הנחה לתושבי�. .6.1.1

  הורדת דמי טיפול של העירייה. .6.1.2

תיד הביקורת ממליצה למהנדס העיר כדי למנוע ליקויי� כאלה בע .6.2

לקיי� מכרז בי! חמישה קבלני� לפחות בתחו� של עבודות ביוב 

ומי� קטנות כפי שאנו נדרשי� לבצע בגלל נזילות ופיצוצי� בצנרת 

מי� וביוב בבתי תושבי�. על המכרז לכלול מפרט מגוו! לתיקו! 

צנרת מי� וביוב כולל פתיחת סתימות ביוב על פי המחירו! של 

הדקל ושהקבלני� יגישו הנחה על מחירו! הדקל. יש לדרוש מה� 

מחיר לעבודה ביו� שישי (עד כניסת השבת ומחיר לעבודה בשבת) 

המעטפות יפתחו בוועדת מכרזי� שתכריז על שני קבלני� זוכי� 

בתחו� של מי� וביוב. במידה וה� לא יהיו פנויי� לביצוע עבודה  

 המציעהביקורת תיי� ושלוש. תוכל העירייה לפנות לקבל! מספר ש

 שהמכרז יהיה תק# לשנה אחת.

הביקורת ממליצה לעירייה לאמ� נוהל מסודר לתיקו! נזילות מי�  .6.3

 וביוב בשטחי� פרטיי�. 

 להל! הצעת הביקורת לבסיס לנוהל כזה. .6.4

א� קבלת פניה לעירייה על נזילת מי� או ביוב יבדוק מנהל  .6.4.1

רטי יוציא את הפניה ובמקרה שהנזילה בשטח פ המחלקה

 .נזילהמידי של ההודעת דרישה לדיירי� לתיקו! 

במידה והתקלה לא טופלה ומנהל המחלקה התרש� שאי!  .6.4.2

לתושבי� יכולת לתק! את התקלה. יפנה בכתב (אימייל) 

ליועמ"ש ולמחלקת פיקוח בבקשה להוציא מכתב התראה 

לדיירי� על כ" שא� לא יתקנו את התקלה העירייה תבצע 

 יב את דיירי הבניי!.את העבודה ותחי

מנהל מחלקת מי� וביוב ישלח מזכר/מייל ליועמ"ש שבו  .6.4.3

  יפרט את:

  מהות התקלה/נזילה .6.4.3.1
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  מדוע העניי! דורש את התערבות העירייה .6.4.3.2

  כתובת הדיירי� שלה� יש לשלוח הודעה. .6.4.3.3

היוע� המשפטי יוציא מכתב התראה לדיירי� בחתימתו  .6.4.4

  ביובבכתב ממנהל מחלקת מי� וכאמור לאחר שקיבל הודעה 

ההודעה תשלח בדואר רשו� או במקרי� דחופי� ע"י מחלקת  .6.4.5

  פיקוח.

לאחר תו� תקופת זמ! ההתרעה שניתנה לתושבי� במידה  .6.4.6

ולא תיקנו את הנזילה יבצע מנהל מחלקת מי� וביוב את 

שפנה לקבל! הזוכה במכרז בנושא זה לאותה העבודה לאחר 

מחיר.  הצעות 3שקיבל לפחות שנת פעילות או לחילופי! לאחר 

  הצעות מחיר יספיקו. 2במקרי� חריגי� (סופ"ש, חגי� וכו') 
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דוח ביקורת בנושא 

תחזוקה והפעלת מגרשי 

  ספורט פתוחי&
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  מטרת הביקורת .1

הביקורת תבדוק את אופ! הניהול והתחזוקה של מגרשי הספורט בתחו� העיר נשר כולל 

  הפעילויות שמבוצעות בה�.

  היק� הביקורת .2

  ביקורת תכלול סיור, בדיקה ותיעוד של כול המגרשי� הפתוחי� בתחו� העיר.ה .2.1

הביקורת תבדוק הא� יש דו"חות ביקורת קודמי� בנושא והא� העירייה פעלה לתיקו!  .2.2

 הליקויי�

הביקורת תכלול בדיקת נהלי�, שיחות ע� גורמי תחזוקה ובעלי תפקידי�, שאחראי�  .2.3

  והפעלת�.אדמיניסטרטיבית לתפעול מגרשי הספורט 

  2014ועד ינואר  2013הביקורת התקיימה בי! החודשי� נובמבר  .2.4

  אופ� ביצוע הביקורת .3

נערכה ביקורת בנושא תחזוקה והפעלה של מגרשי הספורט  2013בהתא� לתוכנית העבודה לשנת 

בתחו� העיר נשר. הביקורת כללה סיור במגרשי� הפתוחי� בעיר תו" תיעוד הליקויי� בכתב 

ל לתיעוד הליקויי� נערכו שיחות ע� גורמי� שוני� בעירייה כדי לקבל מידע וצילומ�. במקבי

כיצד מנהלת העירייה את המגרשי� מבחינת ניקיו!, תחזוקה, בטיחות והא� יש גור� אחראי 

שמפעיל חוגי� במגרשי� הפתוחי�. במקביל נבדק הא� ישנ� מסמכי� או דו"חות ביקורת משני� 

  מגרשי� והא� ה� תוקנו. דו"ח הביקורת כולל:קודמות המצביעי� על ליקויי� ב

  ליקויי� שנמצאו בכל מגרש בצירו# תמונות. .3.1

 התייחסות הגורמי� המבוקרי� בעירייה. .3.2

 סיכו� ממצאי הדו"ח והמלצות. .3.3

 

, שלהל! נית! לראות את סיווג הממצאי� שמצאה הביקורת על פי חומרת�. ליקויי� 1בטבלה 

ורי�. ליקויי� ברמת תחזוקה , ניקיו! וניהול לא תקי! ברמת סכנת בטיחות סווגו כליקויי� חמ

  סווגו כליקויי� ברמה נמוכה עד בינונית. 

  : מסווגת את חומרת הליקויי& שעלו בביקורת1טבלה 

בינוני (נקיו� תחזוקה, ונהול  �ליקוי נמו)   ליקוי חמור (בטיחות)

 לא תקי�)

  חסר ברזל חיזוק לשער קט רגל.  .1

 רצפת מגרש סדוקה. .2

 מתכת קרועה המקיפה את המגרש  גדר .3

אתר בניה ממוק� מעל מגרש  .4

משחקי� ובשל הסמיכות, במידה 

ותהיה נפולת קיימת סכנה שהיא 

 טיפול לתו" המגרש. בנייה.

  הסימו! במגרש דהוי. .1

 בשערי�.אי! רשתית  .2

 אי! רשתות בסלי�. .3

 עמוד של הסל עקו�. .4

ישנה עשבייה על הגדרות   .5

 שמתפשטת לכיוו! המגרש.

 ציור גרפיטי על קירות המגרש. .6
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 מתק! כדור סל רעוע. .5

המגרש ממוק� בקרבת כביש והגדר  .6

המקיפה אותו נמוכה מאוד. קיימת 

סכנה שכדור טועה יעו# לכיוו! רכבי� 

 . ש התחתו!חולפי� בכבי

 פתח כניסה ויציאה בודד אל המגרש  .7

 סל שבור. .8

עשביה קוצנית שחודרת מאזור הגדר  .9

 אל תחו� המגרש.

 סח# בו� מגינה הסמוכה למגרש. .10

בליטות ומהמורות במגרש המהווי�  .11

 סכנת היתקלות ונפילה של תלמידי�.

 סלי� מאוד ישני�. .12

 סל חלוד. 'עמוד כדור  .13

 

 רשתות קרועות. .7

 מגרש ע� פסולת. .8

רשתות השערי� אינ! מחזקות או  .9

 קרועות.

 מגרש לא מסומ!. .10

 מגרש טניס ללא רשת. .11

בעיית ניקוז, מי� מצטברי�  .12

 בקצוות המתק!.

� מכסה את פני המגרש.בו .13 

סלי� נמוכי� בלבד במגרש  .14

מקובעי� ללא אפשרות הרמה או 

 הנמכה.

מטר,  3.05סלי� גבוהי� בגובה  .15

ללא אפשרות הנמכה במגרש 

 המיועד לתלמידי בית ספר יסודי.

 סלי� אינ� שווי� בגובה�. .16

 

  

  רקע .4

רי� כמו בעיר נשר קיימי� מתקני ספורט רבי� המיועדי� לרווחת התושבי�. חלק� סגו

מגרשי ספורט  23 –אולמות ספורט המשמשי� בעיקר קבוצות תחרותיות ואת בתי הספר ו 

פתוחי�, לא מקורי� שמיועדי� לכלל האוכלוסייה וזמיני� יותר לפעילות לא מאורגנת. ע� 

כניסתה לתפקיד של מועצת העיר החדשה, הנחה ראש העיר את מחלקת הנדסה לתק! את 

וזאת מבלי שידע כלל על דו"ח ביקורת של חברת חיצונית בש�  הליקויי� במגרשי הספורט

חברת "סיסט�" שמטרתו הייתה לבדוק את עמידת� של מגרשי הספורט בתקינה. לאחר 

שנודע לראש העיר על הדו"ח הוא הנחה את מחלקת מהנדס העיר להתחיל מיד בתיקו! 

פועלת העירייה לתיקו!  הליקויי�. במהל" החודשי� ינואר ועד למועד סיו� עריכת דו"ח זה

הליקויי�. על פי הנחית ראש העיר, המגרשי� הראשוני� שבה� תוקנו הליקויי� ה� 

מגרשי�), מאחר ואלו נמצאי� בשימוש יו� יומי גבוה. ראש  9המגרשי� בתו" בתי הספר (

. ליל"הו נוספי� ברחובות הדס, קליל החורשמגרשי�  4העיר הנחה באותו שלב לתק! ג� 

שני שכבר יוצא אל הפועל במועד כתיבת הדו"ח, העירייה ממשיכה בתיקו! הליקויי� בשלב ה

בכלל המגרשי� בעיר. דו"ח ביקורת זה יבדוק את נושא תחזוקה ופעילות במגרשי הספורט 

וישי� דגש על אופ! תיקו! הליקויי�,  השדחה ריעה תצעומ לש דיקפתל התסינכהפתוחי� לפני 

 בפעולות העירייה.מדיניות עירונית וכיצד היא באה לידי ביטוי 
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 קר ממצאי הביקורתעי .5

הביקורת מציינת כי אי! הלימה בי! המדיניות העירונית בתחו� הספורט כפי  .5.1.1

שבאה לידי ביטוי בתוכנית הלימודי� בבתי הספר היסודיי� וחטיבות הביניי� 

  לבי! ייעוד והפעלת המגרשי� הפתוחי� בעיר.

במגרשי הספורט ובדיקת  הביקורת מעירה להנהלת העירייה שתיקו! ליקויי� .5.1.2

עמידת� בתק! חשובה מבחינה בטיחותית א" אי! בה דיי כדי לתת מענה יצירתי 

ואיכותי לפיתוח תרבות הפנאי של תושבי נשר. לצור" כ" יש לגבש מדיניות בוררה 

שתקבל ביטוי בתקציב העירייה ולהוציאה אל הפועל ע"י בעלי מקצוע בתחו� 

 הספורט ותרבות הפנאי.

מה� קיימי� ליקויי� שהביקורת  18 'מגרשי� שנבדקו נמצא כי ב  23מתו"   .5.1.3

מגרשי� נמצאו ליקויי� שהביקורת סיווגה ברמה   23 'סיווגה כחמורי�.  ב

מגרשי� נמצאו ליקויי� חמורי�  18 'ליקויי� נמוכה עד בינונית. כלומר, ב 

 ובינוניי� ג� יחד.

ויי� במגרשי ספורט מחברה העירייה הזמינה דו"ח ביקורת ליק 2012בסו# שנת   .5.1.4

מגרשי� אינ�  16 'חיצונית. הדו"ח הוכ! ע"י חברת "סיסט�" וממצאיו הראו ש

  של מכו! התקני�. 5515עומדי� בתק! 

. מעיו! בדו"ח 23מגרשי� מתו"  19סקר הבטיחות של חברת "סיסט�" כלל רק  .5.1.5

י� עולה כי לא נבדקו המגרשי� בתיכו! מקי# נשר, מתנ"ס ב! דור, אחד המגרש

בחטיבות הביניי� וכ! מגרש הכדורגל בבית ספר גבעו! . (הדס אומרת שיש דוחות 

 למגרשי� האלה.

מבדיקת הביקורת עולה כי מגרשי הספורט הפתוחי� בעיר נמצאי� ברמת  .5.1.6

תחזוקה מאד נמוכה. נית! להגדיר את התחזוקה בה� כתחזוקת שבר, דהיינו, רק 

הממצאי� נית! לראות שג� כשמשהו מתקלקל הוא מתוק! או מוחל#. א" מ

עבודת תחזוקה זו אינה מבוצעת באופ! תדיר. ישנ� ליקויי� רבי� במגרשי העיר 

  ה! מבחינת רמת הניקיו!, התחזוקה והבטיחות.

למעט הדו"ח של חברת "סיסט�", הביקורת לא מצאה מסמ" או דו"ח נוס#  .5.1.7

 בנושא. 

קה שוטפת של הביקורת מעירה כי לא מצאה נוהל עבודה מסודר וכתוב לבדי .5.1.8

תקינות המגרשי�. לדבריו של מנהל מחלקת תחזוקה ועל פי נתוני הנהלת 

חשבונות בוצעו במהל" השני� עבודת תיקו! ותחזוקה במגרשי� א" הביקורת לא 

 מצאה תיעוד המפרט איזו עבודה נעשתה, באיזה מגרש, ומתי. 

ועד   2012הביקורת מציינת כי מאז סיו� הדו"ח של חברת "סיסט�" באוגוסט    .5.1.9

  לא ההחלה העירייה לתק! את הליקויי� שעליה� הצביע הדו"ח. 2013לינואר 

הביקורת מעירה כי אי! גור� אחד בעירייה אשר מנהל באופ! שוט# ומקצועי את  .5.1.10

הפעילות ואו האחזקה של מגרשי הספורט הפתוחי� ותפקיד רכז ספורט עירוני 

 אינו מאויש כמה שני�.
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של מכו! התקני� המגדיר את דרישות בטיחות ושיטות בדיקה  הינו תק! 5515הערה: תק! 

כלליות עבור כל פרטי ציוד התעמלות המיועדי� לשימוש תחת פיקוח. על פי חברת 

"סיסט�" אי! בסמכות� לקבוע את חומרת הליקוי. ה� יכולי� רק לקבוע א� המתקני� 

הבטיחות  או לא. הממצאי� מפורטי� בסקר 5515במגרשי� שנבדקו עומדי� בתק! 

  שהעבירו לעירייה.

תגובת מהנדס העיר: הנני חושב שבדו"ח זה צוינו רוב דברי& חשובי& וא& יבוצעו 
שנתיי& �בנושא אופ� הטיפול המקצועי נית� במהל) שנה המלצות הדו"ח בעיקר

 הקרובות להביא מצב רוב מגרשי ספורט למצב& תקי� ופעיל יותר

  עיקר המלצות הביקורת .6

לעירייה לגבש מדיניות יישובית בתחו� הספורט בעיר שתקבל הביקורת ממליצה  .6.1.1

ביטוי בנייר עמדה ותקציב העירייה כלומר, אילו פעילויות ומתקני� העיר מציעה 

לתושביה במסגרת תרבות הפנאי והנופש. ובאילו ענפי ספורט העיר רוצה להתמקד 

 באופ! הישגי, היינו תחרותי. 

צועי ע� ניסיו! ורקע מתאימי� בתחומי� הביקורת ממליצה למנות רכז ספורט מק .6.1.2

של חינו", תרבות הפנאי וספורט הישגי שיהיה אחראי על כל נושא הספורט בעיר 

ובכלל זה תחזוקה והפעלה ג� של מגרשי הספורט הפתוחי�, תעדו# ענפי ספורט 

והנגשת� לאוכלוסייה בכל הגילאי�. עבודתו של רכז הספורט צריכה בי! היתר 

מתקני המשחקי� השוני� לאזורי�, ולאוכלוסייה בגילאי�  לכלול התאמה של

  שוני� ע"פ המדיניות העירונית.

הביקורת ממליצה על כתיבת נהלי עבודה מסודרי� בנושא תחזוקה וניקיו! של  .6.1.3

 מתקני ומגרשי הספורט. 

הביקורת מציינת שיש לתעד את כל עבודות התחזוקה שמתבצעות בכל מגרש  .6.1.4

 ומגרש.

שריי! תקציב קבוע לתחזוקה שוטפת של המגרשי� ולא לדעת הביקורת יש ל .6.1.5

 לפעול רק בצורה של תחזוקת שבר.

לדעת הביקורת על העירייה ליזו� ולשריי! תקציב עבור פעילויות ספורט, חינו"  .6.1.6

ופנאי שיתקיימו במגרשי הספורט הפתוחי� על פי תוכנית עבודה שנתית. 

שאינ� מוכרי� לקהל  הביקורת מציינת שקיימי� מגוו! רחב של ענפי ספורט

על משטח חול,  –הרחב כמו פריזבי, הוקי רולרס, רכיבת אפני�, כדור ע# חופי� 

ומשחקי כדור שוני� אשר יחד ע� פעילות העשרה בנושאי בריאות הציבור, 

עשויי� ליצור עניי! רב בציבור ולצקת תוכ! משמעותי למגרשי�. בנוס#, אחד 

ו' בעיר ה� משחקי רחוב שהיו מקובלי� ' התחומי� שבה� עוסקי� ילדי כיתות ה'

 במאה הקודמת וג� נושא זה יכול לקבל ביטוי בתוכנית העבודה.
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  פירוט ממצאי הביקורת .7

 מגרש צמוד למתנ"ס הוורדי�: .7.1

תיאור כללי: מגרש כדורסל פתוח שאינו מקורה הכולל שני מתקני� משולבי� של שערי� 

  לקט רגל וסלי כדור סל.

  ליקויי�:

) ולדעת 1הקט רגל חסר ברזלי� שמהווי� חיזוק לשער (ראה תמונה באחד משערי  .7.1.1

  הביקורת השער מהווה סכנה בטיחותית.

 ).4רצפת המגרש סדוקה (ראה תמונה מספר  .7.1.2

 ).5ישנה עשבייה על הגדרות שמתפשטת לכיוו! המגרש עצמו (ראה תמונה מספר  .7.1.3

 ).3עמוד של אחד הסלי� עקו� (ראה תמונה מספר  .7.1.4

 ).4י וכמעט שאינו נראה (ראה תמונה מספר הסימו! במגרש דהו .7.1.5

 ).2אי! רשתות בשני השערי� (ראה תמונה מספר  .7.1.6

 ).2אי! רשתות בשני הסלי� (ראה תמונה מספר  .7.1.7

 המגרש ע& רמת ליקויי& חמורה+ בינונית.

 

 :3תמונה מספר  :2תמונה מספר  :1תמונה מספר 

  

 

 :5תמונה מספר  :4תמונה מספר 

  

  

מחלקת תחזוקה: לפי דבריה של סגנית מהנדס העיר, מתוכנ� להחלי�  תגובת ממנהל

  .סלי& ולצפות מגרש בזמ� הקרוב
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  והאלו!: 'מגרש בצמוד לרחובות התמר  .7.2

סל פתוח שאינו מקורה וכולל שני מתקני� משולבי� של שערי� 'תיאור כללי: מגרש כדור

 לקט רגל וסלי כדור סל.

  ליקויי�:          

  קירות המגרש. מצויר גרפיטי על .7.2.1

 ).4אי! בכלל סימו! במגרש (ראה תמונה מספר  .7.2.2

 ).2גדר המקיפה את המגרש קרועה(ראה תמונה מספר  .7.2.3

 ).3סדקי� במשטח האספלט של המגרש (ראה תמונה מספר  .7.2.4

 ).4 'ו 5אי! רשתות בשני השערי� (ראה תמונות מספר  .7.2.5

 ).4 'ו 5אי! רשתות בשני הסלי� (ראה תמונות מספר   .7.2.6

 יקויי& חמורה+ בינונית.המגרש ברמת ל

 :3תמונה מספר  :2תמונה מספר  :1תמונה מספר 

 

 

 

 :5תמונה מספר  :4תמונה מספר 

 

 

  

: לפי דבריה של סגנית מהנדס העיר, מתוכנ� מר טולדנו תגובת ממנהל מחלקת תחזוקה

הרשתות  . כבר פנינו לקבל הצעות מחיר.להחלי� סלי& ולצפות מגרש בזמ� הקרוב

המלצתי  ש תוקנו המו� פעמי& ולצערי יש המו� ונדליז& באזור כולל שריפת הג�.במגר

  להתקי� מצלמות במקו& במסגרת התקנת מצלמות ברחבי העיר.
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 רחוב השיטה:–מגרשי הטניס       .7.3

תיאור כללי: שלושה  מגרשי טניס פתוחי� שאינ� מקורי� וכוללי� שלושה  מתקני� 

 משולבי� של רשתות טניס.

  קויי�:לי  

  ).2'ו 1בשלושת המגרשי� (ראה תמונות מספר  'רשתות ישנות וקרועות  .7.3.1

 .המגרש ברמת ליקויי& בינונית

 :2תמונה מספר  :1תמונה מספר 

 

 

       

המגרש מנוהל ע"י המתנ"ס והנהלת בית הספר. השער תגובת ממנהל מחלקת תחזוקה: 

העירייה ביקשה  בקשת&.מתקיני& ומבצעי& על פי סגור והמפתחות אצל&. אנחנו 

  הצעת מחיר להחלפת רשתות.

  מגרש רחוב הליל": .7.4

תיאור כללי: מגרש כדורסל פתוח שאינו מקורה וכולל שני מתקני� משולבי� של שערי� לקט 

 רגל וסלי כדור סל.

  ליקויי�:   

  ).4אי! רשתות בשני השערי� (ראה תמונה מספר  .7.4.1

 ).1'ו 4אי! רשתות בשני הסלי� (ראה תמונות מספר  .7.4.2

 ).1סימו! המגרש דהוי (ראה תמונה מספר  .7.4.3

 ).2'ו 3ישנה עשבייה שמתפשטת על הגדרות המקיפי� את המגרש (ראה תמונות   .7.4.4

 ).2גדר המקיפה את המגרש קרועה(ראה תמונה מספר  .7.4.5

 ).4הסלי� עצמ� רעועי� (ראה תמונה מספר  .7.4.6

 ישנו אתר בנייה מעל המגרש הצמוד לו. המרחק לא גדול וישנה סכנת נפולת .7.4.7

מאתר הבנייה כלפי המגרש. הביקורת העבירה הודעה בעניי! למהנדס העיר (ראה 

 ).5תמונה מספר 

 .המגרש ברמת ליקויי& חמורה+ בינונית
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 :3תמונה מספר  :2תמונה מספר  :1תמונה מספר 

 :5תמונה מספר  :4תמונה מספר 

 

  

סגנית מהנדס העיר, מתוכנ�  : לפי דבריה של, מר טולדנותגובת ממנהל מחלקת תחזוקה

  .מגרש בזמ� הקרובאת הלצפות 

  

  מגרש רחוב ששת הימי�: .7.5

תיאור כללי: זהו מגרש כדורסל פתוח שאינו מקורה וכולל שני מתקני� משולבי� של שערי� 

 לקט רגל וסלי כדור סל.

  ליקויי�:   

  ).3אי! רשתות בשני הסלי� (ראה תמונה מספר  .7.5.1

 ).2וזקות (ראה תמונה מספר הרשתות בשערי� רפויות ולא מח .7.5.2

 ).1סימו! דהוי במגרש (ראה תמונה מספר  .7.5.3

 ).3ישנה עשבייה בגדר המקיפה את המגרש (ראה תמונה מספר  .7.5.4

 ).1מגרש מלוכל", בעיקר עלי� מהצמחייה הסמוכה(ראה תמונה מספר  .7.5.5

  המגרש ברמת ליקויי& בינונית.

  

  

  

  



74 

 

 :3תמונה מספר  :2תמונה מספר  :1תמונה מספר 

  

הג� פורק לחלוטי� וכרגע מתבצעות במקו& : , מר טולדנותגובת ממנהל מחלקת תחזוקה

  עבודות לבניית ג� חדש.

 

  מגרש רחוב קר! היסוד: .7.6

תיאור כללי: זהו מגרש כדורסל פתוח שאינו מקורה וכולל שני מתקני� משולבי� של שערי� 

 לקט רגל וסלי כדור סל.

  ליקויי�:   

  ).5ראה תמונה מספר אי! רשתות בשני השערי� ( .7.6.1

 ).5א! רשתות בשני הסלי� (ראה תמונה מספר  .7.6.2

 ).4הסימו! במגרש דהוי (ראה תמונה מספר  .7.6.3

 ).3מגרש מלוכל" מאוד (תמונה מס'  .7.6.4

 ).1ישנה עשבייה בגדר המקיפה את המגרש (ראה תמונה מספר  .7.6.5

המגרש ממוק� בקרבת כביש ראשי והגדר המקיפה אותו נמוכה מאוד (ראה  .7.6.6

). קיימת סכנה שכדור טועה ייפול לכביש המוביל לכיוו! 3תמונה מספר 

 האוניברסיטה. 

 ). 2הגדר המקיפה את המגרש קרועה(ראה תמונה מספר  .7.6.7

 המגרש ברמת ליקויי& חמורה+ בינונית.
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 :3תמונה מספר  :2תמונה מספר  :1תמונה מספר 

 :5תמונה מספר  :4תמונה מספר 

  

טופל בחודש מר0 ע"י מחלקת המגרש : , מר טולדנותחזוקה תגובת ממנהל מחלקת

צביעת קירות, תיקו� רשתות, תיקו� מושבי&. בנושא החלפת  תחזוקה. העבודות כללו:

  הוגשה בקשה להצעות מחיר.לפי דבריה של סגנית מהנדס העיר, סלי& וציפוי מגרש, 

 

 מגרש רחוב כליל החורש: .7.7

ינו מקורה וכולל שני מתקני� משולבי� של שערי� תיאור כללי: זהו מגרש כדורסל פתוח שא

  לקט רגל וסלי כדור סל.

  ליקויי�:    

  ).1אי! רשתות בסלי� (ראה תמונה מספר  .7.7.1

 ).1אי! רשתות בשערי� (ראה תמונה מספר  .7.7.2

 ).2'ו 1הסימו! במגרש מעט דהוי (ראה תמונות מספר  .7.7.3

 ).2מצוירי� גרפיטי על קירות המגרש (ראה תמונה  .7.7.4

 בינונית.�יקויי& נמוכההמגרש ברמת ל
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 :2תמונה מספר  :1תמונה מספר 

 

 

  

ובהמש) יבוצע  במקו& הוחלפו הסלי&: , מר טולדנותגובת ממנהל מחלקת תחזוקה

  .ציפוי מגרש

  מגרש רחוב ההדס: .7.8

תיאור כללי: זהו מגרש כדורסל פתוח שאינו מקורה וכולל שני מתקני� משולבי� של שערי� 

 + מתק! התעמלות.לקט רגל וסלי כדור סל

  ליקויי�:  

  ).1אי! רשתות בסלי� (ראה תמונה מספר  .7.8.1

 מספר) . 2אי! רשתות בשערי� (ראה תמונה  .7.8.2

 ) .1סלי� מאוד ישני�(ראה תמונה מספר  .7.8.3

 )2אי! סימו! במגרש (ראה תמונה מספר  .7.8.4

 חסר פתח מילוט נוס#. .7.8.5

 המגרש ברמת ליקויי& חמורה + בינונית.

  

 :2תמונה מספר  :1תמונה מספר 

 

 

  

מתוכנ� ציפוי מגרש בזמ� הקרוב. פורקו : , מר טולדנותגובת ממנהל מחלקת תחזוקה

  המתקני& הלא תקניי& שהיו במקו&.
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  מגרש רחוב סיני (מגרשי הכדורסל+ מגרש הטניס): .7.9

תיאור כללי: זהו מגרש כדורסל פתוח שאינו מקורה וכולל שני מתקני� של שערי� לקט רגל 

 מגרש טניס אחד.וארבעה סלי כדור סל+ 

  ליקויי�:       

  ).2אי! רשת טניס במגרש הטניס (ראה תמונה מספר  .7.9.1

 ).6' ו 4בשני סלי� אי! רשתות (ראה תמונות מספר  .7.9.2

 )4בשני סלי� רשתות קרועות (ראה תמונה מספר  .7.9.3

 ).2סימו! מגרש דהוי (ראה תמונה מספר  .7.9.4

 ).3מגרש מלוכל" (ראה תמונה מספר  .7.9.5

 ) .1מגרש סדוק (ראה תמונה  .7.9.6

 המגרש ברמת ליקויי& חמורה + בינונית.

 

 :3תמונה מספר  :2תמונה מספר  :1תמונה מספר 

 

 

 

                             

 :6תמונה מספר  :5תמונה מספר  :4תמונה מספר 

  

: לפי דבריה של סגנית מהנדס העיר, מתוכנ� לצפות , מר טולדנותגובת ממנהל מחלקת תחזוקה 

  מתקני סל ומתק� טניס חדש.החלפת כולל  ש בזמ� הקרובמגראת ה
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  מתנ"ס שכונת ב! דור: ' מגרש בדר" הטכניו!  .7.10

תיאור כללי: זהו מגרש כדורסל פתוח שאינו מקורה הכולל שני שערי� לקט רגל וארבעה סלי 

  כדור סל.

  ליקויי�:   

  ).3 'ו 2אי! רשתות בשני הסלי� (ראה תמונות מספר  .7.10.1

 ).1ערי� (ראה תמונה מספר אי! רשתות בשני הש .7.10.2

 ).3אי! סימו! במגרש (ראה תמונה מספר  .7.10.3

 חסר פתח מילוט נוס#. .7.10.4

 המגרש ברמת ליקויי& חמורה + בינונית.

 :3תמונה מספר  :2תמונה מספר  :1תמונה מספר 

 

 

 

  

: לפי דבריה של סגנית מהנדס העיר, מתוכנ� , מר טולדנותגובת ממנהל מחלקת תחזוקה

  ולהחלי� את המתקני& בו בזמ� הקרוב. ביקשו הצעות מחיר. שמגראת הלצפות 

  מגרש רחוב הכלניות: .7.11

תיאור כללי: זהו מגרש כדורסל פתוח שאינו מקורה וכולל שני מתקני� משולבי� של שערי� 

 לקט רגל וסלי כדור סל.

  ליקויי�:        

  ).2אי! רשתות בשני השערי� ובסל אחד (ראה תמונה מספר  .7.11.1

 ).1רש (ראה תמונה מספר ישנ� סדקי� במג .7.11.2

) כבר אינו תקני (על גלגלי�) ומחוזק ע� מוטות 2מתק! הסל (ראה תמונה מספר  .7.11.3

ברזל לגדר מאחור. מסגרת הברזל שעליה יושב הסל מסוכנת ועלולה לגרו� 

 פציעה. יש להחלי# את המתק! למתק! שער סל משולב העומד בתק!.

  המגרש ברמת ליקויי& חמורה+ בינונית.
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 :2תמונה מספר  :1מספר  תמונה

  

  

במהל) חודש ינואר, מחלקת תחזוקה : , מר טולדנותגובת ממנהל מחלקת תחזוקה

הרחיבה את שער הכניסה למקו& כדי שיוכל להיכס מנו� לבקשת מנהל מחלקת חשמל. 

  לאחר מכ� בוצע במקו& שיפו0 של המגרש והחלפת מתקני&.

  

 מגרש בית לנדאו: .7.12

 תיאור כללי: 

סל שאינו מקורה וכולל שני מתקני� משולבי� של 'רגל, כדור'ולב קטמגרש מש •

  שערי� לקט רגל וסלי כדור סל ע� משטח דשא סינטטי.

  .2013שני משטחי פטאנק שנבנו במהל" שנת  •

  ליקויי� במגרש המשולב:  

זהו מתק! משולב שנרכש ממפעל הפיס ואמור לתת מענה למספר ענפי ספורט  .7.12.1

ע# וטניס. בפועל, מאחר ורצפת ' סל, כדור'גל, כדורר'): קט3(ראה תמונה מס' 

המגרש מצופה בדשא סינטטי לא נית! להקפי� ולשחק בו כדור סל. במגרש מעול� 

לא הייתה מותקנת רשת לכדור ע# או טניס וגבולות המגרש המוק# בגדר ע� לא 

מאפשרי� משחק טניס ובקושי רב כדור ע#. מאחר והמגרש נרכש ממפעל הפיס 

ומבנהו קבוע ולא נית! לשינוי. המצב שנוצר הוא שהמגרש הסינטטי מנצל מידותיו 

רק חלק מהשטח שקיי� במקו� ובעבר היה מנוצל למשחק ולא פחות חשוב מכ" 

היה מנוצל כשוליי� למגרש הספורט. תקנות התכנו! והבנייה מחייבות שוליי� 

לא סביר  בגדלי� שוני� על פי סוג המגרש, דבר שאינו קיי�.  לדעת הביקורת

 �שבשכונה כמו גבעת נשר שיש בה מגרש ספורט פתוח בודד לא נית! יהיה להקפי

  כדור אלה רק לשחק קט רגל.

הביקורת ממליצה לעירייה לאתר מקו� שבו יש שטח גדול יותר המאפשר להציב ג� 

מגרש קט רגל סינטטי לצד מגרשי� שנותני� מענה לענפי ספורט נוספי� כמו כדור סל, 

  טניס, גלגיליות, הוקי גלגליות ועוד. כדור ע#,
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  ).1אי! רשתות בסלי� (ראה תמונה מספר  .7.12.2

 ).1רשתות קרועות בשערי� (ראה תמונה מספר  .7.12.3

 ).4ישנה עשבייה העולה על  הגדרות המקיפות את המתק! (ראה תמונה מספר  .7.12.4

 ).2מי� רבי� נצטברו בקצוות המתק! (ראה תמונה מספר  'ישנה בעיית ניקוז .7.12.5

 ליקויי& חמורה+בינונית המגרש ברמת

 

 :3תמונה מספר  :2תמונה מספר  :1תמונה מספר 

 

 :4תמונה מספר 

  

  הנושא בבדיקה.: סגנית מהנדס העירתגובת 

 

  ליקויי� במגרשי הפטאנק:

רו תחרותי שמזכיר את משחק הכדורת, מקו כדור משחק) הוא Pétanque: צרפתיתפטאנק (ב

והוא אחד מענפי הספורט  קואורדינציה, יכולות חשיבה וטקטיקה. הספורט משלב צרפתב

  זה. 'מול'הבודדי� בה� רשאי� גברי� ונשי� להתחרות בצוותא באותה קבוצה או זה

לט של הביקורת מעירה שמאז בניית המגרשי� ה� עומדי� שוממי� ברוב המוח .7.12.6

ימות השנה. לא התקיימה במקו� תחרות או משחק עד כה והוא משמש בעיקר 

  לעשיית צרכי�.  4את אוכלוסיית בעלי החיי� ההולכי� על 
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א" לא השקיעה תקציב בתחו� 1 אל#  60 –העירייה השקיעה בבניית המגרשי� כ  .7.12.7

ההסברתי על המשחק ובניית תוכנית להפעלתו. הביקורת מעירה שמשחק זה 

ת פופולארי ולכ! נדרש היה לבצע פעילות הסברתית ואו הקמת חוג לשכבות פחו

 גיל שונות כדי לצקת תוכ! למגרשי�. 

המגרש יגודר בזמ� הקרוב למניעת כניסת בעלי : , מר טולדנותגובת ממנהל מחלקת תחזוקה

  חיי&.

  

  מגרש רחוב המעפילי�: .7.13

ותקנו בה� מתקני קט רגל וכדור תיאור כללי: במקור ניבנו שני מגרשי טניס ומאוחר יותר ה

סל. בעקבות מפגע רעש שיצרו המגרשי� לתושבי� השכני� הוגשה תביעה מצד התושבי� 

 ובית המשפט צמצ� כמעט לגמרי את שעות הפעילות במקו�.

  8.10.2003 –שנית! ב  015542/01מתו" פסק הדי! א  

מגרשי& "אני מורה לעיריית נשר והעומד בראשה להמנע מקיו& פעילויות ב

עד  20.00והחל מהשעה  16.00 �  14.00ה') בי� השעות  �בימות השבוע (יו& א' 

  למחרת.  06.00לשעה 

כמו כ� אני מורה על איסור פעילויות במגרשי& בימי ששי החל מהשעה   

  וכנ"ל בנוגע לערבי חג וימי חג.  06.00ועד ליו& א' בשעה  14.00

& נעולי& ותופסק התאורה. כמו כמו כ�, בשעות הסגירה יהיו שערי המגרשי  

כ� תגביר העירייה את הפיקוח באופ� שפקחיה יבקרו במקו& אחת לשבוע 

  לפחות בשעות הפתיחה. "

  

  ליקויי�:  

  בעקבות פסק הדי! המגרשי� אינ� משרתי� את המטרה שלשמה ה� הוקמו. .7.13.1

הביקורת לא מצאה מסמכי� המעידי� על ניסיו! של העירייה לפתור את הבעיה  .7.13.2

 פתרו! הנדסי כלשהו. ע"י 

 אי! רשתות בשני הסלי� . .7.13.3

 אי! רשתות בשני השערי�. .7.13.4

 ). 1המגרש סדוק(ראה תמונה  .7.13.5

 ).2ישנה עשבייה אשר עולה על הגדרות המקיפי� את המגרש (ראה תמונה  .7.13.6

 המגרש ברמת ליקויי& חמורה+ בינונית.
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 :2תמונה מספר  :1תמונה מספר 

 

 

  

  מגרש חטיבת ביניי� ב': .7.14

כללי: זהו מגרש כדורסל פתוח שאינו מקורה וכולל שני מתקני� משולבי� של שערי�  תיאור

 לקט רגל וסלי כדור סל.

  ליקויי�:    

  ). 1אי! רשתות בשני הסלי� (ראה תמונה מספר  .7.14.1

 ) .1אי! רשתות בשני השערי� (ראה תמונה מספר  .7.14.2

 ).1אחד הסלי� שבור (ראה תמונה מספר  .7.14.3

מקיפה את המגרש. הדבר עלול לפצוע את ישנה עשבייה שעולה על הגדר ה .7.14.4

 ).2המשחקי� במגרש (ראה תמונה מספר 

 המגרש ברמת ליקויי& חמורה+ בינונית.

 

  

  

  

 

  

  

במקו& : לפי דבריה של סגנית מהנדס העיר, , מר טולדנותגובת ממנהל מחלקת תחזוקה

  דש.כבר הוחלפו שערי& והמגרש צופה וסומ� מח

 :2תמונה מספר  :1תמונה מספר 

 

 



83 

 

  מגרש חטיבת ביניי� א': .7.15

תיאור כללי: זהו מגרש כדורסל פתוח שאינו מקורה וכולל שני מתקני� משולבי� של שערי� 

 לקט רגל וסלי כדור סל.

  ליקויי�:  

 ).2אי! רשתות בשני הסלי� (ראה תמונה מספר  .7.15.1

 ).1'ו 2אי! רשתות בשני השערי� (ראה תמונות מספר  .7.15.2

טברה חלודה רבה העלולה לגרו� לשחיקה באחד העמודי� התומכי� את הסל הצ .7.15.3

). הביקורת ממליצה לבדוק את העמוד ע"י מהנדס 4של העמוד (ראה תמונה מספר 

 בטיחות.

עשבייה רבה שנכנסת למגרש ובכלל זה ע� הגדל לכיוו! המגרש ומתפשט מעבר  .7.15.4

 ).1לגדרות (ראה תמונה 

 ).3ר ביו� גש� קיי� סח# בוצי מגינה הסמוכה למגרש (ראה תמונה מספ .7.15.5

 המגרש ברמת ליקויי& חמורה+ בינונית.

 :3תמונה מספר  :2תמונה מספר  :1תמונה מספר 

 :4תמונה מספר 

 

  



84 

 

במקו& : לפי דבריה של סגנית מהנדס העיר, , מר טולדנותגובת ממנהל מחלקת תחזוקה

  כבר הוחלפו שערי& והמגרש צופה וסומ� מחדש.

  :מגרש בית ספר יסודי רמות יצחק ב' .7.16

תיאור כללי: זהו מגרש כדורסל פתוח שאינו מקורה וכולל שני מתקני� משולבי� של שערי� 

 לקט רגל וסלי כדור סל.

  ליקויי�:   

  ).1אי! רשתות בשני בסלי� (ראה תמונה מספר  .7.16.1

 ).1אי! שערי� (ראה תמונה מספר  .7.16.2

 ).2ישנ� סדקי� במגרש (ראה תמונה מספר  .7.16.3

 .המגרש ברמת ליקויי& חמורה+ בינונית

 :2תמונה מספר  :1תמונה מספר 

 

 

  

במקו& : לפי דבריה של סגנית מהנדס העיר, , מר טולדנותגובת ממנהל מחלקת תחזוקה

  כבר הוחלפו סלי& והמגרש צופה וסומ� מחדש.

  

  מגרש רמות יצחק א': .7.17

תיאור כללי: זהו מגרש כדורסל פתוח שאינו מקורה וכולל שני מתקני� משולבי� של שערי� 

 ל וסלי כדור סל.לקט רג

  ליקויי�:    

  )3אי! רשתות בסלי� ובשערי� (ראה תמונה מספר  .7.17.1

 )2מגרש סדוק(ראה תמונה מספר  .7.17.2

 ).1עשבייה רבה (ראה תמונה מספר  .7.17.3

 ).5הגדר המקיפה את המגרש קרועה (ראה תמונה מספר  .7.17.4

 ).4משטח גדול של בו� מכסה את פני המגרש (ראה תמונה מספר  .7.17.5

  ה + בינונית.המגרש ברמת ליקויי& חמור
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 :3תמונה מספר  :2תמונה מספר  :1תמונה מספר 

 :5תמונה מספר  :4תמונה מספר 

  

במקו& : לפי דבריה של סגנית מהנדס העיר, , מר טולדנותגובת ממנהל מחלקת תחזוקה

  כבר הוחלפו סלי& והמגרש צופה וסומ� מחדש.

  

  מגרש תיכו! מקי# נשר: .7.18

כדורסל פתוח שאינו מקורה וכולל שני מתקני� משולבי� של שערי� תיאור כללי: זהו מגרש 

 לקט רגל וסלי כדור סל.

  ליקויי�:        

  מגרש בגודל לא תיקני (אי! שוליי� בשני צדיי המגרש) .7.18.1

 ).2מגרש סדוק(ראה תמונה מספר  .7.18.2

 ).1אי! רשתות בשני הסלי� (ראה תמונה מספר  .7.18.3

 .)1אי! רשתות בשני השערי� (ראה תמונה מספר  .7.18.4

המגרש קט! מכדי לתת מענה לגודל הפיזי והמהירות של נערי� בגיל בית ספר  .7.18.5

תיכו!. לבית הספר אי! שטח שבו התלמידי� יכולי� להתאמ! ולהתכונ! לקראת 

 2,000ריצת  'מטר, וכמוב! ריצות ארוכות החל מ 100מבחני ריצה ובכלל זה ריצת 

� לעבור במסגרת בית . אלה סוגי אמוני� ומבחני� שה� נדרשי5,000מטר ועד 

 הספר ומאוחר יותר בצבא.
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הקפות של מגרש הכדור  22לצור" המחשה של גודל הבעיה התלמידי� מבצעי�  .7.18.6

 מטר. 2,000סל כדי להשלי� את דרישת משרד החינו" ולהיבח! בריצת 

 המגרש ברמת ליקויי& חמורה + בינונית.

  

ית ספר תיכו�. מעבר לנושא הביקורת ממליצה למצוא פתרו� למסלול ריצה עבור תלמידי ב

מטרי&  2,000המקצועי הספורטיבי ועמידה בדרישות מערכת החינו) להתאמ� ולהיבח� בריצת 

מציאת פתרו� להרחבת חצר בית הספר ומגרש אמוני& יכולה לסייע בצמצו& האלימות בתו) בית 

  הספר.

 

 :2תמונה מספר  :1תמונה מספר 

  

  

במקו& : לפי דבריה של סגנית מהנדס העיר, טולדנו, מר תגובת ממנהל מחלקת תחזוקה

  כבר הוחלפו סלי& והמגרש צופה וסומ� מחדש.

  מגרש בית ספר יסודי בית יהושוע: .7.19

  ).1סימו! המגרש דהוי (ראה תמונה מספר  .7.19.1

 ).3המגרש סדוק(ראה תמונה מספר  .7.19.2

ישנ! בליטות ומהמורות במגרש וקיימת סכנה להיתקלות בה� ולנפילה של  .7.19.3

 ).2אה תמונה מספר תלמידי� (ר

 במגרש לא מותקני� סלי� ושערי�. .7.19.4

 המגרש ברמת ליקויי& חמורה + בינונית.
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 :3תמונה מספר  :2תמונה מספר   :1תמונה מספר 

 

ההמתקני& במקו& הוסרו ע"י מחלקת : , מר טולדנותגובת ממנהל מחלקת תחזוקה

  תקני& חדשי&.תחזוקה. א& תהיה דרישה ע"י בית הספר ישקלו התקנת מ

  מגרש בית ספר יסודי ישורו!: .7.20

תיאור כללי: זהו מגרש כדורסל פתוח שאינו מקורה וכולל שני מתקני� משולבי� של שערי� 

 לקט רגל וסלי כדור סל.

  ליקויי�: 

  )1אי! רשתות בשני הסלי�. (ראה תמונה   .7.20.1

 ).1אי! רשתות בשני השערי� (ראה תמונה  .7.20.2

המיועדי�  2.60י� במקו� סלי קט סל בגובה המיועדי� לבוגר 3.05הסלי� בגובה  .7.20.3

 ).1ילדי� בבית ספר יסודי. אי! אפשרות להוריד את הסלי�. (ראה תמונה 

 המגרש ברמת ליקויי& בינונית.

 :1תמונה מספר 

 

  

: לפי דבריה של סגנית מהנדס העיר, , מר טולדנותגובת ממנהל מחלקת תחזוקה

מתכוונני& שנית� יהיה להוריד אות&  ערת הביקורת במקו& יותקנו סלי&הל בהמש)

  לגובה קט סל.
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  מגרש כדורגל בית ספר יסודי גבעו!: .7.21

תיאור כללי: זהו מגרש כדורגל פתוח שאינו מקורה וכולל שני מתקני� של שערי� לקט 

 רגל . בסמיכות אליו קיי� מגרש כדור סל.

  ליקויי�:     

  ).3המגרש סדוק (ראה תמונה מספר  .7.21.1

 ).1שערי� (ראה תמונה מספר אי! רשתות בשני ה .7.21.2

 ).2עשבייה עולה על הגדרות המקיפות את המגרש (ראה תמונה מספר  .7.21.3

המיועדי�  2.60המיועדי� לבוגרי� במקו� סלי קט סל בגובה  3.05הסלי� בגובה  .7.21.4

 ).1ילדי� בבית ספר יסודי. אי! אפשרות להוריד את הסלי�. (ראה תמונה 

 המגרש ברמת ליקויי& קלה + בינונית.

 :3תמונה מספר  :2תמונה מספר  :1ונה מספר תמ

  

לפי דבריה של סגנית מהנדס העיר ובקרוב : , מר טולדנותגובת ממנהל מחלקת תחזוקה

  יבוצע ציפוי מגרש.

  

  מגרש כדורסל בית ספר יסודי גבעו!: .7.22

 תיאור כללי: זהו מגרש כדורסל פתוח שאינו מקורה וכולל שני מתקני�  של כדור סל.

  יי�:ליקו  

  ).2המגרש סדוק (ראה תמונה מספר  .7.22.1

 ).1אי! רשתות בסלי� (ראה תמונה מספר  .7.22.2

במקו� מותקני� שני מתקני קט סל שבאופ! בולט נית! להבחי! שה� אינ� שווי�  .7.22.3

 בגובה�. 

 המגרש ברמת ליקויי& חמורה+ בינונית.
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 :2תמונה מספר  :1תמונה מספר 

  

 

בהמש) : לפי דבריה של סגנית מהנדס העיר, ולדנו, מר טתגובת ממנהל מחלקת תחזוקה   

הערת הביקורת במקו& יותקנו סלי& מתכוונני& שנית� יהיה להוריד אות& לגובה קט סל ובקרוב 

  יבוצע ציפוי מגרש.

 

  מגרש בית ספר יסודי גלילות: .7.23

תיאור כללי: זהו מגרש כדורסל פתוח שאינו מקורה וכולל שני מתקני� משולבי� של שערי� 

 רגל וסלי כדור סל.לקט 

  ליקויי�:   

  ).1באחד הסלי� הרשת קרועה (ראה תמונה מספר  .7.23.1

 ).1אי! רשתות בשערי המגרש (ראה תמונה מספר  .7.23.2

 ).2ישנה עשבייה העולה על הגדר המקיפה את המגרש (ראה תמונה מספר  .7.23.3

המיועדי�  2.60המיועדי� לבוגרי� במקו� סלי קט סל בגובה  3.05הסלי� בגובה  .7.23.4

 ).1ספר יסודי. אי! אפשרות להוריד את הסלי�. (ראה תמונה מספר  ילדי� בבית

  המגרש ברמת ליקויי& חמורה+ בינונית.
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 :2תמונה מספר  :1תמונה מספר 

  

  

לפי : לפי דבריה של סגנית מהנדס העיר, , מר טולדנותגובת ממנהל מחלקת תחזוקה

 היה להוריד אות& לגובה קטהערת הביקורת במקו& יותקנו סלי& מתכוונני& שנית� י

  .סל

  

מנהל מחלקת תחזוקה של  � ע& מר דוד טולדנו 1.12.13בתארי) שיחה שקיימה הביקורת  .8

  עיריית נשר

למנהל מחלקת תחזוקה הוצגו מספר שאלות בנושא נהלי� ותחזוקת המגרשי�, משיחה זו עולה  

  כי:

ראש העיר הקוד�.  המגרשי� טופלו ותוקנו באמצעי� של העירייה מאחר על פי הנחית .8.1

  במקרי� של לוח סל שבור הוחלפה יחידה ביחידה.

  לעירייה אי! נוהל מסודר וכתוב המסדיר את אופ! ותדירות תחזוקת המגרשי�.  .8.2

לדבריו, עובדי מחלקת תחזוקה מסיירי� מעת לעת במגרשי�. א" הביקורת מציינת כי  .8.3

ה הביקורת למצוא אחזקה , כלומר, לא נוהל תיק מגרש שבו יכלאי! תיעוד מסודר בנושא

  . חודשית, שנתית ותלת שנתית

המגרשי� שנמצאי� בבתי הספר ה� באחריות השרת של אותו בית ספר וא� הוא מצא  .8.4

  ליקויי� הוא צרי" לדווח למחלקת התחזוקה והיא זו שתטפל בליקוי.

מגרשי� פתוחי� שאינ� בשטחי בתי הספר נמצאי� באחריות המתנ"ס. א� יש ליקוי, על  .8.5

נ"ס להתריע על כ" ואז מחלקת תחזוקה תטפל בתלונה. בנוס#, מתקבלות תלונות המת

מתושבי� למוקד העירייה. תלונה כזו נבדקת ומטופלת לפי הצור" במקרי� אלה 

  ). 2'ממלאי� טופס פנייה (ראה נספח ר

בנושא נוהל סיור במגרשי� ציי! מר טולדנו כי יש לו רשימה של כל המגרשי� בעיר. עובדי  .8.6

קה מסיירי� במגרשי� ולאחר שה� מתקני� את הליקויי� ש� ה� מדווחי� לו  המחל

  ).1'והוא מסמ! וי על המגרש שטופל (ראה נספח ר
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הביקורת מעירה כי לא מצאה נוהל המגדיר, מה צרי" לבדוק ומה צרי" לתק! ובאיזה  .8.7

  תדירות צרי" לערו" סיורי� במגרשי�, מה באחריות מחלקת תחזוקה ומה לא. 

של מר טולדנו הוא מכיר את הדו"ח של חברת "סיסט�" אשר הצביע על ליקויי�  לדבריו .8.8

  במגרשי�. א" לא קיבל הנחיות לביצוע של תיקוני� כל שה� מהנהלת העירייה.

מבדיקת הביקורת עולה כי אי! בידיו מסמכי� או פרוטוקולי� מפורטי� המעידי� על  .8.9

  שבוצעו ע"י מחלקת תחזוקה.  ליקויי� שהיו בשלוש השני� האחרונות ועל התיקוני�

לאחר המקרה של הילד שנהרג במחנה דוד מנפילת סל, מחלקת תחזוקה בעירייה  .8.10

עיגנה ביוזמתה את כל הסלי� והשערי� בכל המגרשי� בעיר כדי שמקרה כזה לא יקרה 

 בנשר.

מבחינת ביצוע רישו� דו"חות עבודה במגרשי�, מנהל המחלקה מציי! שלא היו לו  .8.11

ת להיעזר בה� ומבחינתו סידור עבודה ביומ! וסגירת תלונה שהתקבלה שירותי מזכירו

מהמוקד הינ� תיעוד מספיק לתיקו! הליקויי�. ועל כ" הוסי# ביקורת שלו על ביצוע 

 התיקו!.

הביקורת מציינת כי נית! לראות במחלקת הנהלת חשבונות חשבוניות ששולמו על  .8.12

  . לעת א" בהיק# מצומצ� מעת עבודות שנעשו ע"י קבלני� חיצוניי� במגרשי�

 

 8.12.13תנ"ס בעיריית נשר בתארי) שיחה ע& מר אבי עובדיה מנהל המ .9

במסגרת השיחה נשאל מנהל המתנ"ס לגבי הפעילויות השוטפות של המתנ"ס במגרשי העירייה. 

  להל! התייחסותו:

הפעילות היחידה של המתנ"ס במגרשי העירייה היא במגרשי הטניס בעיר. זהו החוג  .9.1

ט היחידי אותו מפעיל המתנ"ס במגרשי העיר בימי ראשו! עד חמישי בי! השעות ספור

  משתתפי� בחוג זה והוא כולל ג� ילדי� וג� מבוגרי�. 140'. ישנ� כ19:00עד   16:00

במידה והפעילות נופלת על ימי� גשומי�, חוגי הטניס מתקיימי� באול� הספורט  .9.2

יל חוגי כדורגל במגרשי�. חוג המקורה בחטיבת הביניי� בעיר. המתנ"ס לא מפע

הכדורגל היחידי בעיר הוא באצטדיו! הכדורגל תחת ניהולו של אייל ברקובי�. חוגי 

הכדורסל בעיר מנוהלי� על ידי עמותה. שני גורמי� אל  אינ� חלק מהמתנ"ס. המתנ"ס 

מפעיל רק חוג טניס בעיר. שאר החוגי� שהוא מפעיל הינ� פחות פופולריי�, ואינ� 

  י� במגרשי העיר. למשל חוג מחול.מתקיימ

במידה וישנ� ליקויי� במגרשי הטניס , המתנ"ס מדווח למחלקת התחזוקה שתטפל  .9.3

  בליקוי. במידה והליקוי לא תוק!, יפנה מנהל המתנ"ס למהנדס העיר. 

תיאו� הפעילויות של המתנ"ס הינ� מול מזכיר העיר א� מדובר במגרש חיצוני בעיר. א�  .9.4

ק! כלשהו באחד מבתי הספר (לדוגמא אול� מקורה) הדבר נעשה יש צור" בשימוש מת

  בתיאו� מול מנהל בית הספר.
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אי! נוהל מסודר על פיו פועל המתנ"ס אל מול מחלקת תחזוקה או מהנדס העיר בנושא  .9.5

טיפול ליקויי� במגרשי הטניס. אי! תיעוד של הפניות שנעשו. מדובר בקריאות אקראיות 

  נ! מתועדות.הנעשות רק במידת הצור" ואי

  

י הספר בעיר על ידי חברת סקר ובדיקות בטיחות למגרשי& הציבוריי& ומגרשי בת .10

  "סיסט&"

נער" סקר ובדיקות בטיחות למגרשי� הציבוריי� ומגרשי בתי הספר בעיר על ידי  2012בשנת 

חברת סיסט�. חברה זו הוציאה דו"ח המראה ליקויי� במגרשי� ואי עמידה בתקני� הנדרשי� 

אחראי בדיקת מתקני ספורט –הביקורת קיימה שיחה ע� מר צבי טל  ד ממגרשי העיר.לכל אח

  :10.3.14+ 26.12.13אזור צפו! של חברת "סיסט�" בתאריכי�  

במסגרת השיחה ביקשה הביקורת ממר צבי טל להסביר את תוכ! הדו"ח שהוציאה חברת סיסט�, 

,  2012מאז הביקורת האחרונה בשנת וכ! הא� נערכה עוד ביקורת מטעמו או מטע� חברת סיסט� 

  שמטרתה היא מעקב אחר תיקו! הליקויי�.

  להל! התייחסותו:

חברת "סיסט�" הינה חברת בקרה חיצונית. התק! על פיו ה� פועלי� הוא תק!  .10.1.1

של מכו! התקני�. היא מבצעת בקרות לגילוי ליקויי�. היא אינה מפעילה  5515

יה להזמי! חברה שתתק! את הליקויי� מתקיני� שיתקנו את הליקויי�. על העירי

שהעלו מהדו"ח וחברת "סיסט�" תבוא לבדוק הא� תוקנו הליקויי� ברמה 

הנדרשת. נכו! ליו� השיחה לא נתקבלה פנייה חוזרת מעיריית נשר לבוא ולבדוק 

את תיקו! הליקויי�. המסמ" היחידי שיש לחברה בנושא הוא הדוח אשר הוציאה 

  .2012החברה בשנת 

עצמו מורכב משבלונה קבועה שנבדקה בכל מגרש ומגרש. כל ד# בדיקה זה הדו"ח  .10.1.2

  בעצ� מתק! אחד. מתק! אחד הכוונה לסל אחד. להל! פירוש המונחי� בדו"ח:

  הכוונה עומד בתק!. 'מתאי� .10.1.3

  הכוונה לליקוי שלא עומד בתק!. 'לא מתאי� .10.1.4

  לא רלוונטי לבדיקה.  'לא ישי� .10.1.5

ד� "לא ישי�". במקרה זה אותו סעי# מדובר בהחמרה של המונח הקו ' לא נבדק .10.1.6

לא נבדק בגלל תקלה מסוימת אשר בגללה לא היה נית! לבדוק. היה צרי" לבדוק 

  א" לא היה אפשרי לעשות זאת.

. על פי ממצאי סקר 2012ז. לגבי  סקר הבטיחות של חברת סיסט� שנער" בשנת  .10.1.7

 זה עולה התמונה הבאה:

  מגרשי�. 18מגרשי� נבדקו רק  23מתו"  .10.1.8

 5515נמצאו לא תקיני�. כלומר אינ� עומדי� בתק!  16מגרשי� שנבדקו  18" מתו .10.1.9

  של מכו! התקני�.
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  .5515מגרשי� בלבד נמצאו תקיני� על פי תק!  2 .10.1.10

  

הינו תק! של מכו! התקני� המגדיר את דרישות בטיחות ושיטות בדיקה  5515תק! 

על פי חברת  כלליות עבור כל פרטי ציוד התעמלות המיועדי� לשימוש תחת פיקוח.

סיסט� אי! בסמכות� לקבוע את חומרת הליקוי. ה� יכולי� רק לקבוע א� המתקני� 

או לא. הממצאי� מפורטי� בסקר הבטיחות  5515במגרשי� שנבדקו עומדי� בתק! 

  שביצעו כפי שצוי! לעיל.

מגרשי� ולא כל המגרשי�. ציי! צבי כי ה� קיבלו הזמנה  18בנוגע לכ" שנבדקו  .10.1.11

נו מנהל מחלקת תחזוקה ועל פי מספר המגרשי� בהזמנה (דהיינו ממר דוד טולד

  ) כ" מספר המגרשי� נבדקו.18

 

  30.12.13י מהנדס העירייה בתארי) שיחה ע& ליאו� גורדצק .11

הביקורת ביקשה לבדוק ע� מהנדס העירייה: מה היא אחריותו בנושא תפעול ותחזוקת 

הא� קיי� נוהל מסודר שוט#  "סיסט�".ויי� שעלו בדו"ח של חברת הא� תוקנו הליק שי�.המגר

ות העירייה בנושא או כל הא� ישנ� פרוטוקולי� מתועדי� של ישיב .לבדיקת בטיחות המגרשי�

  חומר אחר.

 להל! התייחסותו:

המהנדס ציי! כי הוא מכיר את הדו"ח של חברת סיסט�. לאחר המקרה של נפילת  .11.1.1

לחברת סיסט� לבצע סקר  הסל בו נהרג תלמיד (לא בעיריית נשר), נעשתה פנייה

חודשי� קיבלו את הדו"ח והחלו בתהלי" של קבלת הצעות  8 ' בטיחות. לפני כ

מחיר. המהנדס מעיר כי הדו"ח אינו ברור לו או לכל גור� אחר בעירייה והוא אינו 

  מבי! את תוכנו. 

נכו! לתארי" השיחה, נבחרה חברה שזכתה במכרז שתעסוק בתיקו! הליקויי�.  .11.1.2

סיור במגרשי� ע� נציג החברה. הכוונה לליקויי� מבחינה  בנוס#, נעשה

בטיחותית. כעת צרי" להמתי! למוצרי� שיגיעו מחו"ל והשאיפה לתק! את 

 הליקויי� בחודשיי� הקרובי�. נכו! למועד השיחה הליקויי� לא תוקנו. 

לדברי המהנדס אי! בעירייה טופס מעקב לתיקו! הליקויי�. מעול� לא עסקו בזה.  .11.1.3

יר הקוד� נת! למחלקת תחזוקה להתעסק ע� המגרשי� ואילו מחלקת ראש הע

בטיחות התעסקה ע� אולמי הספורט המקוריי�. מי שטפל בליקויי המגרשי� זה 

החברה למתנ"סי� ומחלקת חינו". מידע על ליקויי� למחלקת ההנדסה מגיע 

ו לעיתי� נדירות. אי! מסמכי� מתועדי� בנושא. המהנדס מציי! כי למיטב ידיעת

בא# עיר מהנדס העיר לא מתעסק ע� המגרשי� הציבוריי�. רק א� יש עניי! של 

תקינה או בטיחות אז הוא נכנס לתמונה. אי! במשרד מהנדס העיר אד� אשר 

מתמקצע בתחו� מגרשי הספורט הציבוריי�. ישנו חוק מהנדס רשויות. החוק 

יו. המהנדס מגדיר מי יכול להיות מהנדס העיר, מה! סמכויותיו ומה! חובות

מבחינה מקצועית לא כפו# לא# גור�. מבחינה תקציבית הוא כפו# לראש העיר 
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והאחרו! הוא זה שקובע לו את התקציב. ראש העיר הקוד� לא תמיד אישר 

תקציב לטיפול בליקויי הבטיחות במגרשי�. למהנדס העיר אי! אחראיות מוגדרת 

כותרת של מי אחראי  בתחו� זה. מגרשי ואולמי הספורט חייבי� להיות תחת

 עליה� כי! אד� מוגדר בנושא. 

לדברי מהנדס העיר אי! נוהל מסודר בנושא בדיקת בטיחות שוטפת למגרשי�.  .11.1.4

ברגע שאי! נוהל מסודר אי! מסמכי� מתועדי� בנושא. הוא אינו מכיר ישיבות או 

  פרוטוקולי� בנושא זה.

הפעילות במגרשי�,  לדברי המהנדס יש למנות רכז ספורט אשר ירכז את כל נושא .11.1.5

מחוגי� דר" ניקיו! ותחזוקה ועד בטיחות, והוא זה שיקשר בי! הגורמי� השוני�. 

 נכו! להיו� אי! א# גור� מקצועי בעירייה אשר מבי! בנושא זה. 

  סיכו& והמלצות .12

הביקורת מדגישה שיש הבדל מהותי בי! התייחסות של ביקורת עמידה בתק! המבוצעת 

י! עבודת ניהול שוטפת , בדיקה וביקורת של איש מקצוע כמו ע"י חברת זו או אחרת לב

רכז ספורט מתו" המערכת העירונית על מגרשי הספורט. ביקורת תק! כמו זו שעשתה 

חברת "סיסט�" לעול� לא תתייחס לרמת השירות שהעירייה רוצה להעניק לתושביה 

או אחר ביחס בתחו� תרבות הפנאי. זה לא תפקידה ואי! ביכולתה להעדי# מתק! זה 

לציבור הקיי� באותה שכונה או באותו בית ספר. מערכת שיקולי� זו היא בגדר מדיניות 

  עירונית וחייבת להיות באחריותו של בעל תפקיד ע� ראיה מערכתית כלל יישובית. 

  להל! מספר דוגמאות לכ":

 נמצא תקי! בדו"ח של חברת "סיסט�" מאחר ולא נמצאו תקלות מגרש בבי"ס ישורו�:

בסלי� שמותקני� בו כלומר, הוא עומד בתק!. בפועל הילדי� אינ� יכולי� להשתמש 

מר המיועד  2.60מר המיועד לבוגרי� במקו�  3.05בסלי� אלה מאחר וה� בגובה של 

  סל).'לילדי� (קט

זהו מתק! משולב שהתקבל ללא תמורה מצד העירייה ע"י הטוטו  מגרש בבית לנדאו:

  נפי ספורט:ומתיימר לתת מענה למספר ע

  רגל'קט  .א

  סל' כדור  .ב

  ע#' כדור  .ג

  טניס  .ד

בפועל, המגרש כשהוא חדש או מתוחזק כראוי נראה מאד אסטטי א" יש בו מספר 

 �ליקויי� מובני� בתכנו! שלו. מאחר ורצפת המגרש מצופה בדשא סינטטי לא נית! להקפי

ות ולשחק בו כדור סל. במגרש מעול� לא הייתה מותקנת רשת לכדור ע# או טניס וגבול

המגרש המוק# בגדר ע� לא מאפשרי� משחק טניס ובקושי רב כדור ע#. מאחר והמגרש 

סופק ע"י הטוטו מידותיו ומבנהו קבוע ולא נית! לשינוי. המצב שנוצר הוא שהמשטח 

הסינטטי מנצל רק חלק משטח המגרש שקיי� במקו� ובעבר היה מנוצל למשחק ולא 

� ע"פ תק! למגרשי ספורט. תקנות התכנו! פחות חשוב מכ" היה מנוצל כשוליי� הדרושי

  והבנייה מחייבות שוליי� בגדלי� שוני� על פי סוג המגרש, דבר שאינו קיי�. 
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לדוגמא, לדעת הביקורת לא סביר שבשכונה כמו גבעת נשר שיש בה מגרש ספורט פתוח 

  בודד לא נית! יהיה משטח שבו נית! להקפי� כדור סל אלה רק לשחק קט רגל.

מליצה לעירייה לאתר מקו� שבו יש שטח גדול יותר המאפשר להציב ג� הביקורת מ

מגרש קט רגל סינטטי לצד מגרשי� שנותני� מענה לענפי ספורט נוספי� כמו כדור סל, 

  כדור ע#, טניס, גלגיליות, הוקי גלגליות ועוד.

ות ע"פ דבריו של מנהל המתנ"ס, למתנ"ס אי! רכז ספורט והוא אינו מקיי� פעילויות יזומ

במגרשי הספורט הפתוחי�. לדעת הביקורת רכז ספורט זו פונקציה חיונית שיכולה מאד 

  לתרו� לפיתוח תרבות הפנאי והזהות העירונית בעיר נשר.

  המלצת הביקורת:

הביקורת ממליצה לעירייה ולמתנ"ס לפרס� בהקד� מכרז לרכז ספורט מקצועי שיוכל 

רווחת התושבי� לאור" השנה ברחבי העיר לתכנ! ולבצע מגוו! פעילויות פנאי וספורט ל

  ובכלל זה ג� במגרשי� הפתוחי� לדוגמא,:

  משחקי הוקי גלגליות או רולרס .1

 פריזבי (צלחת מעופפת) .2

 בורד'רכיבת אתגרית על אופני� או סקייט .3

  מגרש למקצועות האתלטיקה ע� מסלול לריצה קצרה ובור קפיצה לרוחק. .4

סל, כדור ע# חופי� (על משטח 'כדורטורנירי� יישוביי� בקט רגל, שלישיות ב .5

  חול), טורניר טניס ועוד

6. �  מגרש ע� משחקי מי� (מזרקות וממטרות) לתקופת הקי

  

הקשר בי� מדיניות העירונית בתחו& הספורט כפי שבאה לידי ביטוי בתוכנית הלימודי& 

בתמיכת הפיקוח של משרד  90 –בסו# שנות ה  בבתי הספר לבי� המגרשי& הפתוחי&:

ע# –, התקבלה החלטה לפתוח כיתת ספורט בחטיבת הביניי� שמתמחה בכדור החינו"

ולנתב את ילדי נשר המוכשרי� בתחו� מגיל יסודי אל כיתות הספורט. הרעיו! המרכזי 

שעמד בבסיס ההחלטה הוא שאנחנו יישוב קט! ע� מספר ילדי� בעלי כישורי� 

בי� ואינו מגיע לידי מימוש ספורטיביי�, הישגיי�, מצומצ� שמתפזר בי! ענפי ספורט ר

פוטנציאל. בנוס#, בתחו� של כדורגל וכדור סל יהיה קשה לעיר כמו נשר להתחרות ברמה 

הארצית מול עיריות גדולות, במיוחד כשלידינו העיר חיפה ששואבת אליה את מיטיב 

הכישרונות בענפי� אלה. בעקבות פתיחתה של כיתת הספורט בחטיבת הביניי� נפתחו 

ע# בכל בתי הספר היסודיי� בעיר כדי להכשיר ספורטאי� לעתיד. בראש 'רחוגי כדו

התוכנית עמד מורה לספורט מחטיבת הביניי� שהיה מאמ! כדור ע# בברית המועצות 

וזכה להישגי� בי! לאומיי� רבי�. תו" זמ! קצר זכתה קבוצת הכדור ע# של חטיבת 

ות וערי� ע� מסורת כדור ע# הביניי� בנשר במקו� הראשו! באר� לאחר שגברה על קבוצ

רבת שני�. למרות כיתת הספורט וההישגי� המרשימי� שהצליחו ילדי וילדות נשר 

להשיג בענ# הכדור ע# לאחר זמ! קצר מאד, לא קיי� בעיר מגרש פתוח בודד שיש בו רשת 

כדור ע# ונית! לשחק בו כדור ע# בשעות אחר הצהריי�. העירייה כידוע, השקיע עשרות 
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� בהקמת אצטדיו! כדורגל א" לא קידמה את ענ# הכדור ע# ומעול� לא נפתחה מיליוני

  קבוצת בוגרי� שתקלוט את תלמידי חטיבות הביניי�. 

נכו! להיו� חטיבת הביניי� עדיי! מקיימת הקבצות (כיתות) ספורט שמתמקדות בשלושה 

� וקבוצת ע# יש קבוצת בני' ענפי�, כדור ע#, טניס שולח! ואתלטיקה קלה. בענ# הכדור

בנות בכל שנתו! להוציא את כיתה ט' של שנת הלימודי� תשס"ע בגלל מחסור בתלמידי�. 

בגיל בי"ס תיכו! אי! לתלמידי נשר קבוצה תחרותית שה� יכולי� להיקלט בה ולכ! 

  יוצאי� לשחק בערי� שכנות.

ל הביקורת ממליצה לעירייה לבחו! דרכי� שונות ליצור רצ# מגיל בי"ס ייסודי ועד גי

בוגרי� בענפי הספורט בה� משקיעות חטיבות הביניי�. ובכלל זה פתיחת קבוצות נוער 

ובוגרי� לגברי� ונשי� בתחו� הכדור ע#, שהוא ענ# קבוצתי, כדי לתת תמיכה והמשכיות 

  לענ#.

בטבלה להל! נית! לראות את מספר הילדי� המתאמני� במסגרת בתי הספר היסודיי� 

  טיבת הביניי� בשנת הלימודי� תשע"ד.והקבצות (כיתות) הספורט בח

  ו  –כיתות ה  ענ# ספורט

 בכל בתי הספר בעיר

 כיתה ט ח ' כיתות ז 

 לא נפתח 12 כל תלמידי הכיתה כדור ע# בני�

 לא נפתח 14 כל תלמידי הכיתה ע# בנות' כדור

 6 8 כל תלמידי הכיתה אתלטיקה קלה בני�

 6 10 כל תלמידי הכיתה אתלטיקה קלה בנות

 8 8 כל תלמידי הכיתה יס שולח! בני�טנ

  

  

הפעילות בבתי הספר היסודיי� היא חדשה יחסית ומבוצעת בתמיכת המדינה ונקראת 

בש� פרויקט "זוזו" הקיי� מזה שלוש שני�. הפרויקט מופעל בכל בתי הספר היסודיי� 

בענפי ו'. התלמידי� פועלי� במסגרת שיעורי העשרה  'בישוב וכולל את כל ילדי כיתות ה'

הספורט שבה� ימשיכו בחטיבות הביניי� כרצ# יישובי. כתוצאה מכ" מספר הילדי� 

  עשוי לגדול בשנה הבאה.
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  ביקורת בנושא

  חזות העיר
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  רקע .1

מיד לאחר שנכנסו ראש העיר והנהלת העיר החדשה לתפקיד�. הביע ראש העיר את רצונו לעשות 

ר. במטרה לסייע בנושא זה ערכה הביקורת מספר סיורי� ברחבי שינויי� הקשורי� לחזות העי

העיר וצילמה ליקויי� שוני� הנובעי� מתחזוקה לקויה או היעדר הנחיות לעובדי העירייה. מיד 

ע� תו� הביקורת בחודש ינואר, הועברה טיוטת הדוח לראש העיר ולממלא מקומו מר יחיאל 

ואבי פסקל וביקש לתק! את הליקויי� שהועלו אדרי. מר אדרי כינס ישיבה ע� מר אלי מור 

בדו"ח. הביקורת מציינת שתיקו! חלק מהליקויי� כמו גדר של חצר פרטית דורשי� זמ! רב והלי" 

תכנו! מסודר הכולל אישור תב"ע לאזורי� מסוימי� כדי להביא לשינוי ותיקו!. א" הביקורת 

יינת לחיוב שחלק מהליקויי� סברה שיש להצי# את הבעיה והדרכי� לפתרונה. הביקורת מצ

בדו"ח כמו לדוגמא, נושא גינו! בדר" משה קיבלו מענה מיד ע� כניסת חברות גינו! חדשות לעבודה 

 בתחומי העירייה. 

 מטרת הביקורת .2

  הביקורת תבדוק אילו נושאי� אינ� מקבלי� סדר עדיפות גבוה בנושא חזות העיר ומדוע. .2.1

 זוקה הקשורי� לחזות העירהביקורת תאתר ותצל� ליקויי� בנושאי תח .2.2

הביקורת תבדוק הא� לעירייה יש סמכות לבצע שינויי� בשטחי� פרטיי� שיש לה�  .2.3

 השפעה ישירה על חזות העיר.

 

 חוקי&, הוראות ונהלי& .3

  . 1991חוק עזר לשמירה על הסדר והניקיו! התשנ"א  .3.1

 פקודת העיריות (נוסח חדש).  .3.2

 נהלי� פנימיי�. .3.3

יה ויכולתה להשפיע ולהציב לתושבי� דרישות הקשורות לצור" הבנה של אחריות העירי

 לחזות העיר מובאי� מספר סעיפי� והגדרות בחוק העזר "לשמירה על הסדר והניקיו!"

  הרלוונטיי� להערות הביקורת בהמש" הדו"ח

  עיקרי הליקויי& והמלצות הביקורת .4

נושא גדרות הביקורת מציינת כי העירייה לא הגדירה מעול� מדיניות בנושא פיקוח על  .4.1

ומעקות. כתוצאה מכ" נית! לראות מקרי� רבי� בה� תושבי� תולי� בד יוטה במקו� 

גדר, מתקיני� פחי�, גדרות ומעקות  מסוגי� וצבעי� שוני� (ראה תמונות בהמש" 

הדו"ח). העירייה יכולה וצריכה לקבל החלטות שיחייבו את תושבי העיר בשכונות 

דור מותר או אסור ואיזה גימור ומראה חיצוני היא השונות ובאזורי התעשייה, איזה גי

  מעוניינת שיהיה לבנייני� בעיר.
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בחוק העזר לשמירה על הסדר והניקיו! נות! בידיו של ראש העיר את הסמכות  55סעי#  .4.2

להורות לתושבי� לבצע תיקוני� ושיפוצי� בחזית בית� על פי תנאי�, ודרכי� לביצוע 

ישתמשו בביצוע העבודה. הביקורת מעירה העבודה כולל הגדרת חומרי� שבה� 

שהעירייה אינה עושה שימוש בסעי# זה א" יש לקחת בחשבו! ששינוי קו בניי! או גדר 

כדי לאיכו# נושא זה יש לקבל החלטות ולוודא  דורש היתר בניה ולכ" יש עלויות כספיות.

   .היו� והלאהמ שה! יופיעו בכל היתרי הבנייה והתב"עות שיוגשו לוועדה לתכנו! ובנייה

לדברי מהנדסת ועדת מורדות כרמל, הגב' ליאה תוכניות בניי! עיר ו 240 'כבנשר קיימות  .4.3

לות הנחיות ואו אינ! כול ,חדשותנקודתיות רוב! המוחלט, להוציא תוכניות בוי�, 

לגימור חיצוני של חזיתות הבתי�  לפעמי� חסרות הנחיותגדרות והגבלות על מעקות ו

וצבעי� שמותרי� לשימוש בשכונות וברחובות מסוימי� או לחילופי! , חומרי� ובכלל זה

  באילו חומרי� אסור להשתמש. 

הביקורת מעירה שהעירייה אינה מקפידה די הצור" על כ" שבתו� עבודות תחזוקה  .4.4

שמבוצעות ע"י חברות בזק, כבלי� או חשמל, יוחזר המצב לקדמותו והמקו� יהיה נקי 

  ומסודר.

עצי� על הכביש והמדרכה מקומות רבי� בעיר בה� צמחו עשבי� וה שיש עירמהביקורת  .4.5

  של העירייה.מצדה ללא תגובה 

לדעת הביקורת נושא חזות העיר מטופל ע"י מספר רב של גורמי�, א" חסרה פונקציה  .4.6

אחת שתרכז את כל הנושא. לדעת הביקורת על העירייה לשקול הוספה או הגדרת תפקיד 

יא אל הפועל את מדיניות מועצת העיר בנושא חזות פני של מנהל שפ"ע שבאחריותו להוצ

 העיר.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



100 

 

  והמלצות הביקורת פירוט הממצאי& .5

 רחוב דר) השלו& .5.1

 .מל� להציב שלטי� זוהרי�ומ חציה מול העירייה ללא שלט זוהרי�,המעבר  .5.1.1

שחוס� לנהגי� את שדה הראיה  ע� זיתצומח מול הוט, לפני אותו מעבר חציה  .5.1.2

 מתחיל לחצות. כשמישהו

ללא כל , המדרכה המסומנת באדו� לב! המרכז המסחרי הצמוד לעירייהמול  .5.1.3

 .)1ולחניה (ראה תמונה  בולטת לכביש ומפריעה לתנועהסיבה 

 :1תמונה מספר 

 

מוק# גדר פח לא אסטטית שאינה מחוברת כראיו יהודה  בבעלות ברמגרש ה .5.1.4

. באופ! עקרוני העירייה )2(ראה תמונה  הולכי הרגלבמקומות מסוימי� ומסכנת 

צריכה לקבל החלטות בנושא פתרונות חזותיי� ראויי� למרכז ולרחובות העיר. 

עד כה העירייה לא הגדירה מה מותר ומה אסור בנושא חזית מגרשי� ובניני 

 .בנושא מגורי� ואינה מבצעת אכיפה

 :2תמונה מספר 
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מפקחת על ה אינה בתו" המגרש חניה יש זבל על הרצפה שלא מפונה והעיריי .5.1.5

 ). 3הנושא באופ! תדיר (ראה תמונה מספר 

 :3תמונה מספר 

 

 

הביקורת מעירה כי תחנת דלק סונול ממוקמת במרכז העיר נשר והמבנה שבור  .5.1.6

 ).4ופוגע בחזות העיר (ראה תמונה מספר  ומוזנח, חסרות בו לבני�

נה מספר ביציאה מהתחנה עומדת גדר פח שפוגעי� בחזות מרכז העיר (ראה תמו .5.1.7

מיד בכניסה לחניו! העליו! של רמי לוי. הביקורת ממליצה זבל ומכולה לפינוי  ) 5

לעירייה לפעול להסיר את גדר הפח ולמצוא פתרו! אסטטי יותר למכולת הזבל 

 מאחר והיא עומדת על ציר תחבורה מרכזי בעיר.

  

 4תמונה מספר 
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  :5תמונה מספר 

 

 

 דר) בר יהודה  .5.2

(עבור רכב  רמי לוי והינומהכביש השירות המוביל לכניסה לב הביקורת מציינת כי .5.2.1

מפריעה שמדרכה פורצת לכביש שיורד מהטכניו! ופונה ימינה לכיוו! יגור), קיימת 

הביקורת ממליצה למשרד מהנדס העיר לבחו! את האפשרות  להשתלבות בנסיעה.

 לבטל חלק זה של המדרכה.

הינומה, מיד אחרי אול� , ירותהביקורת מציינת כי ביציאה של אותו כביש ש .5.2.2

ובמיוחד לרכב  לכביש שמפריעה להשתלבות בנסיעהנוספת מדרכה פורצת  קיימת 

 ).6המעוניי! לפנות ימינה לכיוו! רמות יצחק (ראה תמונה מספר 

  

 :6תמונה מספר 

 

זבל על המדרכה שלא פונה מספר הביקורת מעירה למחלקת תברואה כי צילמה  .5.2.3

 .)7 (ראה תמונה מספר ימי�
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 :7תמונה מספר 

 

 

היו עבודות תחזוקה ), 8(ראה תמונה מספר   BMWבצמוד לתחנת אוטובוס ליד  .5.2.4

שתחמה את אזור  של חברת חשמל. ה� השאירו את המקו� מוזנח ומוק# בגדר

על סיו� העבודה והחזרת המצב  ה. הביקורת מעירה שהעירייה לא פיקחעבודת�

 לקדמותו.

 :8תמונה מספר 

 

(ראה תמונה מספר  גדר שבורה ומסוכנת להולכי רגליס הצבאי נמצאה ליד הבס .5.2.5

הגדר לא תוקנה ובהמש" הדר", על המדרכה חסרי� . מאז תאונת המשאית )9

 אות�.גנבו חלקי� מהגדר ונראה ש

 :9תמונה מספר 

 



104 

 

 יהודה.  ברמגרש לא בנוי בבעלות  .5.3

לעירייה  המקו� משמש כחניה לא מסודרת כבר כמה שני�. הביקורת ממליצה .5.3.1

חניו! ע� כמה להקי� במקו� חניו! מסודר, מומל� לבחו! אפשרות של הקמת 

 קומות שתית! פתרו! חניה למרכז העיר.

גדר פח לטווח ארו", אלא במקרה של לאסור הצבת לעירייה הביקורת ממליצה  .5.3.2

 ולמצוא פתרו! חזותי אחר שמתאי� יותר למרכז העיר. אתר בנייה,

פנתה לבעל השטח והגיעו להסכמה על סלילת הקרקע תגובת העירייה: העירייה 

  והפיכת השטח למגרש חנייה מסודר עד למכירת הקרקע.

 גל אספקה מגרש צמוד ל .5.4

בסמו" למדרכה על הציר הראשי שעומדת במקו� הביקורת מצאה ערימת פסולת בניי!  .5.5

 .)10זמ! רב (ראה תמונה מספר 

  

 :10תמונה מספר 

 

ומוזנחת ופוגעת בחזות העיר, מיותר לציי! כי הגדר על השדרה הראשית חלודה  .5.5.1

 ).11במקו� עוברי� הולכי רגל רבי� מידי יו� (ראה תמונה מספר 

 :11תמונה מספר 

 

  

 



105 

 

 חניו� של מרכז הנופש "ספייס"  .5.6

עשבייה גבוהה בכל חלקי החניו! שחלקה נמצאה סיור שערכה הביקורת במקו� ב .5.6.1

 .! רבמפריעה לשדה הראייה של הנהגי� ולא טופלה זמ

 מתח& שמי בר .5.7

כולל צמיגי� ישני� שעומדת במקו� זמ! רב (ראה  זבלהביקורת צילמה ערימת  .5.7.1

 ).12תמונה מספר 

ללא טיפולה  עצי� מתו" האספלט באזור החניההביקורת מעירה על כ" שצמחו  .5.7.2

 ).13של העירייה זמ! רב (ראה תמונה מספר 

  

  

 :12תמונה מספר 

 
  

  :13תמונה מספר 

 

אשר  שבחלקי� של המתח� קיימת גדר פח חלודה שני� רבות הביקורת מעירה .5.7.3

 . )14(ראה תמונה מספר  לחזות העיר ה תורמתאינ
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 :14תמונה מספר 

 

 

סביבה ו אשפהמונחת מכולת עומדת  "הכטמתח� הקניות בסמו" ל"בכניסה ל .5.7.4

). הביקורת מעירה שיש לפעול להעביר 15פסולת על האדמה (ראה תמונה מספר 

קו� צדדי במקו� בכביש הכניסה לאזור התעשייה ולפעול מול את המחולה למ

 בעל העסק כדי שישמור על ניקיו! השטח.

 :15תמונה מספר 

  

  

 בניני אשכולותל האזור הסמו) .5.8

במקו� נמצא אתר בנייה שני� רבות לאחר שהיז� פשט רגל. קיו� המקו� תחת  .5.8.1

בגדר פח מוק# כל מתח� הבנייה ניהולו של כונס נכסי�, בנקל ראב"ד מגריזו. 

להולכי רגל  עלולי� להוות סכנההשתררו ו שאינה מתוחזקת וחלקי� ממנה

 .)16(ראה תמונה מספר  שעוברי� במקו�

תלו במרפסות בד יוטה כחול אשכולות  בבניינירבי� דיירי� הביקורת מעירה כי  .5.8.2

(ראה  עירהעומד כידוע על הציר המרכזי בכניסה לחזית הבניי! פוגע בשאו ירוק 
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ולכ!  זה. העירייה לא הגדירה מעול� מה מותר ומה אסור בנושא )16ה מספר תמונ

 לגבש מדיניות עקרונית בנושאאינה מבצעת אכיפה. הביקורת ממליצה לעירייה 

 ה.תוכו# איולא

 :16תמונה מספר 

 

 

 דר) משה .5.9

בטיחות אי! מעקה לאור" הכביש מהפניה למחצבה ומטה הביקורת מציינת כי  .5.9.1

 לכלי רכב יורדי�.

נשתלו לפני עצי� שהגינו! והניקיו! לאור" כל דר" משה אינ� פועלי� כראוי,  .5.9.2

 צומחי� עקו�.כלל ואלה שכ!,  לא צומחי� מספר שני�

5.10. � צומת השיטה, תמר, הרדו

של רכבי� ובעיקר  צומת שמרכז תנועה רבה ומסוכ! למעברהביקורת מעירה זהו  .5.10.1

 ת כיכרילבנ פשרותאלבחו! למהנדס העיר . הביקורת ממליצה של הולכי רגל

 ).17במקו� (ראה תמונה מספר 

תגובת העירייה: העירייה מסתייעת שרותיו של משרד תכנו� לנושא תחבורה וחניה. 

 במסגרת עבודתו תבנה במקו& כיכר.

 :17תמונה מספר 
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  33השושני&  .5.11

הביקורת מעירה על כ" שעמדת שעו! מי� אינה סגורה בארו! באופ! אסטטי  .5.11.1

א" ה� בעלי  ע"י העירייה י�פוקחמקרי� מסוג זה אינ� מ המשתלב ע� הרחוב.

 ).18השפעה על חזות העיר (ראה תמונה מספר 

 :18תמונה מספר 

 

 

 האירוסי&, רחוב  .5.12

שמירה על עצי� לחוק התכנו!  ' 89אושר חוק תיקו! מס'  2008 'תשס"ט  נובמברב .5.12.1

רת מעירה וצרי" רישיו! לכריתת ע�. הביקו ,עצי� בכל האר� מוגני�  .והבניה

 ).18ללא אישור העירייה (ראה תמונה מספר  עקר ע� מול הביתנ 3שמול מספר 

 :18תמונה מספר 

 

(ראה תמונה  בסו# הרחוב יש בית פרטי ע� שער פח חלודהביקורת מעירה כי  .5.12.2

בתי�  ותתינת כי העירייה אינה נוהגת לפקח על חזי. הביקורת מצי)19מספר 

 רחוב והעיר.פוגעות בחזות השאינ! מתוחזקות כראוי ופרטיי� 
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 :19תמונה מספר 

 

 רחוב המרגנית .5.13

, על חזית אחד הבתי� מותקנות יריעות פח חלודות וקרועות  12516בי! מספרי�  .5.13.1

 ).20(ראה תמונה מספר  בחזית הרחוב ללא התייחסות של העירייה שפוגעות 

 :20תמונה מספר 

 

 ברחוב המרגנית מרכז מסחרי .5.14

שאינה  זבל על הקרקע, ועשביית פראשבמקו� יש הביקורת מעירה על כ"  .5.14.1

 ).21מטופלת (ראה תמונה מספר 
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 :21תמונה מספר 

 

 דר" צה"ל .5.15

, הכביש הופ" משני מסלולי� למסלול אחד ירידה מהטכניו!הביקורת מעירה כי ב .5.15.1

 מתאי�. לאחד ללא שילוט

נתה בעליה לטכניו!, מתחת לגשר להולכי רגל, מול הכניסה לבית ספר תיכו! נב .5.15.2

מדרכה להולכי רגל במקו� שבעבר היה בו מעבר חציה. מאחר והוקמה גדר 

וחציית הכביש אסורה להולכי רגל הביקורת מעירה שהמדרכה גורמת להיצרות 

של הכביש עבור כלי רכב שעולי� בנתיב השמאלי. נית! כיו� לפרק את תוספת 

 המדרכה שגורמת סיכו! מיותר לכלי רכב עולי�.

 להכדורגאצטדיו!  .5.16

דקלי� שצומחי� בתו" הכביש  נ�ישהביקורת מעירה כי בכביש הגישה לאצטדיו!  .5.16.1

 ).22של העירייה (ראה תמונה מספר  ללא טיפול

 :22תמונה מספר 
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  �1991שמירת הסדר והנקיו�, התשנ"אחוק עזר לנספח א': עיקרי 

 פרק א': פרשנות

 הגדרות
 -בחוק עזר זה   . 1

 בני! המיועד להכיל כלי פסולת ביתית, כלי זבל, או פסולת של מפעל;מבנה או חלק מ- "בית� אשפה" 

כל מבנה או גדר, בי! שה� בנויי� אב! ובי! א� בנויי� בטו!, טיט, ברזל, ע� או כל חומר אחר, בי! קבועי� - "בני�" 

י� בה יחד ובי! ארעיי�, או חלק מה�, לרבות מיתקני תברואה או מיתק! אחר וכ! הקרקע שמשתמשי� בה או מחזיק

 ע� הבני! לגינה, לחצר או לצור" אחר, למעט מפעל או מכלאה;

 אחד או יותר מאלה:- "בעל נכס" 

 -להל! ( '1969הבעל הרשו� של הנכס בפנקסי המקרקעי! כמשמעות� בחוק המקרקעי!, התשכ"ט )1(

 ;)חוק המקרקעי!

נות! הכנסה, בי! בזכותו הוא אד� המקבל או הזכאי לקבל הכנסה, או שהיה מקבלה אילו הנכס היה  )2(

 ובי! כמורשה, כנאמ! או כבא כוח;

 שוכר או שוכר משנה ששכר את הנכס; )3(

 בעל דירה כמשמעותה בחוק המקרקעי!; )4(

 נציגות בית משות# משמעותה בחוק המקרקעי!; )5(

 מגרש;מי שמייצג בעל מגרש לצור" תשלו� מסי� או לעני! ניצולו המסחרי או שמירת ערכו של ה )6(

 אחד או יותר מאלה:- "בעל העסק" 

 בעל העסק; )1(

 מנהל העסק; )2(

 מנהל העסק למעשה; )3(

 האחראי לעסק; )4(

 המחזיק בעסק: )5(

 שות# פעיל בעסק; )6(

 ג! ציבורי, חורשה או שדרה וכל מקו� אחר ברחוב, שצמחי� צומחי� בו, בי! שהוא גדור ובי! שאינו גדור;- "ג�" 

 לתצוגת סחורה, לרבות שולח! או כלי אחר המשמשי� לאחזקת טובי! לש� מכירת�; מיתק!- "דוכ�" 

 לרבות דרישה;- "הודעה" 

 המועצה המקומית נשר;- "המועצה" 

 לרבות זריקה, שפיכה, נטישה או השארה;- "השלכה" 

 לרבות הפרשות בעלי חיי� ופסולת או מי שופכי! של מכלאה;- "זבל" 

שקית או כלי קיבול המיועדי� לאגירת אשפה ופסולת והעשויי� מחומר, צורה, גודל  מבנה, מכל,- "כלי פסולת" 

 ואיכות שיקבע המפקח מזמ! לזמ!;

 מקו� המשמש למעבר הולכי רגל, בי! א� הוא מרוצ# או סלול ובי! א� לאו;- "מדרכה" 

אד� הגר בבית מלו! או אד� המחזיק למעשה בנכס או בחלק ממנו כבעל, כשוכר או באופ! אחר, למעט - "מחזיק" 

 בפנסיו!;

אינסטלציה סניטרית, לרבות אסלה או תחלי# לאסלה, מחסו�, סעי#, צינור, אבזר, מרזב, מגלש, - "מיתק� תברואה" 

מכל מי�, תא בקרה, בור שופכי!, מיתק! לחימו� בני!, מיתק! לחימו� מי�, מערכת אספקת מי�, כמשמעות� 

בקשה להיתר, תנאיו (, שאושרו על פי תקנות התכנו! והבניה ' 1970תש"ל, ה)הל"ת(בהוראות למיתקני תברואה 

 , לרבות כל חיבור למיתק! תברואה;' 1970, התש"ל)ואגרות

מקו� בו מוחזקי� בעלי חיי� מכל סוג, לרבות רפת, לול, אורווה, דיר וכ! מקו� שמשתמשי� בו או - "מכלאה" 

 מחזיקי� בו יחד ע� המכלאה;

 ר מאלה:אחד או יות- "מפגע" 

העדר בתי כסא במספר מספיק, או קיו� בית כסא שאינו מדג� מאושר, בנכס המשמש למטרת  )1(

 מגורי� או עסק או למטרה אחרת;

 בני! לקוי באופ! שעלולי� לחדור אליו או דרכו מי�, רטיבות, טחב, רוח או עש!; )2(

ב או בור שופכי! לקוי או שאינו העדר ביב או העדר בור שופכי! במקו� שאי! בו חיבור לרשת הביו )3(

 מתאי� לתכליתו או אינו מספיק להרחקת מי שופכי! תקינה מהנכס;

צינור מי שופכי!, פתח בור שופכי! או כיוצא באלה, שלא נקבע בה� מכסה אטו� או שהמכסה אינו  )4(

 קבוע כהלכה;

י� באופ! שאויר מסואב או בור שופכי!, צינור אוורור או מרזב סדוקי�, שבורי�, סתומי� או לקוי )5(

 נוזלי� שבה� פורצי� החוצה או מחלחלי� מתוכ� או שחומרי� עלולי� ליפול לתוכ�;

 מיתק! תברואה לקוי או שלא הותק! כראוי או שאינו פועל כראוי; )6(
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חיבור או קישור לקוי של מיתק! תברואה, מערכת הסקה, מיתק! קירור או חימו�, מיתק! מי� או  )7(

 מכל דלק;

 מרזב או מגלש קשור, במישרי! או בעקיפי!, ע� ביב, צינור, מי שופכי! או תעלת שופכי!; )8(

מקו� המשמש או שימש לאגירת מי� או לאגירת מי שופכי!, שמצבו גור� או עלול לגרו� לזיהו�  )9(

 המי� שבתוכו או לריבוי חרקי�;

 י גש� דר" מרזב;שימוש במרזב כצינור מי שופכי!, או שפיכת נוזל שאינו מ )10(

הצטברות חומר, בי! בתו" בני! ובי! בסביבתו, הגור� או עלול לגרו� לרטיבות או טחב בבני! או  )11(

 בסביבתו או עלול להזיק לבריאות באופ! אחר;

 פליטת עש!, גזי� או פיח, שלא דר" מעשנה תקינה או שלא דר" מעשנה בגובה מתאי�; )12(

או הימצאות פגרי� של בעלי חיי� בנכס, וכ! הימצאות חרקי� או  הימצאות חולדות או עכברי� )13(

 שרצי� העלולי� לגרו� נזק לבריאות;

 נוחות;' צמח הצומח בנכס המהווה או עלול להוות סכנה או לגרו� הפרעה או אי )14(

צמח או ענפי ע� בולטי� או מתפשטי� לעבר מקו� ציבורי, המפריעי� או עלולי� להפריע לעוברי�  )15(

 שבי� או לרכב;ו

 זחלי טוואי התהלוכה של האור! וקניה� הנמצאי� בעצי האור! שבנכס; )16(

פי צינור דלק להזנת מכל דלק של הסקה מרכזית או דירתית או של מפעל כלשהוא, המסתיי�  )17(

 במרחק של פחות משבעי� וחמישה סנטימטרי� מהצד הפנימי של גבול הנכס;

נמצאי� בנכס ועלולי� לגרו� לשריפה או להתפשטותה, או העלולי� קוצי� או כל חומר אחר, ה )18(

 לגרו� להתרבות זחלי�, חרקי� ומזיקי� למיניה�;

 נכס המצוי במצב העלול לעשותו מזיק, מסוכ! או פוגע בבריאות; )19(

 פג� בנכס הנובע ממצב החזקתו העלול להזיק לבריאות; )20(

 או אד�, שראש המועצה מינה אות� למפקח לעני! חוק עזר זה;מפקח עירוני, עובד רשות מקומית - "מפקח" 

חצר, גינה או מבוא למדרכות המשמשי� מבוא כניסה לבית, גג, מקלט, ומקו� אחר המשמש את - "מקו& פרטי" 

 דיירי הבית, למעט דירת מגורי�;

 בו או עובר בו למעשה;רחוב וכל מקו� אחר שהציבור רשאי להשתמש בו או לעבור בו או משתמש - "מקו& ציבורי" 

מי ששר הפני� או ראש המועצה, בהסכמת מפקד מחוז במשטרת ישראל, מינו לנאמ! נקיו! לפי חוק - "נאמ� נקיו�" 

 ;'1984שמירת הנקיו!, התשמ"ד

 קרקע, מגרש, בית, מפעל, בני! או מכלאה או חלק מה�, בי! שהוא תפוס ובי! שאינו תפוס;- "נכס" 

, או בתעודת עוסק מורשה מאת מנהל '1968שיו! עסק לפי חוק רישוי עסקי�, התשכ"חמקו� החייב בר- "עסק" 

המכס ומע"מ, וכולל עוסק זעיר, ולרבות כל מקו� המשמש לייצור, למכירה או לאחסו! של מוצרי�, סחורות או 

 שירותי�;

ני�, אריזות למיניה!, שיירי מזו!, קליפות, נייר, בקבוקי�, שברי זכוכית, תיבות, קופסאות, קרטו- "פסולת" 

גרוטאות, פחי�, חתיכות ע�, קרשי�, שיירי מפעל, סמרטוטי�, אפר, בדלי סיגריות, פסולת מכל הסוגי�, וכל דבר 

העלול לגרו� אי נקיו! או אי סדר או העלול לסכ! את הבריות, למעט זבל, פסולת צמחי� ופסולת בני! כמשמעותה 

 ;16בסעי# 

!, פריחה, פרי דשא או עשב, הנטועי� או הצומחי� ברחוב, במגרש או בג! ציבורי וכל ע�, שתיל, שיח, ניצ- "צמח" 

 חלק מה�;

 לרבות מי שהוא הסמי" לעני! זה בכתב;- "ראש המועצה" 

דר", נתיב להולכי רגל, מדרכה, כביש, גשר, מעבר המשמש או המכוו! גישה לבתי�, תעלה, ביב, חפירה, - "רחוב" 

ל מקו� פתוח שהציבור משתמש בו, נוהג לעבור בו או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס רחבה, ג!, כיכר, וכ! כ

 אליו, בי! שה� מפולשי� ובי! שאינ� מפולשי�;

רכב הנע בכוח מכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה, וכ! מכונה או מיתק! הנעי� או הנגררי� כאמור, - "רכב" 

, ולמעט רכב של המועצה '1961לתקנות התעבורה, התשכ"א 1כמשמעות� בתקנה  אופ! ועגלה'לרבות אופניי�, תלת

 הנהוג בידי עובד המועצה במילוי תפקידו;

 כל מקו� שהציבור רשאי להשתמש בו או לעבור בו או שהציבור משתמש בו או עובר בו למעשה;- "רשות הרבי&" 

  

  

  

 פרק ב': מניעת מפגעי& וביעור&

 איסור זריקת פסולת
לא יזרוק אד�, לא ישאיר ולא יניח, ולא ירשה לזרוק, להשאיר או להניח פסולת במקו� ציבורי או פרטי,  )א(  . 2

  אלא בכלי פסולת שהותקנו בהתא� להוראות חוק עזר זה.
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 אחריות בעל נכס והמחזיק לנקיו� ואחזקת הנכס והמקלט
 ס, חייב לשמור על נקיונו באופ! מתמיד.בעל נכס או המחזיק בו, בי! שהנכס תפוס ובי! שאינו תפו )א(  . 11

בעל נכס או המחזיק בו, חייב לשמור באופ! מתמיד על נקיונ� של החצר, המבוא לבית, מקו� חניה, חדר  )ב(

מדרגות, הגג, המקלט וכל מקו� המשמש את דיירי הנכס, פרט לדירות הפרטיות, לנקות� ולטאטא�, ולשטו# את 

 חו� החצר.מדרגות חדר הכניסה והמדרגות בת

ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מבעל נכס או המחזיק בו לנקות את הנכס; ההודעה תכלול את  )ד(

 התנאי� לביצוע הניקוי ואת התקופה שבה יש לבצעו.

 חייב למלא אחריה. )ד(בעל נכס או מחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעי# קט!  )ה(

או ביצע את הניקוי שלא  )ד(עת ראש המועצה כאמור בסעי# קט! לא מילא בעל נכס או מחזיק אחר הוד )ו(

לפי התנאי�, הפרטי� והאופ! המפורטי� בהודעה, רשאית המועצה לבצע את הניקוי ולגבות את עלות הניקוי מאת 

  בעל הנכס או המחזיק בו.

 דרישה לניקוי וגידור
נחת דעתו, א� לדעת המפקח דרוש הדבר בעל נכס או המחזיק בו חייב לגדרו, בהתא� לדרישת מפקח ולה  . 12

 למניעת מפגע או סכנה לציבור.

  

 פרק ג': פינוי פסולת

 הגדרות
 -בפרק זה   . 16

 פסולת הנוצרת בכל עסק, מפעל, מחס! או מכלאה, ואינה פסולת, זבל או פסולת בני!;- "פסולת מפעל" 

י� בה� בקשר לעבודות בניה, לרבות ערימות חומרי� ושיירי חומרי� המשמשי� לבניה, או שמשתמש- "פסולת בני�" 

 אדמה וחלקי הריסות של מבני�;

 צמח קטו#, כרות, תלוש או שנשר;- "פסולת צמחי&" 

 כלי& לפינוי פסולת
בעל נכס או המחזיק בו חייב להתקי! בנכס, בבני! או בחצרו, כלי פסולת במספר, באופ!, במקומות  )א(  . 17

ומר, שיקבע המפקח ובהתא� ולהוראותיו, ולהחזיק� במצב תקי!, לתקנ� או ובתנאי�, לרבות צורה, גודל וח

 להחליפ� באחרי�.

  

, ולא ישאיר אד� פסולת )א(לא ישי� אד� פסולת אלא לתו" כלי פסולת שהותקנו כאמור בסעי# קט!  )ב(

 מחו� לכלי פסולת.

 לא ישי� אד� זבל, פסולת מפעל או פסולת בני! לתו" כלי פסולת. )ג(

 לי פסולת יסופקו לכל נכס בידי המועצה.כ )ד(

 כלי& לפינוי פסולת מפעל, זבל או חומרי בני�
בעל מפעל או מכלאה או המחזיק בה� חייב להתקי! במפעל או במכלאה, בנוס# לכלי פסולת, כלי קיבול  )א(  . 18

ומר, שתקבע המועצה נפרדי� מיוחדי� לפסולת מפעל, במספר, באופ!, במקומות ובתנאי�, לרבות צורה, גודל וח

 ובהתא� להוראותיה ולהחזיק� במצב נקי ותקי!, לתקנ� או להחליפ� באחרי�.

ולא  )א(לא ישי� אד� פסולת מפעל או פסולת בניי! אלא לתו" כלי קיבול שהותקנו כאמור בסעי# קט!  )ב(

 ישאיר אד� פסולת מפעל או פסולת בני! מחו� לכלי קיבול.

  

 ושיפוצ& פרק ח': שמירת חזיתות בתי&

 הגדרות
 -בפרק זה   . 53

לרבות כל מבנה וכל חלק ממנו, בי! שהוא בנוי אב!, בטו!, טיט, ברזל או ע�, ובי! כל חומר אחר, וכולל בית - "בית" 

משות#, בית דירה, בית עסק ובני! ציבורי, בי! שה� תפוסי� ובי! שאינ� תפוסי� ולרבות שטח הקרקע שעיקר 

 כגינה או לכל צור" אחר של אותו בית; שימושו ע� הבית, כחצר או

לרבות תיקו!, שיפור וחידוש של חזית הבית וכולל עבודות צביעה, טיוח, סיוד, ניקוי, סתימה, מילוי, שינוי - "שיפו0" 

מקו� צנרת חיצונית, ריצו# או תיקוני בניה, עבודות להגנה מפני חלודה, מפני רטיבות או מי�, וכ! הריסת כל דבר 

אה החזית, החלפתו או סילוקו, לרבות הסרת מרזב המותק! על גבי קיר או חלק אחר של הבית הנשקפי� הפוגע במר

 אל רחוב או גינה;

 כל חלק מהבית הנשק# אל רחוב או גינה.- "חזית" 
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 שמירת חזית הבית
 בעלו או המחזיק של בית חייב לשמור על מצבו התקי! והמראה הנאה של חזית הבית. )א(  . 54

לו או המחזיק של בית לא יתקי! מרזב על גבי קיר או חלק אחר של הבית הנשקפי� אל רחוב או גינה בע )ב(

 ; אול� מותר להתקי! מרזב על גג הבית ובלבד שהמי� יזרמו כלפי מטה ולא על גבי קיר חזית.)קיר חזית -להל! (

 הודעה לשיפו0
ה בכתב, לבצע בחזית הבית עבודות שיפו� ראש המועצה או מפקח רשאי לדרוש מבעל בית, בהודע )א(  . 55

 כמפורט בהודעה.

ראש המועצה או מפקח רשאי לדרוש ממחזיק הבית, בהודעה בכתב, לבצע בחזית הבית או בחזית החלק  )ב(

 שבו הוא מחזיק, עבודות שיפו�, כמפורט בהודעה.

נאי�, פרטי� ודרכי� רשאי ראש המועצה או מפקח לקבוע ת )ב(או  )א(בהודעה לפי סעיפי� קטני�  )ג(

 לביצוע העבודות והתקופה שבה יש לבצע!, וכ! הוראות בנוגע לחומרי�, לצבעי� ולאופ! ביצוע העבודות.

 שיפו0 על פי היתר
או לפי היתר מאת ראש המועצה או מפקח  55לא ישפ� אד� בית, אלא על פי הודעת שיפו� כאמור בסעי#   . 56

 .ובהתא� לתנאי� ולהוראות שנקבעו בה�
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  תלונות ציבור

  טיפול  תארי)  מהות התלונה  מספר

  טופל  25/12/13  בירור דרגה של עובד עירייה  1

בקשה לפנות שכ! פולש  –תלונה בנושא תכנו! ובנייה   2

  מחלקה

  טופל  15/12/13

  טופל  12/12/13  חיוב שגוי בנושא אגרת חינו"  3

  טופל  28/11/13  חוקשימוש במפוח עלי� ע"י העירייה בניגוד ל  4

לא נית!   17/11/13  70בקשה לאתר תקציבי� שקיבלה העירייה בשנות ה   5

  לבדיקה

  טופל  1/9/13  בעיה בפינוי זבל ע"י מחלקת תברואה  6

  טופל  28/7/13  בקשה לשיפו� חצר ג! צפרירי�  7

נזק שנגרמו למבנה בעיר בעקבות עבודות של עיריית נשר   8

  ללא מענה

  טופל  2/5/13

  

  

  :2012מעקב תיקו� ליקויי& שהועלו בדו"ח מבקר העירייה לשנת 

  

  ביטוח פנסיוני

הביקורת מעירה כי קר! הפנסיה המשמשת כברירת המחדל לעובדי� בעיריית נשר היא 

"מבטחי� החדשה" בשונה מבחירת הסתדרות המעו"# בקר! הפנסיה "הראל" כפי 

  .2005שהתפרס� בחוזר מנכ"ל מ. הפני� מחודש אפריל 

חשבת השכר שואלת כל עובד חדש תוק�,  �

לאיזו קר� הוא מעוניי� להצטר� ופועלת על 

  .פי בקשתו
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  תאורת רחובות

 20 –עמודי� בני למעלה מ  110ע"פ נתוני הדו"ח שנער" ע"י מנהל מחלקת חשמל ישנ� 

 שנה שבבסיס� החל תהלי" קורוזיה בלתי הפי" ולכ! יש להחליפ�.

וחל� א� עמוד לא ה 2013בשנת . לא תוק� �

עמודי תאורה  2הוחלפו  2014תאורה. בשנת 

 בלבד.

הביקורת לא מצאה מסמ" מסודר או דו"ח שבו רשומי� כל עמודי התאורה בעיר באופ! 

  מרוכז, כולל גיל� ותארי" טיפול אחרו!.

.  

 לא תוק�.  �

  

הביקורת לא מצאה תק! מקובל להחלפת עמודי תאורה. התק! היחיד הקיי� לעניי! 

והוא אינו מחייב, היינו הצרכני� והיצרני� אינ� חייבי�  812תאורה הוא תק! עמודי 

 –לעמוד בו או לדרוש אותו. מנהל מחלקת חשמל המציא מכתב המלצה מאת פ.ל.ה 

יצרנית של עמודי תאורה, ובו מומל� להחלי# עמודי תאורה המחוברי� מעל הקרקע כל 

 ה. שנ 20שנה ועמודי� שקועי� בתו" הקרקע לאחר  25

  

אי� תק� מחייב בנושא זה . תוק�לא  �

והעירייה לא אימצה נוהל כתוב המגדיר 

 .לאחר כמה שני& מחליפי& עמודי חשמל

  

  הקצאת מבני ציבור

מנכסיה המושכרי� לא נרשמו כראוי  או שלא נרשמו  8 'נמצא שזכויותיה של העירייה ב 

  ה לפני שני� רבות.כלל בלשכת רישו� המקרקעי!, א# שבחלק! הזכויות בה� הוקנו ל

מועצת העיר אישרה תוק� חלקית.  �

תבחיני& להקצאת מקרקעי� ומתחילה 

לעבוד על פיה&. העירייה יוצאת לסקר 

במסגרת הסקר .  2014נכסי& במהל) שנת 

 יבדקו כל נכסי העירייה ויוסדר מעמד&. 

  קליטת עלייה

. העירייה ניצלה לקליטת עלייה1  132,000עיריית נשר קיבלה תקציב ש של  2011בשנת 

  1. 98,000מתוכו רק 

העירייה ניצלה את  2012�2013בשנת  .תוק� �

 . כל תקציב המשרד שעמד לרשותה
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רכזת הקליטה מתקשה מאד בהפעלת מחשב ובכלל זה שימוש ב: וורד, אקסל, אימייל 

וכו'. כתוצאה מכ" נדרשי� גזבר העירייה ודובר העירייה לסייע לה בעריכת קבצי� 

 ילי� וכיו"ב כדי שהתוכניות יפעלו כראוי והתקציב יאושר ויתקבל. שליחת מי

הביקורת מעירה שגזבר העירייה משקיע זמ! רב מידי בנושא תקציב הקליטה בעוד 

שהעבודה כולה צריכה להיות מבוצעת ע"י רכזת הקליטה. ובכלל זה, קשר רצי# ע� 

חשבוניות, עריכת קבצי מנהלי הפרויקטי� השוני� ופיקוח עליה� כולל ריכוז קבלות ו

אקסל, עבודה ותכתובת שוטפת מול משרד הקליטה, מענה לפוני� וכל העבודה שעניינה 

   קליטת עלייה.

העובדת הקודמת יצאה לפנסיה.  .תוק� �

בהגדרת התפקיד שלו התקבל עובד חדש ש

וודא ביצוע של כל לו , לרכזתכנ�עליו ל

 התוכניות.

  

וק למניעת העסקה של עברייני חקיו& הוראות ה דו"ח ביקורת לבדיקת

  במוסדות מסוימי&מי� 

מזכיר העיר ומנהלת כוח אד& עברו . תוק� �

על כל רשימת עובדי העירייה כולל מורי& 

בבתי הספר שה& עובדי העירייה וביקשו 

 מכל מי שלא המציא אישור כזה להמציאו.

הביקורת מעירה שחלו שינויי& רבי&  �

ועד  2010במצוות כוח האד& העירוני משנת 

2014  �ועל העירייה לשי& לב שהחוק נאכ

ושלא נוצר מצב שעובדי קבל� נכנסי& 

למוסדות בה& לומדי& ילדי& מבלי 

שנערכה בדיקה שה& עומדי& בדרישת 

  החוק.

  

  חוקי עזר

  .עדכו! חוקי עזר ישני�

נעשתה פניה למשרד רואי . תוק� חלקית �

 ניק לעדכ� את חוקי העזר.כחשבו� אופיר בו
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בדו"חות הביקורת של משרד הפני& לשנת קו� ליקויי& שהועלו מעקב תי

2012:  

 .לעירייה אי! תבחיני� למת! תמיכות לפיה� הוועדה פועלת �

  

  תוק�. העירייה אישרה תבחיני& כנדרש. �

  

  2012לא בוצע פיקוח בפועל ולא הוגש דו"ח לוועדה מקצועית על התמיכות שהוענקו בשנת 

  

ות העירייה, הגב' חנית אלדדי, מגזבר תוק�. �

על מטע& העירייה  מפקחתמונתה ל

העמותות הנתמכות לנושא מילוי התנאי& 

יסייע לה  למת� תמיכה והשימוש בה.

בתהלי) הפיקוח משרד רואה חשבו� חיצוני 

  שיסייע בבדיקת העמותות הנתמכות.

  


