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   רקע כללי .1

ספקת טובי� ושירותי	 בנושא מכרזי	 לא 2010 אפרילהביקורת נערכה במהל החודשי	 ינואר עד  1.1

של מבקר והי ביקורת ראשונה ז .2009לדצמבר  2007בי� ינואר בעיריית נשר. נבדקו מכרזי	 שבוצעו 

 .יה בנושא זההעירי

: תב"רי	 (תקציב בלתי בכלל זהמסמכי	 הקיימי	 בארכיב העירייה  ממצאי הדוח מבוססי	 על 1.2

 רוטוקולי	 מישיבות המכרזי	, חשבונות ופקודות תשלו	.רגיל), חוזי	 חתומי	 ופ

הביקורת מציינת בהערכה רבה את שיתו& הפעולה והסיוע הרב שהוענק לה מכל הגורמי	  1.3

 המבוקרי	.

  

  שפטירקע מ .2

 , ותאגדיהסטטוטורית למכרזי המדינה 'מהווה מסגרת נורמטיבית ' חוק חובת המכרזי� 2.1

  .באופ� פומביהחובה המוטלת על העירייה לפרס	 מכרז מגדירה את  '  פקודת העיריות 2.2

 .קובצי תקנות הותקנו מכוח חוק חובת המכרזי	 שלושה'  תקנות העיריות מכרזי� 2.3

, החלות על כל משרדי הממשלה ויחידות 1993 'תקנות חובת המכרזי	, התשנ"ג  2.3.1

  הסמ שלה�, למעט משרד הביטחו�.

 ', תשנ"ה)עסקיתקנות חובת המכרזי	 ( העדפת תוצרת האר( וחובת שיתו& פעולה  2.3.2

1995.  

 .1995 'תקנות חובת המכרזי	 ( העדפת אזורי עדיפות לאומית), תשנ"ה  2.3.3

הנער בדר של פנייה למספר  ,פומבימכרז שאינו  �מכרז זוטא 'מכרז זוטא אל מול מכרז פומבי 2.4

ספקי	 או קבלני	 הרשומי	 ברשימת הספקי	 של הרשות, כאשר מדובר בחוזה שבו הער כספי 

מספר הקבלני	 שיש לשת&  ).09. (מעודכ� לנובמבר 640,100א אינו עולה על   131,000עולה על 

פקי	 לפחות מסכו	 של פניה לארבעה ס ' כספי של החוזההער הבמכרז מתחלק א& הוא עפ"י 

הינו מעל  מכרז פומבי  .640,100עד  320,000פניה לשישה ספקי	 לפחות מ  .320,000עד  131,000

 .640,100סכו	 של 

 היק� הביקורת .3

מכרזי	 ה�  . הביקורת תכלול2009'2007הביקורת בחנה את המכרזי	 שהתקיימו במהל השני	 

 9'פומביי	 והיו  4 שנבדקו מכרזי	 13מתו חי	). פומביי	 וה� זוטא (ראה רשימת המכרזי	 בנספ

  זוטא.
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 מטרות הביקורת .4

הביקורת תבח� את יישו	 חוק חובת  מכרזי	.ביצוע לתהלי האת תקינות הביקורת תבדוק 

המכרזי	 ותקנות העיריות על פי הכללי	 הרלבנטיי	 למכרז זוטא או פומבי. במסגרת הביקורת 

  :באי	הסקרו תהליכי העבודה המנהליי	 נ

 הכנת אומד� תקציבי לפרויקט. •

 עריכת מכרז בהתא	 לתקנות ותקינות הטיפול במכרז. •

 עריכת חוזה. •

 פרוטוקול קבלת עבודה של ועדת המכרזי	. •

 זמני	 של הפרויקט.העמידה בלוח  •

  קבלת ערבויות לסוגיה�. •

הא	 שולמו לקבל� תוספות יוקר במקרי	 בה	 תקופת הביצוע הייתה ארוכה יותר  •

 ה שנקבע בחוזה.מהתקופ

 ממצאי� עיקריי� .5

המכרזי	 שנבדקו הייתה חריגה משמעותית  15מתו  2 'נמצא כי ב �חריגות בתשלו� �

חינו על ידי קל חו	 בע"מ ישנה  במוסדות מזגני	 והתקנת במכרז אספקהבתשלו	 הסופי. 

ל ע"י אלעד "קק פארק מבקרי	 מרכז הקמתבמכרז  בתשלו	 הסופי. 20%חריגה של 

 בתשלו	 הסופי. 30%ישנה חריגה של  אחזקות

על סמ החוזי	 נית� לראות כי מוגדרת תקופת עבודה לכל חוזה. נמצא  �חריגה בזמני עבודה �

 בזמני העבודה. משמעותית המכרזי	 הייתה חריגה  15מתו  3 'כי ב 

נחת	 חינו על ידי קל חו	 בע"מ החוזה  במוסדות מזגני	 והתקנת במכרז אספקה •

חודשי	, כלומר, סיו	 עבודה בתחילת חודש  4 –וזמ� הביצוע נקבע ל  9/01/2008 'ב

 . 23/11/2009 'החשבו� הסופי יצא ב. נמצא כי 2008 מאי

עודה בדיע הקבל� תומ ע"י  וקיר מדרגות בנייתו חרוב רחובב מי	 קו במכרז הנחת •

א שבועיי	 ימי	, נמצ –וזמ� הביצוע נקבע ל , 25/10/2007' בע"מ  החוזה נחת	 ב

 . 11/06/2008'החשבו� הסופי יצא בכי 

 'ל מהנדסי	 בע"מ החוזה נחת	 ב.מ.י.ע"י א 5 לאתר פיתוח במכרז השלמת •

חודשי	, כלומר, סיו	 עבודה בתחילת חודש  2 –וזמ� הביצוע נקבע ל , 2/07/2009

 .30/11/2009 'החשבו� הסופי יצא ב. נמצא כי  2009ספטמבר 
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לנהל רשימה של  ועדת מכרזי	על  ,מכרזי	עירות ות הלתקנ 8לפי סעי&  �רשימת קבלני� �

ובכל שנה להמציא העתק למבקר  ספקי	 וקבלני	 אשר רשאי	 להשתת& במכרז זוטא

ולא דנה בה ולכ� ג	 לא  שימת הקבלני	ועדת מכרזי	 אינה מנהלת את רנמצא כי  העירייה.

לת ע"י מהנדס מנוהבמקו	 זה הרשימה  המציאה העתק למבקר העירייה מדי שנה כנדרש.

ביצעה עבודה בעיריית נשר שבה  "סלנר הנדסה"חברת  2009מצא כי בשנת נבנוס&, . העיר

  זכתה במכרז זוטא א אינה מופיעה ברשימת הקבלני	 של העירייה.

מכרז  09לתקנת העיריות מכרזי	 המעודכ� לנובמבר  8על פי תקנה  � קריטריו� מועמדי� �

במסגרת הסכומי	 הנ"ל יש לפנות למספר 1.  640,100ל  131,000זוטא הינו בחוזה שנע בי� 

הביקורת מצאה כי התיעוד של מספר מסוי	 של קבלני	 על פי הערכת סכו	 המכרז. 

ביד לאחר  בי	 בכתתמתבצע ע"י מזכירת המחלקה לעיהקבלני	 שאליה	 התבצעה פנייה 

ולתייק  רשו	ב כתמהביקורת מעירה שיש לפנות אל הקבלני	 ב. שיחת טלפו� ע	 הקבלני	

 אותו לצרכי מעקב.

במכרז זה לא נמצא חוזה  �משחקי� בגומי ע"י ישראטייר בע"מ ציפוי מגרשי�מכרז של  �

הוגדר לתקופה של חודשיי	 ו 2006שנת שנמצא היה עבור . החוזה הקוד	 2009תק& לשנת 

שבוצעו על ידי  2008לאחר בדיקה נמצא כי ישנ� חשבוניות ועבודות עד שנת  בלבד.

 . "ישראטייר"

א לא נחת	  "בע"מ ישראטייר" שוב שבו זכתה ,בנושא זההתקיי	 מכרז נוס&  2009בשנת 

(ראה טבלה  2009בשנת  ישראטייר הצעועבודות שבי הזמנותולמרות זאת נמצאו  חוזה עימה

  בנספח).

   תגובת גזבר העירייה:

מקרה לא הייתה המכרז הוצא במטרה לקבוע מחיר בסיס למ"ר עבור עבודות גומי ובכל  .1

  מחויבות מצד העירייה לבצע עבודות במחיר זה אלא לאחר זכות בדיקה של העירייה.

  העירייה לא התחייבה להזמי� כמות מסוימת ולכ� לא נחת	 חוזה. .2

  על בסיס ההצעות במכרז הזוטא. 2009העירייה הוציאה הזמנות במהל שנת  .3

לא בוצעו  2011 –ו  2010נת היה מקו	 לתחו	 בזמ� את תוק& ההצעות. מכל מקו	 בש .4

 הזמנות נוספות.

  

שיקו	 חצרות ומגרשי ספורט " 'מכרז זוטא לב � שלא בוצעההחלטה על יציאה למכרז חוזר  �

ועדת מכרזי	 קיבלה החלטה לצאת למכרז נוס& על פי חוות דעתו של בבתי ספר בנשר" 

. המוגדר בחוק מד� לא הוכנס לתיבת המכרזי	 במועדומאחר והא ,היוע( המשפטי לעירייה

בלבד העירייה לא פרסמה מכרז חדש ואות� מעטפות נפתחו חמישה ימי	  ,למרות זאת

לאחר קבלת ההחלטה מבלי שבפרוטוקול הוועדה יופיע כל נימוק לביטול ההחלטה 
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בישיבת מועצת העיר לא הייתה המדובר מכרז ההקודמת. ג	 בזמ� אישור הפרוטוקול של 

אשר סבר שיש  ,הקודמת, ג	 לא מצידו של היוע( המשפטיכל התייחסות לשינוי ההחלטה 

 לבטל את המכרז ולצאת למכרז חדש.

   תגובת יו"ר ועדת מכרזי�:

אינני זוכר במדויק את כל מה שנאמר בישיבת ועדת מכרזי	 מספר י"ג  'יציאה למכרז חדש  .1

שיבה , אבל ברור שהפרוטוקול אינו משק& את כל מה שנאמר בה. אני זוכר שבמהל הי 17

דיברנו על כ שתארי הדפסה על האומד� הוא  לפני מועד הגשת המכרז ולכ� נית� לפתוח 

אותו.  ולראיה היוע( המשפטי לעירייה נכח בישיבה והפתיחה נעשתה בנוכחותו והוא לא 

הוכנסה לתיבה  16התנגד אליה. חשוב לציי� שע	 החזרת כל המעטפות לתיבה בישיבה י"ג 

  ג	 את האומד�.

רשימת הקבלני	 עולה להצבעה ואישור ועדת מכרזי	 בכל שנה. בכל פע	  –קבלני	  רשימת .2

שמהנדס העיר רוצה להוסי& קבלני	 חדשי	 לרשימה הנושא עולה להצבעת הוועדה. 

הוועדה אכ� לא דנה ספציפית בכל קבל� הרשו	 ברשימה. קיבלנו את הסבר מהנדס העיר 

 ואישרנו את המלצותיו.

  עה במלואה כנספח בסו� פרק זההיועמ"ש מופיתגובת 

מעטפות מיוחדות ע	 לוגו למתמודדי	 במכרז העירייה אינה מספקת  ' מעטפות מכרז �

 העירייה אשר עליה� מצוי� ש	 ומספר המכרז על פי ההנחיה בתקנות מכרזי	. 

 פירוט ממצאי הביקורת .6

�הכנת אומד� תקציבי לפרויקט 6.1 

  ' )(א11לפי האמור בתקנות המכרזי	 עיריות סעי& 

י ראש הועדה או מ�� המועד להגשת ההצעות יפקיד יושבופני תל

(א), אומד� 14שהוא הסמי% בתיבת המכרזי� האמורה בתקנה 

  מפורט של ההוצאות או ההכנסות הכרוכות בחוזה המוצע.

        

הביקורת מציינת לחיוב כי כל המכרזי	 שנבדקו עמדו בקריטריו� הכנת האומד� על פי התקנות  �

 בכל המכרזי	 הינה ההצעה הנמוכה ביותר. וכי ההצעה הזוכה

ספורט בבתי  לשיקו	 חצרות ומגרשיזוטא מכרז , " 16'על פי פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזי	 י"ג �

קבל ל ועדת מכרזי	ולכ� נאלצה  לתיבת המכרזי	 בזמ�לא הוכנס האומד�  נמצא כי ,"ספר בנשר

הביקורת עולה כי על המעטפות  בהמלצתו של היוע( המשפטי. מבדיקת המכרז החלטה על ביטול

כלומר, העירייה לא פרסמה . 3/2/2010פיע תארי המסירה הקוד	 שנמצאות בתיק המכרז מו
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 8/2/2010 בתארי  ,מכרז חדש ומעטפות המכרז המקוריות נפתחו חמישה ימי	 בלבד לאחר מכ�

תו של מכרז חדש כל תיעוד לעריכ הביקורת לא מצאה ,בנוס& ,17,18'כפי שמצוי� בפרוטוקול י"ג

 הימי	 שחלפו עד לפתיחת המעטפות. תבחמש

שעסקה במכרז  8/2/2010מתארי  17' ועדת מכרזי	 י"גפרוטוקול ישיבת בהביקורת מעירה כי  �

 שהתקבלההוועדה  החלטתהתייחסות ל לא קיימת כל ,פתיחת המעטפותהנ"ל ושבו תועדה 

בפרוטוקול אי� כל רה מכ, ית. או להמלצתו של היוע( המשפטיקוד	 לכ� חמישה ימי	 

 אשר נכח בשתי הישיבות. היוע( המשפטי התייחסות של 

מכרזי	 הפרוטוקולי	 של ועדת האושרו  2010במאי   10) מיו	 740( 3/10בישיבת המליאה מס'  �

ללא כל התייחסות של היוע( המשפטי או יושב וג	 הפע	 שוב,  18', י"ג17', י"ג16'י"ג 'מספר 

ובוטלה הלכה למעשה ללא כל הסבר  16להחלטה שהתקבלה בפרוטוקול י"ג מכרזי	 הראש ועדת 

 .17,18בפרוטוקולי	 י"ג 

   תגובת יו"ר ועדת מכרזי�:

, אבל  17אינני זוכר במדויק את כל מה שנאמר בישיבת ועדת מכרזי	 מספר י"ג  'יציאה למכרז חדש 

ל הישיבה דיברנו על כ ברור שהפרוטוקול אינו משק& את כל מה שנאמר בה. אני זוכר שבמה

שתארי הדפסה על האומד� הוא  לפני מועד הגשת המכרז ולכ� נית� לפתוח אותו.  ולראיה היוע( 

המשפטי לעירייה נכח בישיבה והפתיחה נעשתה בנוכחותו והוא לא התנגד אליה. חשוב לציי� שע	 

  הוכנסה לתיבה ג	 את האומד�. 16החזרת כל המעטפות לתיבה בישיבה י"ג 

  

�תא� לתקנות ותקינות הטיפול במכרזעריכת מכרז בה 6.2 

  'לתקנות המכרזי	 עיריות 10על פי סעי& 

אש העיריה או מי שהוא הסמי� לכ� ימציא לכל אד� המבקש להשתת
 במכרז ר  )(א

(ו), ולכל אד� שראש העיריה פנה אליו 8ו כאמור בתקנה שתפי בק לפומבי או במכרז זוטא ע

  מסמכי המכרז המפורטי� להל�:בהודעה על מכרז זוטא את 

  נאי המכרז, לרבות תנאי� מוקדמי� להשתתפות במכרז;ת  )1(

  וסח "מסמ� הצעת המשתת
 במכרז";נ  )2(

  וסח של החוזה המוצע;נ  )3(

  )6.4(ראה פירוט סעי
 וח זמני� ותנאי תשלו�;ל  )4(

  י� הנוגעי� לביצוע החוזה;רטת והמפיתכנה  )5(

  ירי�;תבי כמויות טפסי הצעת מחכ  )6(

שימת החומרי� וכמויותיה�, ציוד העזר והמכונות שהעיריה תספק לצור� ר  )7(

  ביצוע העבודה נושא החוזה ותנאי מסירת�;
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(ראה וסחי הערבויות הבנקאיות הנדרשות, גובה הערבות ומש� הערבות;נ  )8(

 
  )6.5פירוט סעי

 ,ז לש� הגשת מסמכי מכרז (להל� כרעטפה הנושאת את מספר הממ  )9(

  פת המכרז);מעט

ל מידע או מסמ� אחרי� שראש העיריה ימצא לנכו� למסור או לדרוש, כ  )10(

  לרבות בדבר כושרו, נסיונו ויכולתו של המציע.

  

אינו מיוש	 למרות שנושא זה עלה במספר  ,(מעטפת המכרז), 9הביקורת מציינת כי סעי&  �

ה� מודפס הלוגו של ישיבות של ועדת מכרזי	. הביקורת מעירה שיש לרכוש מעטפות שעלי

עיריית נשר ועל כל המציעי	 המשתתפי	 במכרזי העירייה להגיש את הצעותיה	 רק 

 במעטפות אלה לאחר שנרש	 עליה� ש	 המכרז ומספרו

 

 :קמת מגדל ומגלשות מי� במרכז נופש וספורט ע"י סלנר הנדסה בע"מ (פולי�)ה

 הדרושי	.כל המסמכי	  נמצאובתיק המכרז  לחיוב כיהביקורת מציינת  �

  מכרזי זוטא:

  "סלנר הנדסה בע"מ"פר( ע"י  רחוב פיתוח

למרות  2009מת הקבלני	 של העירייה לשנת אינה מופיעה ברשי חברת סלנר הנדסה בע"מ �

 שבצעה את העבודה.

  "א.י.מ.ל מהנדסי� בע"מ"ל ע"י "צה רחובב תומ% ירקהקמת  

הוסבר כי בשל נפילת  ירייהע	 מהנדס העיר וגזבר הע כמויות ולאחר בירורלא נמצא כתב  �

 .ולכ� העבודה נעשתה במהירות הקיר הופעל הביטוח

  "מהנדסי� בע"מ .יל.מ.א"ע"י  5 לאתר פיתוח שלמתה

 3מועמדי	 בפועל הגישו  4אמורי	 להיות לפחות  ש"ח 151,350הינו שעל פי האומד�  �

מצאה ביקורת ה הגישו. 3קבלני	 ורק  7 –לדברי מהנדס העיר העירייה פנתה ל  מועמדי	.

אל הקבלני	 ולתייק את  בכתבשיש לפנות קבלני	 א מעירה  7שאכ� בסיור הקבלני	 נכחו 

 הפנייה לצרכי מעקב ובקרה.

 "נדי� כאמל ובניו בע"מ"התעשייה ע"י  ברחוב ציבורי חניו� הקמת

 4הגישו  ,בפועל ,מועמדי	 6אמורי	 להיות לפחות 1 אל&  356,010הינו שעל פי האומד�  �

הגישו  4קבלני	 ואכ� רק  6 –. לדברי מהנדס העיר העירייה פנתה ל את הצעת	 די	מועמ

מכתב מעירה שיש לפנות בקבלני	 א  5הביקורת מצאה שבסיור הקבלני	 נכחו  הצעה.

 אל הקבלני	 ולתייק את הפנייה לצרכי מעקב ובקרה. רשו	
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  "קבוצת טקניו�"ב ע"י "בחט ספורט אול� וציוד פרקט שיפו(

 הצעה הגישו ,בפועל .מועמדי	 6אמורי	 להיות לפחות 1 אל&  261,680הינו שהאומד� על פי  �

 הצעה. הגישו 3קבלני	 ואכ� רק  5 –לדברי מהנדס העיר העירייה פנתה ל  .בלבד מועמדי	 3

אל  מכתב רשו	לפנות בקבלני	 א מעירה שיש  5הביקורת מצאה שבסיור הקבלני	 נכחו 

 לצרכי מעקב ובקרה.הקבלני	 ולתייק את הפנייה 

 

� רשימת קבלני� וספקי� הרשאי� להשתת� במכרז זוטא  6.3 

  בתקנות העיריות מכרזי� 8על פי סעי� 

ועדה תנהל רשימה של ספקי� וקבלני�, אשר רשאי� להשתת
 ה  )(ב  "
אל הספקי� והקבלני� האלה;  וטא ותקבע את אמות המידה שלפיה� יפנוז במכרז

ו� הציבור; כל ספק או קבל� רשאי לבקש לצרפו רשימה זו תהיה פתוחה לעי
לרשימה האמורה והועדה תדו� בבקשתו; החליטה הועדה שלא לצר
 קבל� או 
ספק כאמור לרשימה, או החליטה למחוק ספק או קבל� מהרשימה, תנמק את 

לאותו ספק או קבל� להביא  הטתה; לא תחליט הועדה אלא לאחר שאיפשרלחה
  את טענותיו בפניה.

ועדה תמציא, אחת לשנה, למועצה ולמבקר העיריה את רשימת הספקי� ה  )(ג  
והקבלני� כאמור, וכ� פירוט הספקי� והקבלני� שראש העיריה פנה אליה� לפי 

לעיו� הספקי� והקבלני�  וחתקנה זו במכרזי זוטא; הפירוט כאמור יהיה פת
  הכלולי� בו.

ברשימה, תיעשה על ודעה על מכרז זוטא לספקי� או קבלני�. הכלולי� ה  )(ד  
ידי משלוח הודעה בדאר רשו� ע� אישור מסירה, או במסירה לידי הנמע� בידי 

".....:�  מזכיר העיריה או מי שהוא הסמי� לעני� זה, לפי הפירוט להל
  

על פי הצעתו  ,רשימת קבלני	 למכרזי זוטאמאשרת בתחילת שנת פעילות ועדת מכרזי	  �

ולא  בנושאמקי& מעול	 לא ניהלה דיו� וועדה של מהנדס העיר. הביקורת מעירה כי ה

, הוועדה מעול	 לא המציאה העתק של בנוס&. בדקה שמית מי ה	 הקבלני	 הרשומי	 ש	

רייה רשימת הקבלני	 למבקר העירייה. יצוי� שמהנדס העיר מנהל רשימה כזו ומבקר העי

ציבורית מעת לעת, א יסודה של התקנה היא לאפשר שקיפות מבקש ומקבל את הרשימה 

  .ע"י דיו� בועדת מכרזי	 ועל כ מעירה הביקורת

לזמ� מספר ולחברי הוועדה הביקורת ממליצה ליו"ר ועדת מכרזי	 המלצת הביקורת: 

יש להקפיד לשלוח  ,ישיבות בנושא זה ולנהל את רשימת הקבלני	 כנדרש בתקנות. בנוס&

  �.העתק של הרשימה המעודכנת למבקר העירייה בכל פע	 שזו תעודכ
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   תגובת יו"ר ועדת מכרזי�:

רשימת הקבלני	 עולה להצבעה ואישור ועדת מכרזי	 בכל שנה. בכל פע	  –רשימת קבלני	 

שמהנדס העיר רוצה להוסי& קבלני	 חדשי	 לרשימה הנושא עולה להצבעת הוועדה. 

הוועדה אכ� לא דנה ספציפית בכל קבל� הרשו	 ברשימה. קיבלנו את הסבר מהנדס העיר 

 שרנו את המלצותיו.ואי

  

מבדיקת הביקורת ע	 מזכירת מהנדס העיר עולה כי ההודעה לקבלני	 על מכרזי זוטא  �

 מתבצעת בפקס או טלפונית ולא בדואר רשו	 כנדרש בתקנות.

  פרוטוקול קבלת עבודה של ועדת מכרזי�:  6.4

י מצד שנקיי	 פרוטוקול לכל ישיבה של ועדת מכרזי	 א מצד אחד הביקורת מציינת כי  �

ברוב המקרי	 לא נית� ללמוד מהפרוטוקול על הדיו� שהתנהל במהל הישיבה והדעות 

 השונות שהושמעו או השאלות שנשאלו מאחר והפרוטוקול אינו מציי� פרטי	 אלה.

הביקורת מציינת כי מאז המכרז בנושא חברת כוח האד	 חל שינוי בנושא זה מאחר וחברי 

 וקול.הוועדה מבקשי	 שדבריה	 יופיעו בפרוט

  זמני� של הפרויקט:העמידה בלוח  6.5

  "קל חו� בע"מ "חינו% על ידי  במוסדות מזגני� והתקנת אספקה

חודשי	. לאחר  4העבודה הינה לתקופה של , 9/01/2008שנחת	 ב  על פי תנאי החוזה ,במכרז זה �

תקופה ארוכה יותר אור נמשכו לבע"מ" קל חו	 "נית� לראות כי העבודות של חברת  בדיקה

 .23/11/2009 ' כשנתיי	 כאשר החשבו� הסופי שול	 רק ב של

  "עודה בדיע בע"מ"תומ% ע"י  וקיר מדרגות בניית+ חרוב רחוב 8 מי� קו הנחת �

על פי החשבוניות  .זמ� העבודה נקבע לשבועיי	 ימי	, 25/10/2007'שנחת	 בעל פי החוזה  �

 .11/06/2008'יצא ב החשבו� הסופיחודשי	, כש 3בודה בפועל העבודה ארכה ותאריכי הע

� מאל מהנדסי� בע"מ.ע"י א 5 לאתר פיתוח השלמת  

על פי החשבוניות ותאריכי  , זמ� העבודה נקבע לחודשיי	.2/07/2009'שנחת	 בעל פי החוזה  �

 .30/11/2009'החשבו� הסופי יצא בחודשי	, כש 3ודה בפועל העבודה ארכה העב

  קבלת ערבויות לסוגיה�: 6.6

 ברו ערבויות וביטוחי	 כפי שנדרש.בכל המכרזי	 שנבדקו, הוע �

לאחר בדיקה של ערבויות בנקאיות בשלושה מכרזי	 עולה כי העירייה לא העבירה נוסח   �

 .ולכ� קיי	 שוני בנוסח הערבויות של המציעי	 בכל מכרז אחיד לערבות בנקאית

  הליקוי תוק�. תגובת גזבר העירייה:
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 עריכת חוזה: 6.7

  " אטייר בע"מישר"ציפוי מגרשי משחקי� בגומי ע"י 

לתקופה של חודשיי	. בע"מ" ראטייר יש"חברת  ע	נחת	 חוזה  מכרז,לאחר  ,2006שנת ב �

 כולל.  2008 שנת  החברה ביצעה עבודות עדבפועל נמצא ש

א הביקורת לא מצאה  בע"מ" ישראטייר"זכתה שוב שבו נוס& בוצע מכרז  2009שנת ב �

' מעבודות והזמנות חומר   למרות שהעירייה מבצעת קשרות עימהתשנחת	 חוזה ה

  .בע"מ" ישראטייר"

 חריגות בתשלו�: 6.8

  :חינו% על ידי קל חו� בע"מ  במוסדות מזגני� והתקנת אספקה

ההצעה הינה  ,מהסכו	, משמע 3.5%נתנה הנחה של  "קל חו	" ,לפי הרישומי	 בחוזה �

 5%ה של לפני החזר טיב עבוד 1,151,031כולל מע"מ. בחשבו� הסופי התשלו	 הינו  940,290

מהצעת הקבל�  20%כולל מע"מ. החשבו� הסופי חורג ביותר מ 57,550נוספי	 שהינ	 עוד 

 .לאחר הנחה

יש לנתח את החריגה כעבודות נוספות או הגדלת כמות מוזמנת ולא כחריגה  תגובת גזבר העירייה:

  כללית שמעלה תהיות.

  

  :ל ע"י אלעד אחזקות"קק פארק מבקרי� מרכז הקמת

 30%רג ביותר מח. בחשבו� הסופי התשלו	 ש"ח 632,050הייתה  "עד אחזקותאל"ההצעה של  �

 .ש"ח 973,615ועמד על 

 המלצות עיקריות: .7

הביקורת ממליצה לעירייה להקפיד ולחתו	 על חוזה ע	 כל חברה שזוכה במכרז לביצוע  �

 . ולהקפיד על כ שהחוזה יהיה תחו	 בזמ� עבודה

ת מכרז שעליה	 לוגו עיריית נשר ומקו	 לרישו	 הביקורת ממליצה לעירייה להזמי� מעטפו �

 מספר המכרז.

הביקורת ממליצה ליוע( המשפטי לעירייה לדאוג לכ ולהקפיד שיהיה נוסח ערבות בנקאית  �

   אחיד בכל מכרז שהעירייה יוצא אליו.

חלק  .עבודת הביקורת בארכיב החוזי	 ערכה זמ� רב בשל אי סדר –אי סדר בארכיב  �

ראש העיר נת� הנחיה  ,בעת סגירת הדו"ח( לארכיב וחלק	 בתוכו.  מהחוזי	 היו מחו

לצאת למכרז בנושא סריקה דיגיטאלית של ארכיו� משרד מהנדס העיר. חשוב לציי� שנושא 

 זה עלה ג	 בדרישות פיקוד העור& ובדו"ח מבקר העירייה על לקחי מלחמת לבנו� השנייה.

ר לקד	 את נושא הארכיו� העירוני בכלל לסיכו	  נושא זה, הביקורת ממליצה למזכיר העי

 ובמשרד המהנדס בפרט.
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  ספחי�:נ

  בטבלה זו מופיעי	 השינויי	 בדרישה על פי כתב הכמויות לתשלו	 הסופי במכרז של פארק קק"ל.

יה יתקצוב העיר  תיאור הסעיף  פרק

  עפ"י מכתב כמויות

  הערות  סה"כ עפ"י החברה

לאחר  37,026.94  15,467  עבודות עפר  1

  2%חה של הנ

הפער נובע  

מהפרשי כמות 

דוגמא חפירה 

לעומק הנדרש 

  מעבר. 400%

לאחר  183,952.91  113,726.50  עבודות בטון  2

  2%הנחה של 

הפער נובע 

  מהפרשי כמות.

        אין  3

לאחר הנחה  4786  4,004  עבודות בנייה  4

  2%של 

הפער נובע 

  מהפרשי כמות.

 לאחר 10,735.16  10,638  עבודות איטום  5

  הנחה 2%

חריגה של כמות 

  יחידה אחת.

נגרות ומסגרות   6

  פלדה

לאחר הנחה  40,964  40,640

  2%של 

הפער נובע 

  מהפרשי כמות

צנרת מים קרים   7

  וחמים

לאחר הנחה  37,862  42,985

  2%של 

  

לאחר  64,472.02  84,690  עבודות חשמל  8

  2%הנחה של 

  

לאחר  25,644.10  22,150  עבודות טייח  9

  2%הנחה של 

  הפרשי כמויות

עבודות ריצוף   10

  וחיפוי

לאחר  134,180.62  90,013.50

  2%הנחה של 

הפרשי כמויות , 

חיפוי  –דוגמא 

מבנה בפסיפס 

 -קרמי פורצלן

כמות חוזה 

, כמות  140

מצטברת 

255.30  

לאחר  3,664.30  2,925  עבודות צביעה  11

  2%הנחה של 

  הפרשי כמויות.

לאחר הנחה  8526  8250  עבודות אלומיניום  12

  2%של 

  הפרשי כמויות

לאחר  4,370.80  4,460  עבודות שונות  23

  2%הנחה של 

  

מערכות בקרת   35

  מבנה

8,440  0    

קווי מים תיעול   57

  וביוב

לאחר  178,869  183,625

  2%הנחה של 

  

לא קיים בתקצוב     תת פרק חריגים 

  העירייה

אין אזכור   109,902.40

לעובדות חריגים 

בתקצוב 

  ייה .העיר
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. העירייה המשיכה ישראטיירע	 חברת  3877 –העירייה חתמה על חוזה עבודה מספר  2006בשנת 

בחוזה כמו כ�,  למרות שהחוזה שנחת	 עימה היה תק& לחודשיי	 בלבד. 2008לבצע עבודות עד לשנת 
 שנחת	 ע	 החברה לא נמצא פירוט של הגני	 המיועדי	 לשיפו(.

  
� לראות את היק& העבודה שביצעה חברת ישראטייר עבור עיריית נשר המצורפת נית ותטבלאשתי הב

ואת ההבדל שבי� כתב הכמויות המקורי במ"ר לביצוע בפועל של הקבל�  2008 'ל 2006בי� השני	 
  בסו& העבודה:

 

  בש"ח סה"כ לתשלום  מחיר ליחידה  סה"כ מ"ר לפי עבודת קבלן

  ללא מע"מ 000,530  211.86  2498

תב כמויות סה"כ מ"ר לפי כ

  עירייה

מחיר ליחידה עפ"י כתב 

  כמויות עירייה

  סה"כ

  ללא מע"מ 338,976  211.86  1600

  

  

כאשר חוזה  2009'2006בי� השני	  "ישראטייר"בטבלה הנ"ל מופיעי	 הסכומי	 ששולמו לחברת 

 יש לציי� כי החברה זכתה במכרז נוס& .2006לתקופה של חודשיי	 בלבד בשנת קשרות עימה הוא תהה

  א הביקורת לא מצאה חוזה חתו	 ע	 החברה. 2009בשנת 

  

למי שולם 
  ספק -

דרישת 
הקבלן 
  לתשלום

כמה שולם 
לפי הוראה 

  פנימית

תאריך   מהות העבודה
  חשבוניות

מספר 
  חשבונית

  13822  30/6/2006  יציקת משטח בי"ס יצחק רבין  31,779  39,151.73  ישראטייר

משטח גן רחוב התמר יציקת   61,908.67  61,908.67  ישראטייר

37  

30/6/2006  13825  

  13828  30/6/2006  יציקת משטח לגן דרורים  9,989  9,989  ישראטייר

יציקת משטח לגן ברחוב   11,652  11,652  ישראטייר

  המגנים

30/6/2006  13829  

  13918  10/9/2006  יציקת משטח לגן שלהבת  8,474  8,474  ישראטייר

  13916  10/9/2006  טח לגן צהרון אלוןיציקת מש  22,457  22,457  ישראטייר

  13917  10/9/2006  יציקת משטח לגן בצהרון אלון  18,644  18,644  ישראטייר

  13827  30/6/2006  יציקת משטח לגן בהדס  7990  7990 ישראטייר

  14304  19/4/2007  יציקת משטח לגן כפול  36,779  36,779 ישראטייר

  14305  19/4/2007  ונים)יציקת משטח לגן (תיק  2797  2797 ישראטייר

  14554  8/7/2007  יציקת משטח לגן בר יהודה  13,983  13,983 ישראטייר

  14555  8/7/2007  יציקת משטח לגן התישבי  7415  7415 ישראטייר

  14996  31/10/2007  יציקת משטח לגן (תיקונים)  635  635 ישראטייר

  14995  31/10/2007  יציקת משטח לגן (תיקונים)  10381  10381 ישראטייר

  14994  31/10/2007  יציקת משטח לגן רימון  20126  20126 ישראטייר

  14993  31/10/2007  יציקת משטח לגן השיטה  11652  11652 ישראטייר

  14992  31/10/2007  יציקת משטח לגן המעפילים  37711  37711 ישראטייר

  14991  31/10/2007  יציקת משטח לגן  9533  9533 ישראטייר

  14990  31/10/2007  יציקת משטח לגן שלהבת  14322  14322 ישראטייר

  15329  21/2/2008  תיקון משטחים לגן  932  932 ישראטייר
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יציקת משטח לגן בדרך   6976  6976 ישראטייר
  השלום

13/2/2008  15304  

  15307  13/2/2008  9יציקת משטח לגן בזית   21099  21099 ישראטייר

  

  

גן בשטח יציקת משטח ל  9642  9642 ישראטייר

  ציבורי ברחוב הזית

13/2/2008  15308  

תיקון משטח גן אופיר יציקות   51304  51304 ישראטייר

ברחוב 

  אופיר,נוריות,הרדוף,שזיף.....

7/4/2008  15472  

  15434  27/3/2008  יציקת משטח לגן פרץ  17563  17563 ישראטייר

יציקת משטח לגן ילדים נתיב   5678  5678 ישראטייר

  הארזים

27/3/2008  15432  

  15431  27/3/2008  יציקת משטח לגן ברחוב אורן  11610  11610 ישראטייר

תיקונם שונים בגנים עפ"י   5593  5593 ישראטייר

  רשימה

6/7/2008  15771  

יציקת משטח גומי רחוב כליל   5296  5296 ישראטייר

  החורש

3/8/2008  15861  

יצור משטח גומי בארגז חול   5296  5296 ישראטייר

  ב עמוס ,שלהבתברחו

10/8/2008  15827  

משטח גומי לגן אופירה רחוב   37139  37139 ישראטייר

  יסמין

26/11/2008  16200  

ישראטייר 

  הזמנה

פירוק ופינוי גומי שרוף     88,668.15

  ויציקת משטח באתר, גן מודעי

7/9/2009  16941  

  16622  21/5/2009  רכישת דבק וגומי  5405    ישראטייר 

 612,396.55  סה"כ

  

521,760.67 

  
      

  

שיבח  17/3/11נשר מה  מ נ' עיריית"טל אופיר בע 3827/10 מ"בעע :היוע( המשפטיתגובת 

בעניי� פסלות ערבות בנקאית פגומה ושב  רעליו� החלטות היוע( המשפטי בעיריית נשש ה"המב

רשות ולפעול ש של ה"עמדת היועמוקבע כי, כעיקרו�, על ועדת המכרזי� להביא היטב בחשבו� את 

ס למסמכי המכרז טופס ערבות אחיד. ש העליו� וביוזמתי, הוכנ"ביהמ לפסיקתבהתא� על פיה. 

  יוזמה ליצור התא� בי� טופסי המכרז השוני�.ננקטה , 3827/10מ "ד בעע"פסהלאור 
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  דו"ח ביקורת

  גני משחקי� ציבוריי�

  נשרב
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  באר( גני משחקי� רקע כללי לגבי  .1

  
על פי  .ער מבקר המדינה ביקורת בנושא "גני משחקי	 ציבוריי	 ברשויות המקומיות" 2008בשנת 

ורי	 מתקני משחקי	 גני	 ציבוריי	 (שצ"פי	) ובה	 פז 20,000'דו"ח זה ברחבי ישראל מצויי	 כ

הוא אמצעי להכיר לילדי	 את סביבת	 והוא מסייע בהתפתחות	  1ג� המשחקי	מסוגי	 שוני	. 

. הרשויות המקומיות ה� המגורי	'התקינה ומקנה לה	 מקו	 משחק מוגדר ובטוח מחו( לבית

האחראיות לתכנו�, להקמה, להפעלה, לתחזוקה ולשמירה על גני המשחקי	 בתחומ�, בהתא	 

  .2ראות החוק והתק�להו

הממונה על התקינה) יוז	 ומבצע  'הממונה על התקינה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (להל� 

מדי שנה בדיקות תקינות בגני המשחקי	 ברשויות המקומיות באמצעות מכו� התקני	 הישראלי 

 3כיפה מנהליותמפעיל הממונה על התקינה סמכויות א ,2006מכו� התקני	). החל מחודש מרס  '(להל� 

המאפשרות לו להוציא צו מינהלי המצווה על רשות מקומית לתק� או לסלק מתקני	 בגני משחקי	 

שהליקויי	 בה	 חמורי	 או קריטיי	 ומסכני	 את הילדי	 וכ� לסגור אתרי משחק מסוכני	. הפרה 

ה שלא קיימו של הצו המנהלי עלולה לגרור את הפעלת מסלול הענישה הפלילי, לרבות נגד נושאי משר

  את חובת	.

חלק הארי של הפגיעות בגני הילדי	 רבי	 נפגעי	 מדי שנה בעת משחק בגני משחקי	 ובמתקניה	. 

  משחקי	 מתרחש בעת משחק על המתקני	.

תפקיד הרשות המקומית להקי	 גני	 ציבוריי	 ולהתקי� בה	 מתקני משחק לרווחת התושבי	, 

י	 במתקני	. מפרוטוקול ישיבת ועדת החינו, התרבות בת לתק� ליקוייובתוק& אחריותה היא מחוי

עולה, כי האחריות על תקינות מתקני המשחק חלה על ראש  19.6.2006והספורט של הכנסת מיו	 

 1.  200,000עד 1  60,000ביצוע ההוראות הוא קנס בגובה 'הרשות המקומית, והעונש על אי

כנו�, הקמה, הפעלה, תחזוקה ושמירה על גני חראית לתא ,באמצעות משרד מהנדס העיר ,עיריית נשר

  כוללת את הג� והמתקני	 בשטחו, בהתא	 להוראות החוק והתק�.זו אחריותה  .המשחקי	 בתחומה

הממונה על התקינה במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, יוז	 ומבצע מדי שנה בדיקות כאמור, 

וכ נעשה ג	 בתחומי  קני	 הישראליבאמצעות מכו� הת ,תקינות בגני המשחקי	 ברשויות המקומיות

  .כפי שיפורט בהמש הדו"ח העיר נשר

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ג� המשחקי� כולל את אתר המשחקי� ואת מתקניו.    1
נכנס  תק� רשמי מחודש החל על מתקני משחקי� המיועדי� לשימוש� של ילדי�, הכולל שמונה חלקי�; הוא , 1498תק� ישראלי ת"י    2

). תק� זה חל על מתקני� שאינ� מונעי� באמצעות מקור אנרגיה חיצוני אלא באמצעות 2006באפריל  ,  8(חלק  2006לתוק
 בינואר 
) מגדיר מתקני מגרש משחקי� כ"מתקני� ומבני�, לרבות רכיבי� 2006( 1חלק  1498לת"י  3.1גו
 האד� המשתמש בה�. פרק 

1994� שהיה קיי� משנת ואלמנטי מבנה, שילדי� יכולי� לשחק בה� או לשחק עליה�...". התק� החלי
 את התק.  
3    
 .2005מיולי  7, אשר הוס
 בתיקו� מס' 1953,ג(א) לחוק התקני�, התשי"ג17בהתא� לסעי
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 הבסיס החוקי  .2

 .1953תק� מכו� התקני	 הישראלי התשי"ג,  •

כתק� רשמי, החל על  1994בנושא מתקני המשחקי	 לילדי	 נקבע בשנת  1498תק� מס'  •

נכנס  2006טיי	. בינואר מתקני משחקי	 לילדי	, המוצבי	 באתרי משחקי	 ציבוריי	 ופר

לתוק& תק� רשמי  מחודש, ב� שמונה חלקי	, שהוא אימו( של התק� האירופי בנושא זה 

). תק� זה מחייב את כל היצרני	 לעמוד בכללי תו התק� 4/2006' נכנס לתוק& ב 8(חלק מס' 

של מכו� התקני	, וקובע שאי� למכור מתק� משחקי	 ללא תווית תו התק�. הלכה למעשה, 

חריות להצבת מתקני	 ולהפעלת מער תחזוקה בגני המשחקי	 הציבוריי	, לפי התק�, הא

חלה על הרשות המקומית.  התק� מפרט את הדרישות, הנוגעות למתקני	 עצמ	: מבנה 

המתק�, החומרי	 מה	 הוא עשוי ובטיחותו הכללית, תחזוקת מתקני	 ובדיקת	, סימו� 

 קי	 ועוד. מתקני	, מיקו	 המתקני	 ומיקו	 אתר המשח

 .1998'חוק שוויו� זכויות לאנשי	 ע	 מוגבלות, התשנ"ח •

 .1995, בינואר 3.5.1נוהל בטיחות שפרס	 משרד החינו, סעי&  •

 .2006אוקטובר  ' מספטמבר 447חוזר מרכז השלטו� המקומי מספר  •

 .נהלי	 פנימיי	 של העירייה •

  	 ציבוריי	.   מבקר המדינה בנושא גני משחקידו"ח על  נסמכה הביקורת בנוס&,  •

 

 ת  הביקורתומטר .3

  .תקנות, הצווי	 והוראות התק�חוקי	, ההביקורת תבדוק הא	 העירייה מקיימת  את ה

  הביקורת תבדוק הא	 העירייה בנתה נהלי עבודה ופועלת על פיה	

  הביקורת תבדוק חסכו� ויעילות בניהול מתקני המשחקי	 ע"י העירייה

  בנושא גני משחקי	 והא	 היא מבוצעת בשטח.ניות העירייה יהביקורת תבדוק מה מד
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  היק� הביקורת .4

: כח אד	, תקציב, תכנו�, מימו�, ביצוע, תחזוקה, בטיחות, דיווח י	 הבאי	נושהבחנה את הביקורת 

 ובקרה, פעולות לתיקו� ליקויי	. 

 גני משחקי	 שקיימי	 בעיר. 96מתו  20בדיקת הביקורת כללה 

 כישת מתקני משחקי	.בדיקת תקציב העירייה לתיקו� ור

 בדיקת תלונות התושבי	 שהגיעו למוקד העירוני לשני	 המבוקרות.

  לדו"ח זה. 2הביקורת הסתמכה על הוראות החוק כפי שמופיעות  בסעי& 

 .ודו"ח נוס& של מכו� התקני	  נעזרה בדו"ח ביקורת מקצועי של חברת איזוטופהביקורת 

, מנהל מחלקת תחזוקה מהנדס העירע	  הל עבודתמודה על שיתו& הפעולה החיובי במה תהביקור

   . תגובות המבוקרי	 מופיעה בגו& דו"ח הביקורת.ושאר הגורמי	 שבוקרו במהל דו"ח זה

  :מ הביקורת קיבלה נתוני	 ,לצור ביצוע המטלה

 מהנדס העיר. •

 גזברות העירייה. •

  מזכיר העיר •

 מנהל מחלקת תחזוקה •

 גני	 עצמ	.בשערכה סיורי	 ערכה ו •
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 ממצאי הביקורת: .5

  איתור גני�  .5.1

לגני המשחקי	 בעיר אי� מספר וש	 שיקל לזהות אות	. נושא זה מקשה מאד על איתור הג�  �

  באופ� מדויק. 

 ,של חללי צה"להביקורת ממליצה לעירייה לתת לכל ג� מספר וש	 ולשקול לשלב במסגרת זו הנצחה 

העירונית שמועצת העיר תמצא לנכו� ו	 אחרי	 בציבוריות הישראלית נפגעי פעולות טרור, או אנשי

  להנציח את שמ	.

  

  התנהלות העירייה מול הממונה על התקינה במשרד התמ"ת .5.2

  במשרד מהנדס העיר קיימי	 שני תיקי	 המרכזי	 חומר בנושא גני משחקי	:

שרד התמ"ת "בטיחות מגרשי משחקי	" המרכז התכתבות ע	 הממונה על התקינה במ – 1תיק 

אינה כלולה  2006מאחר ושנת  בלבד. 2006ודוחות ביקורת שנעשו ביוזמתו בתחו	 העיר נשר בשנת 

בהיק& הביקורת אציי� כי בתיק נמצא: חוזר מנכ"ל משרד החינו בנושא "טיפול במתקני משחקי	 

  "1498לילדי	 בהתא	 לתק� הישראלי 

ע	 הממונה על התקינה במשרד העירייה ות התכתב ועדתשבו מת "בדיקת מתקני משחקי	" – 2תיק 

  .2010במהל שנת  התמ"ת

  

  :הביקורת בתחתית הטבלאוהערות  2010בשנת העירייה ע	 הממונה   תלהל� תמצית התכתבו

  מהות המכתב  נמע�  מאת  תארי

מהנדס  ס.  15/03/2010

  העיר

הממונה על 

  התקינה

 הנדו�: דו"ח מכו� התקני	 למגרשי משחקי	

לקבל דו"חות בדיקה שביצע  בקשה מהממונה .1

 על פי הזמנתבגני משחקי	 בנשר  מכו� התקני	

  על התקינה במשרד התמ"ת. הממונה

הממונה על   10/03/2010

  התקינה

  שימוע לפני הגשת צו מנהלי. הנדו�:   ראש העיר

על ליקויי	 שנמצאו לעירייה הממונה מודיע  .1

הגני	 שנבדקו ועל כ שהעירייה שמונת בכל 

בדרישות התק� לעניי� חובת  אינה עומדת

לחוק  9תחזוקה וחשד על הפרתו של סעי& 

בכ שהעירייה אינה  1953 תשי"ג התקני	

מבצעת תחזוקת מתקני	 בהתא	 לדרישות 

התק� ומסכנת את בטיחות הילדי	 

  המשתמשי	 בה	.

המתקני	  אתמידית  לעירייה לסגורהוראה  .2

  .שנבדקו

ל דרישה לערו בדיקה של מעבדה מאושרת בכ .3

  יו	. 45המתקני	 בעיר תו

הודעה על כוונתו של הממונה להוציא צו מנהלי  .4

  17/03/2010ובקשה לתגובת העירייה עד ה 
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הממונה על   22/03/2010

  התקינה

  הנדו�: שימוע לפני צו מנהלי  ראש העיר

בקשה נוספת מהעירייה להתייחס בכתב  .1

לכוונתו של הממונה להוציא צו מנהלי כמפורט 

  	.במכתבו הקוד

הממונה על   24/03/2010

  התקינה

  הנדו�: צו מנהלי  ראש העיר

לאחר קבלת תגובתה של העירייה שבכוונתה  .1

הממונה מצווה על עיריית לתק� את המתקני	, 

נשר לסגור מידית את הגני� שנבדקו ולהמציא 

  .ראיות על סגירת� תו% עשרה ימי�

ס מהנדס   8/04/2010

  העיר

הממונה על 

  התקינה

  ח מכו� התקני	 למגרשי משחקי	הנדו�: דו"

הודעה לממונה על כ שהעירייה מתקנת את  .1

 הליקויי	 בגני	 שנבדקו

עירייה הזמינה בדיקה ודעה לממונה על כ שהה .2

  שנתית לכל המגרשי	 בעיר

הממונה על   11/04/2010

  התקינה

  (המש) הנדו�: צו מנהלי  ראש העיר

 אישור קבלת מכתבה של ס. מהנדס העיר .1

ת לקבל מהעירייה ראיות על סגירת דרישה נוספ .2

 5' הגני	 מאחר וראיות אלה לא התקבלו עד ה

  לאפריל כנדרש.

ס. מהנדס   26/4/2010

  העיר

הממונה על 

  התקינה

העירייה מעבירה תמונות של הגני	 שנסגרו  .1

  ומודיעה על סגירת הג� ברחוב החלוצי	.

הממונה על   12/07/2010

  התקינה

  מש)הנדו�: צו מנהלי (ה  ראש העיר

עד כה לא נתקבלו תעודות בדיקה של כל מתקני  .1

המשחקי	 בעיר כנדרש בצו ולכ� הממונה 

  19/07/2010מבקש עדכו� בנושא עד ה 

ס.מהנדס   15/07/2010

  העיר

הממונה על 

  התקינה

  הנדו�: דו"ח מעבדה למגרשי משחקי	

העירייה שולחת לממונה דו"ח בדיקה של חברת  .1

  בעיר נשרלכל מתקני המשחקי	  "איזוטופ"

הממונה על   19/07/2010

  התקינה

  הנדו�: צו מנהלי (המש)  ראש העיר

הממונה מאשר קבלת דו"ח הבדיקה של חברת  .1

 "איזוטופ" בכל המתקני	 בעיר

 מהדו"ח עולה כי כל המתקני	 בעיר טר	 תוקנו .2

בקשה להעביר לממונה לו"ז מפורט לתיקו� כל  .3

המתקני	 ואישור של המתקני	 עד ל 

26/07/2010  

ס.מהנדס   21/07/2010

  העיר

הממונה על 

  התקינה

(  הנדו�: צו מנהלי (המש

העירייה מתקנת את המתקני	 שיש  .1

 באפשרותה לתק�
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העירייה קיבלה הצעות מחירי	 מחברות שונות  .2

 להחלפת מתקני	

  2010לפי הערכה כללית סיו	 עבודה בסו& שנת  .3

  

הממונה על   26/10/2010

  התקינה

  לי (המש)הנדו�: צו מנה  ראש העיר

עד כה לא נתקבלו תעודות בדיקה של כל מתקני  .1

המשחקי	 בעיר כנדרש בצו ולכ� הממונה 

  02/11/2010מבקש עדכו� בנושא עד ה 

מהנדס   27/10/2010

  העיר

הממונה על 

  התקינה

  הנדו�: מתקני משחקי	 בנשר

עיריית נשר בצעה סקר של כל המתקני	 ע"י  .1

 מעבדה מוסמכת

יצוע השלמה או העירייה מכינה מכרז לב .2

  החלפת מתקני משחקי	 לא תקיני	.

  

להל� הליקויי	 שמצאה הביקורת בהתנהלותה של העירייה כפי שעולה מהמסמכי	 שנמסרו לביקורת 

 בתיק תחזוקת מתקני משחקי	:

�  לביצוע מידי  24/03/2010העירייה קיבלה צו סגירה מנהלי לשמונה גני משחקי	 בתארי

. על פי דבריו 5/04/2010עד ה  היינו ,גירת הגני	 תו עשרה ימי	ודרישה להמציא ראיות על ס

 רק הגני	 נסגרועולה כי  סגירת הגני	 המתעדות אתהתמונות ושל מנהל מחלקת תחזוקה 

  כלומר עשרי	 יו	 לאחר המועד שדרש הממונה בצו. 26/04/2010בתארי

 את עירייה לא הובילההעולה שכתבות בי� העירייה לממונה תההמתו הביקורת מציינת כי  �

לה לפעול רק בעקבות מכתבו המאיי	 של הממונה התהלי לשיקו	 מתקני המשחקי	 והח

העירייה לא הגיבה  ,לאחר קבלת מכתביו של הממונההביקורת מציינת כי ג	 על התקינה.  

נות הבטיחותיות שהצביע עליה� כבזמ� לדרישות הממונה ולא יזמה כל פעולה להסרת הס

 התקני	 אלא רק לאחר איו	 בהפעלת סנקציות מצדו של הממונה.דו"ח מכו� 

לא ביצעו כל פעולה לאיתור ותיקו� הליקויי	 בגני  ,העירייה ובפרט משרד מהנדס העיר �

 פה עליה	.כאשר נ ,קוד	 לדו"ח של חברת "איזוטופ" 1489הילדי	 כ שיעמדו בתק� 

(אחראית בטיחות סגניתו הביקורת לא מצאה כל תיעוד או מכתב מאת מהנדס העיר או  �

 המתריע על המצב התחזוקתי והבטיחותי המסוכ� בגני המשחקי	 בעיר.בעירייה), 

ועל פי העובדה בשיחות בע"פ שקיימה הביקורת ע	 מהנדס העיר ומנהל מחלקת תחזוקה  �

חיצונית לתחזוקה ומבצעת את  ועד היו	 העירייה לא התקשרה ע	 חברה 2006שמשנת 

עולה כי מדיניות העירייה  ,באמצעות כוח האד	 במחלקת תחזוקה משחקי	תחזוקת גני ה

 הביקורת מציינת שא	 זו באמת עמדת את המתקני	 בעצמה. שהעירייה תתחזקהיא 

לא פנתה העירייה לקבלת תו תק� ממכו� התקני	. הביקורת לא לא ברור מדוע העירייה 

 על מהנדס, הביקורת בדעה ש&. בנוסמצאה כל תיעוד להחלטה זו או מדיניות העירייה בנושא 

לידע בכתב את ראש העיר כי נית� לתחזק את מתקני המשחקי	 באמצעות מחלקת היה העיר 

 ,א ,תחזוקה של העירייה בתנאי שהעירייה מקבלת היתר לתו תק� מאת מכו� התקני	ה

  הביקורת לא מצאה כל תיעוד לנושא חשוב זה.כאמור, 
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לכל ג� הופק דו"ח מפורט המציי�  גני	. 96לל בתוכו כדו"ח הביקורת של חברת "איזוטופ"  �

 הביקורת בדקה באופ� יסודי יותראת כמות וסוג המקני	 שבתוכו ואת הליקויי	 שנמצאו. 

מדו"חות אלה, תו התמקדות בכמות הליקויי	 ובדרגת חומרת	 כפי שדורגו ע"י חברת  56

 מהבדיקה עולי	 הנתוני	 הבאי	: .”"איזוטופ

 

 מספר המתקני	

  שנבדקו

  חומרת הליקוי

  קריטי  חמור  קל

255  4  337  140  

 

  נגישות .5.3

בדבר נגישות לאתרי המשחקי	 לילדי	 שתנועת	 מוגבלת ובעניי� התאמת מתקני המשחקי	 לילדי	  

   א בחוק הנגישות החדש שלה	 צרכי	 מיוחדי	 ולאופ� בדיקת	

        לחוק התכנו� והבנייה (ג) 1ו'  158על פי סעי& 

  

חדש יהיה נגיש לאנשי� ע� מוגבלות ויבוצעו בו  מקו� ציבורי
התאמות נגישות, והכל בהתא� להוראות שיקבע שר הפני� לפי 
פרק זה, וברוח עקרונות היסוד ומטרותיו של חוק שוויו� זכויות 

  לאנשי� ע� מוגבלות.

  

�  יימת גישה ק שניי	רק בנמצא כי ע"י הביקורת  אקראיתגני משחקי	 שנבדקו  עשרהמתו

יצחק ובג� ע"ש  (ברחוב יפה נו&, קיימת כניסה לג� לדיירי הבית באמצעות מעלית לנכי	

שרק לפני מספר חודשי	 הותקנו בו מתקני	 חדשי	  ,בג� ברחוב צה"ל ,לדוגמא .)מודעי

ובג� לא בי� המדרכה לכביש אי� שיפוע מותא	 לכיסא גלגלי	 והגישה אליו היא ללא מדרגות, 

  די	 לילדי	 ע	 מוגבלויות.הותקנו מתקני משחקי	 המיוע

  המיועדי	 לילדי	 בעלי צרכי	 מיוחדי	.מתקני משחקי	  הותקנובכל העיר נשר לא  �

בחמש  2008�2007בבדיקות שער% הממונה על התקינה בשני� 
גני משחקי� שהוקמו מתחת לקו  , נמצאו מספררשויות מקומיות 

 חשמל עילי. מיקו� כזה לקוי ביותר, הופ% את המתקני� באתר
   .(דו"ח מבקר המדינה) �למסוכני� לשימוש ומחייב את סגירת הג

שחקי	 המצויי	 אי� בנשר גני מדיווח המהנדס כי  ,לביקורתמהנדס העיר בתשובתו של  �

התקני	 בהזמנת הממונה על מתחת לקו מתח גבוה א על פי דו"ח הבדיקה שער מכו� 

ר המשחק של המתקני� בגני נמצאו קווי חשמל עיליי� ותחתיי� העוברי� באזוהתקינה 

 כ למשל:  .המשחקי�

נמצאו קווי מתח מעל  9011110793 :בג� ברחוב כלנית פינת התשבי, תעודת בדיקה מספר

  מתקני המשחקי	.ומתחת 

נמצאו קווי מתח מעל  9011110788 :בג� ברחוב הנוריות פינת המרגנית, תעודת בדיקה מספר

  ומתחת מתקני המשחקי	.

נמצאו קווי מתח מעל  9011110793 :פינת התשבי, תעודת בדיקה מספר בג� ברחוב כלנית

  ומתחת מתקני המשחקי	.

נמצאו קווי מתח מעל ומתחת מתקני  9011110786 :בג� ברחוב הוורדי	, תעודת בדיקה מספר

  המשחקי	.
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  תחזוקת גני משחקי� .5.4

' והשני מה 21/11/2006 –בשני מכתבי	 של הממונה על התקינה לראש העיר נשר הראשו� מה 
  הוא מציי� כי: 8/11/2007

פורס� צו חובת תו תק� על מתקני� למשחקי  2/12/2004"ביו� 
. משמעות 2/01/2006ילדי� כולל תחזוקת�, אשר נכנס לתוק� ביו� 

חלה חובת פיקוח של מכו� התקני� על  2/01/2006הצו היא כי מיו� 
כל תהליכי תחזוקה הנדרשי� על פי התק� וביצוע תחזוקת 

ב'  9מתקני� ללא היתר מכו� התקני� מהווה עבירה על סעי� ה
  ."1953 –בחוק התקני�, התשי"ג 

כמו כ� הממונה במכתבו ממשי% ומפנה את ראש העיר למכו� 
  התקני�:

"הנני פונה אלי% בכדי שתיצור קשר בהקד� ע� מנהלת תפעול תו 
), על מנת 6465114�03תק� במכו� התקני�(מר יהושע מילר, טלפו�

תחיל מיד בתהלי% קבלת תו התק� או, לחילופי�, להתקשר לה
  מכו� התקני�).�בעל תו תק��בהסכ� משולש (רשות

  לחוק התקני� 9על פי סעי� 

ו נקבע כתק� רשמי, ולא לש ייצר אד� מצר%, שמיפרט אל  א)(  "
ולא ישתמש בו בכל עבודה שהיא, ולא ימכרנו, ולא ייבאו ולא ייצאו, 

כניי� של תהליכה נקבעו כתק� רשמי, דה שהכללי� הטובע יבצע
אלא א� התאימו המצר% או תהלי% העבודה לדרישות התק� 

או א� נקבעה הוראה אחרת באכרזה שבה הוכרז התק�  ,יהרשמ
  כתק� רשמי.

נקבעו בתק� רשמי הוראות תחזוקה, התקנה או הפעלה   )1(א  
של מצר%, יבוצעו הפעולות שנקבעו כאמור על ידי מי שחויב בכ% 

  ק� הרשמי, בהתא� לדרישות התק� הרשמי.בת

ר התעשיה, ש יוס� לאמור בסעי� קט� (א), רשאנב  )ב(  
המסחר והתיירות לקבוע בצו כי לא יעשה אד� במצר% שמיפרט 
שלו נקבע כתק� רשמי את אחד המעשי� המנויי� בסעי� קט� (א), 

תק� וסימנו בהתא�  אלא א� נית� לו היתר מאת המכו� לסמנו בתו
ההיתר; המכו� רשאי לבטל היתר כזה לגבי מצר% שנית� לתנאי 

  "שות התק�.דרי עליו היתר ולא יוצר לפי

  

הממונה על  –משיחה שקיימה הביקורת ע	 כל הגורמי	 הרלוונטיי	 קרי, מר גרישה דייטש  �

אחראית על תקני גני משחקי	, מר י. מילר  –התקינה במשרד התמ"ת, הגב' יבגניה צ'רולניק 

האחראי על נושא תחזוקת  ,ת תפעול תו תק� במתכו� התקני	 וע	 מר טל כהנאמנהל מנהל –

עולה כי עד למועד כתיבת הדו"ח העירייה לא פעלה לביצוע  ,גני משחקי	 במכו� התקני	

 8 'ובמכתב נוס& מה 21/11/2006'הוראות הממונה על התקינה כפי שפורטו במכתבו מה

תהלי הכשרה במכו� התקני	 כדי לקבל היתר . כלומר, העירייה לא החלה  2007לנובמבר 

  לביצוע עבודות תחזוקה בגני המשחקי	 או לחילופי� לא התקשרה ע	 חברה מתחזקת.

או ו קוב( של התק� בנושא גני ילדי	 לדברי מהנדס העיר עד למועד כתיבת הדו"ח אי� במשרד �

לצור  ני	.כל תק� אחר מאחר והעירייה מעול	  לא רכשה את קוב( התקני	 ממכו� התק

 נעזרה הביקורת בצילומי	 של התק� אשר נשלחו ממשרד התמ"ת. ,הביקורת

�  גני משחקי	 שנבדקו רק ג� אחד  96מדו"ח הבדיקה של מכו� "איזוטופ" עולה כי מתו

 (ברחוב יפה נו& מאחורי בניי� מגורי	) עומד בדרישות התק�.

מכו� מקבלת הדו"ח לתקופה שקדמה לבתיק תחזוקת מתקני משחקי	 אי� כל תיעוד  �

 96למרות שהוראות החוק בנושא זה קימות משנת  ,התקני	 ומכתבו של הממונה על התקינה

 . 2006וחודשו בתק� חדש בשנת 
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תחזוקה של העירייה במתקני המשחקי	 בעיר משנת הפעולות התחזוקה שביצעה מחלקת  �

ה אי� היתר לתחזק את מאחר ולעיריי ,ועד היו	 היו בניגוד גמור להוראות החוק והתק� 2006

מתקני המשחקי	 שברשותה. היתר כזה נית� לקבל ממכו� התקני	 לאחר עמידה בדרישות 

 המכו�. 

העירייה לא החלה בתהלי לקבלת היתר ממכו� התקני	 ולא  ,נכו� ליו	 כתיבת הדו"ח �

 .לתחזק מתקני משחקי	 בגני ילדי	 התקשרה ע	 חברת תחזוקה בעלת היתר

תחזוקה ותיק גני ההמנוהל ע"י מנהל מחלקת  ,תיק התחזוקהלה כי מבדיקת הביקורת עו �

תחזוקה החודשיות פעולות השל ד ותיע  	אינ	 מכילי ,במשרד מהנדס העיר ,משחקי	

יחידה שבצעה העירייה על שנתית , פרט לבדיקה על פי דרישות התק� באופ� סדירוהשנתיות 

  פי צו של הממונה על התקינה.

כלומר, מי  הנדרשות בתק�. ,שוטפותלי	 לביצוע בדיקות תחזוקה נה הלא התקינהעירייה  �

 ., עדכו� לוחות מידע בגני המשחקי	תיק בדיקה לכל ג�מה מכיל מבצע את הבדיקות, מתי, 

מבקר המדינה מציי� בדו"ח הביקורת שלו כי בבדיקה שער% ממונה 
�גני משחקי� ברשויות מקומיות שנבדקו ב 50נמצא כי מתו%  4אכיפה
 מהגני� הללו מתקני המשחקי� נפסלו לשימוש ואתרי המשחקי� 95%

הוגדרו  מסוכני� לציבור המשתמשי� עקב ליקויי� קריטיי� או 
חמורי� שנתגלו בה�. כמו כ�, מתקני� אשר נמצאו "מסוכני� לשימוש" 

  לא סומנו בשלטי אזהרה, כמתחייב.

מכו� התקני	), בעיר נשר  י הביקורת של הממונה (באמצעותאכי על פי ממצהביקורת מציינת  �

 הגני	 שנבדקו נמצאו ליקויי	 חמורי	.  דומי	 וכי ברובהנתוני	 

רוב	 המוחלט של גני המשחקי	, אשר  ,רייהבעת עריכת דו"ח מבקר העיהביקורת מציינת כי  �

עדיי� פתוחי	  ,(על פי דו"ח "איזוטופ")המוגדרי	 ברמת סיכו� קריטית  בה	 נמצאו ליקויי	

הציבה בה� שלט סגרה אות�, תיקנה את הליקויי� או לי שהעירייה מבלקהל הרחב 

או סגרה והעירייה שיפצה  מכו� התקני	שמונת הגני	 שנבדקו ע"י את להוציא  ,אזהרה

 .אות	 בהוראת צו שהוציא הממונה

הביקורת שער מבקר העירייה נעשתה בשלוש תקופות שונות על פני השנה כדי לבחו� באיזה  �

. מהממצאי	 "חברת איזוטופ"ועלת לתיקו� הליקויי	 אשר התגלו בדו"ח של אופ� העירייה פ

פורקו ע"י  ,גני	 שהוגדרו לא בטיחותיי	 4עולה כי רק ומתגובתו של מנהל מחלקת תחזוקה 

מחלקת תחזוקה ובשני מקרי	 נוספי	 בלבד מצאה הביקורת שלטי	 שמזהירי	 את הציבור 

  .או במקו	תקני	 עקב הליקויי	 שנמצמפני שימוש במ

  כתוצאה מאמור לעיל, בפועל נערכת אחזקת שבר, במקו	 תחזוקה שוטפת ומונעת.  �

הביקורת מעירה, כי מצב דברי	 זה של תחזוקה לקויה של המתקני	 הקיימי	 עלול להעמיד  �

 פגיעות גו&. עקב  ת העירייה חשופה לתביעות משפטיותא

  

  

נה ואשר יש לתת עליו את הדעת בא	 תחליט הביקורת מציינת ליקוי נוס& שעלה בדו"ח מבקר המדי

  שתתחזק את מתקני המשחקי	 בעיר. פרטית העירייה להתקשר ע	 חברה 

לדברי מבקר המדינה מרכז השלטו� המקומי מקיי�  מדי שנה 
עבור הרשויות המקומיות מכרז לאספקה, התקנה, שיפו( 

                                                 
4    
, על מנת לבדוק א� 1953, לחוק התקני�, התשי"ג 10ביקורת שמבצעת יחידת הממונה על התקינה במשרד התמ"ת מכוח סעי

ה בשטח מכו� התקני�, וממצאיה� מובאי� לידיעת הממונה והרשות המקומית ממלאי� אחר הוראות התק� הרשמי. את הבדיקות עוש
 המכו� ברשויות המקומיות, לפי הזמנת�. שעור�הנבדקת כמו ממצאי הבדיקות השנתיות 
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ואחזקת מתקני משחקי�. מדו"ח המבקר עולה כי לשלוש מ� 

לא היה היתר לתו תק�  2008זוכות במכרז לשנת החברות ה
  לתחזוקה.

  

  לוודא קיומו של היתר כזה בתוק&. ,במקרה שתתקשר העירייה ע	 חברה כזו הביקורת ממליצה

  

ולכ� (נגר, רתח וכו') משרד העבודה נות� רישיו� לאנשי מקצוע שעובדי	 בעירייה  תגובת ראש העיר:

רת עבודת	 במחלקת תחזוקה של העירייה לתק� ליקויי	 אני עומד על כ שה	 יהיו רשאי	 במסג

כמו כ�, אנו פוני	 לשר העבודה והרווחה שיסמי את עובדי התחזוקה ברשויות  בגני המשחקי	.

  המקומיות כדי לחסו משאבי	 לטובת שירותי	 לתושבי	.

  
  עות ילדי� וביטוחיפג .5.5

 שאס� המרכז הלאומי לחקר 5לפי נתוני�מבקר המדינה מציי� כי 
טראומה ורפואה דחופה במכו� גרטנר לחקר אפידמיולוגיה 

 269אושפזו בבתי החולי� שנבדקו  2006, בשנת 6ומדיניות בריאות
עקב פגיעה בתחומי מגרש משחקי� וג� ציבורי,  17�0ילדי� גילאי 

ילדי� שנפגעו מנפילה ממתק� המשחקי� עצמו. מספר  120מה� 
נפילה ממתקני משחקי� הפניות לחדר מיו� כתוצאה מפגיעה בגלל 

1,200�לבדה מוער% בכ 2006בשנת .  

בגני	 הציבוריי	 אשר תאונות  6, אירעו 2010 'ל 2006בי� השני	 הביקורת מצאה כי  �

 ובגינ	 נפתחו תביעות  נגד העירייה.  באחריות עיריית נשר

נשארו פתוחות עד למועד הביקורת. גובה  2 'בהסכ	 פשרה ו 4מתו התביעות נסגרו   �

  1. 49,388 –מסתכ	 ב שנסגרו העירייה בתביעות  מהלשיתתפות העצמית שהש

  

את הג� יש למק� על פי עקרונות תכנו� מבקר המדינה כותב כי 
שמתאימי� לכ% בשטחי� נגישי� לציבור. יש לקבוע בה� אזורי 
משחק נפרדי� לפי גיל הילדי�; החלוקה המקובלת בתק� 

עד גיל שלוש ולילדי� הישראלי היא מתקני� המיועדי� לילדי� 
במסגרת התכנו� יש להגדיר את סוגי המתקני�,  גדולי� יותר.

איכות� וייעוד�, את המשתמשי� בה� ואת צורכיה�. המתקני� 
צריכי� להיות מאתגרי� א% לא מסוכני� ולאפשר לילד לתפקד 

  בביטחו� במקו� שנשמרי� בו עקרונות בטיחות.

סכנה כלשהי, על הרשויות א� כי לא נית� ליצור ג� משחקי� נטול 
המקומיות לנקוט צעדי� לצמצ� את הסיכוני� ככל האפשר בדר% 
של איתור מקו� מתאי�, תכנו� מדוקדק מראש, רכישת מתקני 
המשחק מיצרני� בעלי תו תק� והתקנת� כדי�, קיו� מער% 

  שנתי ופיקוח של גור� �תחזוקת גני� רב

� דש) (להל� (נוסח ח העיריות ) לפקודת8(249לסעי� בהתא�  
הפקודה), הרשות המקומית היא האחראית לתכנו�, להקמה, 
להפעלה ולשמירה על גני המשחקי� שבתחומה. תק� ישראלי 

התק�) הוא התק� הרשמי  � (להל�  2006מינואר  1498ת"י 
המחודש החל על המתקני� ועל אתרי המשחקי� והוא החלי� את 

  . 1994התק� שהיה קיי� משנת 

  

                                                 
. במסמ� שהוכ� על ידי מחלקת מידע 2003,2006בתי החולי� שהשתתפו ברישו� הטראומה בשני�  10,הנתוני� חלקיי� ומוגבלי� ל   5

בנושא "בטיחות מתקני משחקי� לילדי�" הובאה הערכת המרכז לטראומה שלפיה "היחס בי� פניות  2006קר של הכנסת ביוני ומח
 פניות לחדר מיו�". 10, כלומר אשפוז אחד על כל 1:10,לחדר מיו� לבי� אשפוז הינו כ

הפועל במסגרת קר� מחקרי� רפואיי�, פיתוח המכו� מסונ
 לביה"ס לבריאות הציבור באוניברסיטת תל אביב, והוא גו
 עצמאי    6
 ותשתיות על יד המרכז הרפואי "שיבא". המכו� ממומ� בידי משרד הבריאות ומסתייע ג� באחרי�.
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שברוב גני המשחקי	 בעיר קיימי	 מתקני	 המיועדי	 עבור גילאי שלוש מצאה הביקורת  �

העיר לקחת ומעלה. כגו�: נדנדות, מגלשות ומתקני טיפוס. הביקורת ממליצה למשרד מהנדס 

 נושא זה בחשבו� בכל שיפו( או החלפה עתידית של ג� משחקי	 בעיר.

 

 אד��כח .5.6

הכולל את  ,הנדס העירממשרד  באחריותו של י	נמצא גני משחקי	של תחזוקה הבקרה וה

שהיא ג	 מהנדסת הבטיחות הגברת רעייה גזינסקי  ,, סגניתומר ליאו� גורודצקי ,מהנדס העיר

תחזוקה על פי הנוהג בעיריית נשר ה. מחלקת תחזוקה בניהולו של מר דוד טולדנוו ,בעירייה

  .מחלקת תחזוקהשל גני המשחקי	 מבוצעת ע"י השוטפת 

ד היחידי בעיריית נשר שהוכשר לבצע בדיקות חודשיות בקורס "בטיחות מר טולדנו הוא העוב

המחלקה  ,לדבריו של מנהל מחלקת תחזוקהמתקני משחקי	" של מכו� התקני	 הישראלי. 

	 קשה דעובדי	 בלבד ובהיק& זה של כוח א 8כיו	 מועסקי	  .2010עובדי	 עד סו&  11כללה 

  קי	. מאד לעמוד בדרישות התק� לתחזוקת מתקני משח

  

לדעת  ,מאחר ועל פי החוק יש לבצע סריקה ובדיקה של המתקני	 אחת לחודש �

הביקורת אי� ביכולתו של מר טולדנו לבצע בדיקה כזו מדי חודש בנוס& להיותו מנהל 

של בדיקת  י	חודשי ותהביקורת לא מצאה דו"ח ,מחלקת תחזוקה בעיר. ולראיה

התחזוקה בגני	 שעליה	 צרי  ולחות מאז שסיי	 מר טולדנו את הקורס המתקני	

 .לרשו	 מועד בדיקה אחרו� ומועד בדיקה הבא לא מולאו מעול	

�  הוא מבצע לדבריו, למרות ש 2010חודש פברואר מר טולדנו עבר הכשרה רק במהל

תחזוקה  נמצא כי מחלקת בקרה ותחזוקה במתקני המשחקי	 כמה שני	 קוד	.

בהתא	  ' מתקני משחק באופ� חלקי משיכה לבצע טיפול שוט& ותיקוני	 "קלי	" במ

ב' בחוק והוראות 9בניגוד לסעי&  ,ובהתא	 לזמ� העומד לרשות	 בתחו	 לכישוריה	

 . התק�

 

הוא ער תיקוני	 רבי	 בעקבות  ,לדבריו של מר טולדנו :ת תחזוקהתגובת מנהל מחלק

ר לו למרות שהוא יודע שאסו כדי למנוע פציעות של ילדי	, "זוטופאי"ממצאי הדו"ח של 

הוא מחלי& קרש שבור או שרשרת שנקרעה והכל על פי יכולת  .ני	לתחזק את המתק

המחלקה כדי למנוע תאונות. לדבריו הוא לא מוצא טע	 לערו דו"ח חודשי לכל המתקני	 

בעיר מאחר וה	 אינ	 עומדי	 בתק� ויש להחליפ	. הוא הוסי& וציי� שמהנדס העיר אמר לו 

 שקלי	 ימיליונשישה  כל הוקצוכל המתקני	 בעיר וא&  שבכוונת העירייה להחלי& את

 דו"ח חודשי. בלכ� הוא ממתי� להחלפת	 ואח"כ יתחיל לכתו, 2011בתקציב לשנת 

הביקורת לא מצאה כל מסמ כתוב שמעביר את האחריות לבקרה ותחזוקת הגני	 למר  �

מהנדס לדעת הביקורת  .ומנחה אותו מתי ובאיזה היק& לבדוק את המתקני	 טולדנו

העיר צרי להוציא הנחיה או נוהל כתוב למנהל מחלקת תחזוקה ולוודא שהנ"ל פועל 

 על פיו.
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 המלצת הביקורת

מכו� מתקני משחקי	 מטע	  להדרכות בנושא בטיחותלפחות עובד נוס& הביקורת ממליצה לשלוח 

  .וכדי לאפשר  חלוקה בעומס וג	 למקרה שעובד חסר או עוזב את מקו	 עבודת התקני	

  

  תקציב וביצוע .5.7

. תקציב זה מצוי תחת בכל שנת תקציב מקצה העירייה בספר התקציב סכו	 לתחזוקת גני	 ציבוריי	

  וא& מתחלק בי� התקציב הרגיל לתב"רי	. מספר סעיפי תקציב

 100 ' ו לשיקו	 והשלמת מתקני משחקי	1 אל&  500עירייה הקצתה ה 2006בתקציב הפיתוח לשנת 

  	 בשכונות העיר.להשלמת שצ"פי1 אל& 

עולה כי ס"כ ההוצאה המצטברת  2010 –ל  2005מניתוח תקציב ההוצאות של עיריית נשר בי� השני	 

 2205 תקציב הרגיל ותב"רי	 מספרהההוצאות לקוחות מ1.  2,070,656עומד על שני	),  6(לתקופה זו 

 . 2010נכו� לדצמבר , 2204 ' ו

 . בלבד 1 345,109חישוב הוצאה ממוצעת לשנה בתקופה זו הוא 

ל  2005בי� השני	 תקציב רגיל המבטבלאות שלהל� נית� לראות את תקציב הוצאות וההוצאות בפועל 

'2010.  

  : י	)(לא כולל תב"רה מהתקציב הרגיל 2010'2005להל� נתוני הביצוע (בש"ח) לשני	  

 ביצוע בש"ח תקציב שנה

ביטוח השתתפות 

מתו%  עצמית

 הביצוע

2005  
81,200 23,103 12,452 

2006  
58,000 55,631 23,717 

2007 
94,000 137,798 134,328 

2008 
154,000 241,132 187,341 

2009 
189,000 39,287 --- 

2010  
149,000 161,743 29,709 

  סה"כ
725,200 

 
658,694 

 

387,547  

  

נה ולבדוק צרי לעשות השוואה בי� מספר הליקויי	 והתאונות שקרו במש ש תגובת ראש העיר:

 עלות מול תועלת. נכו� לרגע זה לא  היו כמעט תאונות או תקלות תודה לאל. וזה מצביע על כ

  שההשקעה בתחזוקה סבירה.
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  מהתקציב הבלתי רגיל:  2010'2005להל� נתוני הביצוע (בש"ח) לשני	  

 תב"ר
תארי% 

  פתיחה

תארי% 

  סגירה
 תקציב

מצטבר ביצוע 

 בש"ח

2207  
1/8/05 10/6/09 652,618 652,618 

  

 שעניינו ציפוי גומי של כל מגרשי, 2016בתב"ר 1  1,115,516 'וציאה כהעירייה השראוי לציי� 

למרות שעיקר ההוצאה בו נעשתה בשני	 שקדמו לאלה שבודקת הביקורת. התב"ר  ,המשחקי	 בעיר

   מתו הסכו	 הכולל.1  50,879עמדה על  2005כשההוצאה בשנת  ,2005נסגר בשנת 

  .שוב במהל השני	 התבלו משטחי הגומי ויש להחליפ	 כעת ,פי דבריו של מנהל מחלקת תחזוקהעל 

  

  תכנו� גני משחקי� .5.8

בי� תכנו� גני משחקי	 חדשי	 הינו חלק בלתי נפרד מתכנו� שכונות חדשות. בעת חתימת הסכמי	 

ות חדשות, יזמי	 לבניית שכונ מנהל מקרקעי ישראל (בעלי הקרקע ברוב שטחי העיר נשר) לבי�

במקרי	 בד"כ לבצע עבודות פיתוח הכוללות בי� היתר הקמת גני משחקי	. נדרשי	 האחרוני	 

  מסוימי	 משרד השיכו�  מעורב ג	 הוא בתהלי והסכ	 הפיתוח נחת	 בי� הקבל� למשרד.

שבה	 נדרשי	 היזמי	 להקי	 גני משחקי	, במסגרת הסכ	 הפיתוח, תהלי התכנו� אלה במקרי	 

רשות על ה. על פי המתווה של התב"ע (תוכנית בניי� עירונית) החלה במקו	 לי	 עליה	וביצועו ח

 המקומית ובפרט מהנדס העיר לדאוג שהגני	 יתנו מענה מיטבי לאוכלוסיה במקו	.

 לא ר� של השכונות החדשות הנבנות קט� ולכ� ברוב המקרי	מספ יצוי�, כי בשני	 האחרונות

אלא משדרגי	 או משקמי	 גני	 קיימי	. סדר העדיפות לשיקו	  	מתוכנני	 בעיר גני משחקי	 חדשי

  ידי משרד מהנדס העיר. 'או לשדרוג גני משחקי	 נקבע על

  

  מתו% דו"ח מבקר המדינה:

"את הג� יש למק� על פי עקרונות תכנו� שמתאימי� לכ% 
בשטחי� נגישי� לציבור. יש לקבוע בה� אזורי משחק נפרדי� 

המקובלת בתק� הישראלי היא לפי גיל הילדי�; החלוקה 
מתקני� המיועדי� לילדי� עד גיל שלוש ולילדי� גדולי� יותר. 
במסגרת התכנו� יש להגדיר את סוגי המתקני�, איכות� וייעוד�, 
את המשתמשי� בה� ואת צורכיה�. המתקני� צריכי� להיות 
מאתגרי� א% לא מסוכני� ולאפשר לילד לתפקד בביטחו� במקו� 

  ונות בטיחות."שנשמרי� בו עקר

  

הביקורת עולה כי בעת בחירת מתקני המשחקי	 אי� איזו� בי� הגילאי	 השוני	 מבדיקת  �

ומעלה כפי  3,4ילאי גכלומר, רוב המתקני	 שנמצאי	 מתאימי	 ל שלה	 המתקני	 מיועדי	.

 .	 אלהלגילאיעד שנית� לראות בשלט המצור& וכמעט שלא נמצאו מתקני	 
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�   .3'2לגילאי  ותמתאימ 2ות שבדקה הביקורת רק נדנד 10כ לדוגמא מתו

  

על משרד מהנדס העיר להיות מעורב יותר בבחירת מתקני המשחקי� מעבר לדעת הביקורת 

. לדעת הביקורת על מהנדס העיר להגדיר מראש למסגרת התקציבית ולעובדה שכל מתק� עומד בתק�

 ומתקני� סמוכי�  הבה, האוכלוסייכל ג� על פי היכרותו את הסביאילו מתקני� הוא רוצה שיהיו ב

   .איזו� בי� שכבות הגילאי� השונותעל  תו% שמירה

  

 תיקי ג� .5.9

גני משחקי	  96 –שבתוכו מרוכז כל החומר שקשור ל בודד קיי	 קלסר במשרד מהנדס העיר  �

התיק מכיל התכתבות ע	 משרד התמ"ת,  ,. כפי שצוי� בתחילת הדו"ח2010משנת  בעיר

, דו"ח של מכו� התקני	 ורשימה רו, דו"ח בדיקה של חברת "איזוטופ"תמונות של גני	 שנסג

של גני המשחקי	 בעיר. לדעת הביקורת לא סביר שתהלי התחזוקה של כל גני הילדי	 בעיר 

 ,עומד בדרישות לניהול תיק תחזוקת גני ילדי	תיק הגני	 הנוכחי אינו  .ירוכז בקלסר אחד

 .7, חלק 1498בתק� מס' כפי שמופיע 

שבה	 מרוכז כל החומר  קיימי	 חמישה קלסרי	 ,בחצר העירייה ,שרדו של מר טולדנובמ �

רשימת גני	, צילומי	, מכתבי	 והעתק מדו"ח כלומר,  ,ומתקני משחקי	גני	 בנושא 

הביקורת מציינת לחיוב שמר טולדנו כ� הביקורת של חברת "איזוטופ" ושל מכו� התקני	. 

ומכו� התקני	 הוסי&  ופ""איזוטחברת הביקורת של  פתח תיק נפרד לכל ג� ובעקבות דו"ח

ורשימה של מתקני	 אשר לדעתו יש  בכתב ידו את התיקוני	 שיש לבצע או שכבר ביצע בכל ג�

 .להתקי� בכל ג�

לרוב, כל  .וקיי	 קושי ממשי לתאר את הג� שעליו מדברי	אי� אחידות בכינוי הנית� לכל ג�  �

א במקרי	 שנית� ש	 לג� כמו "ג�  ,הוא ממוק	 מחלקה מכנה את הג� בהתא	 לרחוב שבו

 מודעי" ברור מיד על איזה ג� מדובר. 

 לכל ג� וא& לבחו� הצבת שלט בכניסה לג�. ומספרש� הביקורת ממליצה לקבוע  �
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  בדיקות בטיחות של מתקני המשחק ותחזוקת המתקני�  .5.10

  לוש רמות:המחודש קובע, שיש לערו בדיקות בטיחות למתקני משחקי	 בש 1498תק� 

  

 בדיקה חודשית חזותית של נציג מטע� בעל המתק� שהוסמ% לכ%:   .א

וזאת בטיחות חודשיות  בדיקותמנהל המחלקה הוא היחידי שעבר קורס המכשיר אותו לבצע  �

  .2010בחודש פברואר  רק 

במשרד מהנדס העיר לא קיימת תוכנית עבודה מפורטת לבדיקה חודשית של מתקני המשחק  �

 . כזולא נערכת בדיקה  ובפועל, 'בעיר 

בו נערכה בדיקה ש, 2010מאי פרט לחודש , 2010'2007שני	 מבדיקת הביקורת עולה כי בי� ה �

 . ות חודשיותלא נמצא כל תיעוד לקיו	 בדיק  בעיר,הגני	 הציבוריי	  כוללת של כל

ער מר טולדנו מספר תיקוני	  ,2010מאז סיו	 הסמכתו של מר טולדנו בחודש פברואר  �

 רי	 בגני	 א עדיי� לא הופק דו"ח בדיקה חודשי מסודר ע	 תארי וממצאי	.וסיו

  

בדיקה שנתית של מהנדס מכונות מורשה או של מהנדס אזרחי מורשה, שהוכשר לכ% במכו�   .ב

 התקני� הישראלי.

  

קיימת אפשרות שמהנדס העיר יוסמ ויבצע את בדיקות הבטיחות השנתיות הביקורת מציינת כי 

הוסמכו כבר רשויות מקומיות  20'מהנדסי	 מ 22 ,2008המדינה לשנת דו"ח מבקר בגני	. על פי 

  לביצוע בדיקות שנתיות על ידי מכו� התקני	. 

הוא לא  ,קורס לבודקי	 שנתיי	 נפתח מעת לעת ולדברי מהנדס העיר נשרהביקורת מצאה ש �

  נרש	 לקורס זה.

 בדיקה תקופתית של מעבדה מאושרת אחת לשלוש שני�.   .ג

גני לא בוצעה בדיקה תקופתית של ע"י מכו� איזוטופ  2010בדיקה שבוצעה בחודש מאי פרט ל �

 מעבדה מאושרת אחת לשלוש המשחקי	 ע"י 

  

 מתקני המשחקי�ב חזותית שערכה הביקורת הבדיק .5.11

 מטה. הבדיקה לפי הרשימה גני משחקי	 במספר סיורי	  ובוצע 2011ובתחילת  2010 שנתבמהל

  צורפי	 לדו"ח.המ ה ותועדה בצילומי	נעשתה ע"י מבקר העיריי

  :בג� הרדו&להל� פירוט הממצאי	 
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ג� ברחוב צה"ל שנסגר בעקבות הביקורת צו של הממונה על התקינה. בינתיי	 הג� הוחל& והותקנו בו 

  ג	 מתקני	 לאימו� גופני.

  

  

� לראות שתי ג� ברחוב יסמי� ברמות יצחק שהיה סגור בשל תקלות בטיחות. בתמונה מצד ימי� נית

  . הביקורת מצאה רק שתי נדנדות כאלה בכל הגני	 שסיירה.3'1נדנדות. אחת המיועדת לגילאי 

  

  

הורדי	 שהיה סגור לשיפוצי	 בזמ� הביקורת. ג	 לאחר השיפו( נית� לראות שהמרחק בי�  ג� ברחוב

  סכנה. ווהסו& המגלשה לקיר אינו הגיוני בלשו� המעטה ומה
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. המתק� מע( יש�, שמורכב מע( יש� ורקוב. למרות מאמצי )א (מאחורי העירייהחמוג� ברחוב בר

הוא אינו עומד בדרישות התק�. לדוגמא  ,מחלקת תחזוקה לחדש, להחלי& חלקי	 ולצבוע אותו

ו סכנה בטיחותית. בסיור שער מבקר העירייה ע	 וכיוו� שהי ,הנדנדות שבתמונה פורקו במהל השנה

ס"מ שילד יכול בקלות ליפול דרכ	 מבלי לשי	  20או שני פתחי	 ברוחב צה נממחלקת תחזוק למנה

  לב. הפתחי	 נסגרו מיד ע"י מחלקת תחזוקה.

  

  

עומד בדרישות ג	 הוא אינו ג� על ש	 מודעי ברמות יצחק הוא דוגמא לג� משחקי	 חדש ומודרני ש

ת הדעת למרות שאינה מהווה שיש לתת עליה א. נקודה נוספת לפי הדו"ח של חברת "איזוטופ" התק�

  ומעלה. 3 'לא לו 3'1לגילאי לא  כלל. בג� זה לא קימות נדנדותש היאליקוי בטיחותי 

  

  שבו המרחק בי� המגלשה לקיר בלתי סביר ג	 לעיי� הלא מקצועית. ג� ליד בניי� האקדמיה
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  טיפול מוקד העירייה בתלונות ציבור בנושא גני משחקי� .5.12

  המוקד העירוני על פי רישומי 

תלונות חוזרות  4. מתוכ	 תלונות על מתקני	 מסוכני	 בגני משחקי	 22התקבלו  2007בשנת  �

 התלונה אחת על ג� משחקי	 ברחוב הערמוני	 הופיע .או יותר על אותו אירוע לאחר כשבוע

  .2008פעמיי	 נוספות בשנת 

תלונות חוזרות  2מתוכ	  ,תלונות על מתקני	 מסוכני	 בגני משחקי	 11התקבלו  2008בשנת  �

  על אותו אירוע לאחר כשבוע.

מתוכ	 תלונה אחת  ,תלונות על מתקני	 מסוכני	 בגני משחקי	 21התקבלו  2009בשנת  �

  על אותו אירוע לאחר כשבוע. חוזרת

  .תלונות על מתקני	 מסוכני	 בגני משחקי	 5התקבלו  2010בשנת  �

  

2010�2007במוקד העירייה בי� השני� ת ומופיעוהתקבלו כפי שה� מדג� של תלונות ציבור :  

סטטוסשם הגןפירוט התלונהתאריך 

טופלגן הזית 11מתקן מגלשה בן 3 קומות, ישנו חור במגלשה07/12/2007

טופלגן אופירה - רח' היסמין (11)ונדליזם וסיכון בשימוש במתקן 10/07/2007

טופל גן הורדיםנדנדות שנתלשו ממקומן וזרוקות בגן. 26/11/2007

טופל גן הורדיםנדנדה שבורה 06/01/2008

טופלגן אלון -ערמוניםחור במגלשה עקב שריפה ונדנדה לא תקינה05/11/2008

טופלגן יסמין (11)נדנדה שבורה, ריפוד הגן התרומם והמגלשה חלודה13/5/2008

טופלגן החצב-קרן היסודבקשה לבדיקת גן המשחקים05/03/2009

טופלגן הלוטם (3)השחטת המתקנים בגן 20/7/2009

טופלגן אלון (19)- תפוז (33)מתקנים לא תקינים27/8/2009

טופלגן השיטה-נוריותמסוכנות המתקנים בגן 20/5/2010

טופלגן הלילךמדרגת עץ שבורה בעליה למגלשה07/04/2010

  טופלגן זית- לוטםבגן קיר טיפוס שהחבל שלו רופף. 08/01/2010

 

התקבלה תלונה על נדנה שבורה בג� ולמעלה  26/11/2007נית� לראות שבתארי מהמדג	  �

  . התקבלה שוב אותה תלונה 06/01/2008מחודש מאוחר יותר  ב 
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  לבדיקתדו"ח ביקורת 

חוק למניעת הקיו� הוראות 

העסקה של עברייני מי� 

  מי�במוסדות מסוי
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  מבוא .1
  

אשר נכנס לתוקפו בינואר  ,במוסדות מסוימי	חוק למניעת העסקה של עברייני מי� חוקק  2001בשנת 

. החוק מגדיר אילו מוסדות וארגוני	 חייבי	 לקבל אישור מהמשטרה על כ שהאד	 אשר 2003

  דה.ר	 קבלתו לעבוטמתקבל לעבודה אינו בעל רקע של עבירות מי� ב

  

  היק� ומטרת הביקורת  .2
  

  .מקיימת את הוראות החוק ,כמעסיק ,הביקורת תבדוק הא	 עיריית נשר

  הביקורת תבדוק הא	 מתנ"ס נשר מקיי	 את הוראות החוק

  שבה	 המעסיק הוא משרד החינו ,הביקורת תבדוק כיצד נאכ& החוק בבתי הספר היסודיי	 בעיר

ואשר יש לה	  2003ברי	) שהתקבלו לעבודה מאז שנת הביקורת תתמקד בבדיקת עובדי העירייה (הג

  גישה למוסדות החינו בעיר.

  
  רקע משפטי .3
  

  2001', תשס"אבמוסדות מסוימי	חוק למניעת העסקה של עברייני מי� 

   האג& לביטחו� ובטיחות – חוזר מנכ"ל משרד החינו

מונה ג	 על תהלי שא ,לצור ביצוע הביקורת, הביקורת פנתה אל מנהל מחלקת חינו, סגניתו

קליטת עובדי	 בעירייה ומזכיר העיר בתוק& תפקידו כאחראי על כוח האד	 בעירייה. מאוחר יותר 

ימה הביקורת מספר שיחות ע	 מנהלי מוסדות החינו בעיר (חטיבה עליונה, בתי ספר יסודיי	 וגני יק

  ילדי	) כדי להשלי	 את התמונה.

' , תשס"אבמוסדות מסוימי	עברייני מי� חוק למניעת העסקה של שו� לעיקרי הל� ל
  הרלוונטיי	 לרשות המקומית ולעבודת הביקורת '2001

   –זה  בחוק  .1

  –ד" "מוס

בית ספר שלומדי� בו קטיני�, מוסד חינוכי ששוהי� בו קטיני�, מעונות   )1(
רבות נוער וספורט, מכוני ת לקטיני�, מעונות יו� ומשפחתוני� לקטיני�, מרכזי

י ספורט שבה� מתאמני� בי� השאר קטיני�, ג� ילדי�, ג� חיות, ג� כושר ומועדונ
ר בהסעת קבוצות קטיני�, אהש �ועת נוער, עסק להסעה העוסק בינת, שעשועי�

עסק העוסק בי� השאר בארגו� טיולי� לקטיני� או באבטחת קטיני�, בריכת 
י�, נה, פנימיה או מועדו� שבה� שוהי� קטיניטג� לקטיני�, קי שחיה הפתוחה

  מרפאות ובתי חולי� לילדי�, מחלקות ילדי� בבתי חולי�;

מקו�, מהמפורטי� להל�, שבו נמצאי� בני אד� ע� מוגבלות שכלית   (א)  )2(
  או התפתחותית:

  ;1965,מעו�, כהגדרתו בחוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה  )1(

  מעו� יו� או מרכז טיפולי;  )2(

  מרכז עבודה שיקומי;  )3(

  רתו מת� שירות לקבוצה של בני אד� כאמור;מועדו� שמט  )4(

), המפורטי� להל�, למת� שירותי� לבני 1עסק, כמשמעותו בפסקה (  (ב)
  אד� ע� מוגבלות שכלית או התפתחותית:

  מטרתו מת� שירותי נופש לקבוצה של אנשי� כאמור;  )1(
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  מסיע, בי� השאר, קבוצה של בני אד� כאמור;  )2(

  

  יק", "מעס

ד ממשלתי או רשות מקומית שהמוסד נתו� משר עבודה במוסד באמצעותקבלת אד� ל �ינלע
דה במוסד; והאחראי במשרד הממשלתי או ברשות המקומית על קבלת אד� לעב ,לפיקוח� 

מנהל   ,קבלת אד� לעבודה במוסד שלא באמצעות משרד ממשלתי או רשות מקומית � לעני
  המוסד ובמוסד שהוא תאגיד ג� התאגיד;

לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד, בגיר שהורשע יק מעס  (א)  .2
  בעבירת מי� שאותה ביצע בהיותו בגיר.

ור ממשטרת ישראל כי אי� איש יק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד בטר� קיבלמעס  (א)  .3
  מניעה להעסקתו לפי חוק זה.

  מאלה:ד שטרה יינת� באחמור האיש  (ב)  

(א) או א� הורשע, חלפה 2� כאמור בסעי
 יר לא הורשע בעבירת מיהבג  )1(
 
  (ג);2תקופת האיסור כאמור בסעי

בלבד שאותו בגיר המציא ו ור המשטרה יינת� על פי בקשתו של בגיר,איש  (ד)  
למשטרה תעודה מהמוסד כי הוא מועסק או מועמד לעבודה בו, או על פי ייפוי כוח מטע� 

  ה.המוסד יצהיר שהוא מוסד לפי חוק ז ר למעסיק או למוסד, ובלבד שהמעסיק אויגבאותו 

דמה קאישור שנית� בתקופת השנה ש ,י� סעי
 זה, "אישור המשטרה" לענ  (ה)  
  .דהלקבלה לעבו

ירותי� ממעסיק אחר שהוא מוסד לא יישא באחריות פלילית ש יק המקבלמעס  (ב)  6
 
  סעי
. ות(א) א� וידא שהמוסד קיבל אישור כנדרש לפי או3לפי סעי

חוק זה החלות על מעסיק יחולו ג� על מעסיק בפועל של בגיר באמצעות  ותהורא  .7
  קבל� כוח אד�, ועל בגיר המועסק כאמור.

  –סעי
 זה ב  א)(  .א13

  תקופה שמיו� פרסומו של חוק זה ועד יו� התחילה;ה –תקופת הביניי�" "

  , למעט אישה;1כהגדרתו בסעי
  ,בגיר" "

  .7ו בסעי
 לרבות מעסיק בפועל כמשמעות ,מעסיק" "

תקופת הביניי� לא יקבל מעסיק לעבודה במוסד בגיר, אלא א� כ� נת� לו הבגיר ב  ב)(  
 �ייפוי כוח, שבו הוא מייפה את כוחו של המעסיק או המוסד לבקש אישור מהמשטרה, כי אי

  מניעה להעסקתו לפי חוק זה.

סד ביו� עסיק שקיבל בגיר לעבודה בתקופת הביניי� והוא עודנו מועסק במומ  ג)(  
 
(ד) בתקופה שמיו� התחילה ואיל�, לצור� קבלת 3התחילה, יפנה למשטרה לפי סעי

אישורה כי אי� מניעה להעסקת הבגיר לפי חוק זה, ורשאי הבגיר לפנות למשטרה כאמור 
  .בעצמו

יו�  –) (בחוק זה 2003במרס  1תו של חוק זה ביו� כ"ז באדר א' התשס"ג (תחיל  .14
  א.13אות סעי
 התחילה), בכפו
 להור

  
  
  

  י לנדאועוז    אל שרו�ארי
  לביטחו� הפני� השר    שלהממה ראש

  
  ה� בורגאבר    קצב משה

  ב ראש הכנסתיוש    א המדינהנשי
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  ממצאי הביקורת .4
  

  בית ספר תיכו� .4.1
 ,כנדרש בחוק ,הביקורת מציינת כי בשלושה מקרי	 לא מצאה אישורי משטרה –צוות פדגוגי  �

בעקבות פניית הביקורת , לדברי מזכיר העיר. 2003 שנת  ד אחריהחלו לעבור שאמורי	 אצל 

 אלהממורי	 אישור קריית החינו בבקשה לקבל פנתה ס. מנהל מחלקת חינו  למנהלת 

אול	 לאחר שהובהר לה	  ,לבקשהארגו� המורי	  ות שלהתנגדבתחילה הייתה  כנדרש בחוק. 

ו� שיפנה למורי	 ויבקש להמציא את הודיע נציג הארג ,ע"י הביקורת שמדובר בהוראת החוק

  .האישור כנדרש

שני	 רבות עירייה אשר עובדי	 ב אחזקה  עובדי 4 בבית הספר ישנ	 –עובדי מנהלה ואחזקה  �

  בתיק האישי.משטרה כול	 יש אישור דברי סגנית מנהל מחלקת חינו לול

  
  חטיבת הביניי� .4.2
אי� לרשות המקומית כל ת חינו לדברי מנהל מחלקמועסק ע"י משרד החינו ו –צוות פדגוגי  �

  מידע לגביו.

  באול	 הספורט. לכול	 אישור בתיק האישי. 2 –בחטיבות ו  2 –עובדי מנהלה ואחזקה  �

  

  בתי ספר יסודיי� .4.3
אי� לרשות המקומית כל לדברי מנהל מחלקת חינו מועסק ע"י משרד החינו ו –צוות פדגוגי  �

  מידע לגביו.

  לחוק: 6על פי סעי& 

ירותי� ממעסיק אחר שהוא מוסד לא יישא באחריות ירותי� ממעסיק אחר שהוא מוסד לא יישא באחריות ירותי� ממעסיק אחר שהוא מוסד לא יישא באחריות ירותי� ממעסיק אחר שהוא מוסד לא יישא באחריות שששש    המקבלהמקבלהמקבלהמקבליק יק יק יק מעסמעסמעסמעס        (ב)(ב)(ב)(ב)
 
        סעי
.סעי
.סעי
.סעי
.    וווותתתת(א) א� וידא שהמוסד קיבל אישור כנדרש לפי או(א) א� וידא שהמוסד קיבל אישור כנדרש לפי או(א) א� וידא שהמוסד קיבל אישור כנדרש לפי או(א) א� וידא שהמוסד קיבל אישור כנדרש לפי או3333פלילית לפי סעי
 פלילית לפי סעי
 פלילית לפי סעי
 פלילית לפי סעי

  

מטילה אחריות על הרשות המקומית ג	 במקרה שבו היא  6ת החוק בסעי& הורא ,לדעת הביקורת

היסודיי	. לכ�, הביקורת מעירה בבתי הספר  קורהכפי ש ,משרד החינו אאל ,אינה המעסיק בפועל

למנהל מחלקת חינו ולמזכיר העיר שיש לוודא שאישורי	 כאלה קיימי	 ג	 לגבי עובדי	 שאינ	 

  י הרשות המקומית א עובדי	 במערכת החינו העירונית.דמועסקי	 ישירות על י

  

מדוקדקת  מצריכה בחינה משפטית 6למיטב הבנתי הפרשנות של סעי&  תגובת מנהל מחלקת חינו%:

נוספת ביחס לסעי& ב' שבו, שכ� משרד החינו הוא המעסיק של עובדי ההוראה בחטיבות הביניי	 

ובבתי הספר היסודיי	, והרשות אינה מוגדרת כמעסיק המקבל שירותי	 ממעסיק אחר.... "כמפורט 

  בסעי& ב'.

וק שבנדו� לא חלות מעובדי ההוראה ביסודי ובחטיבות הביניי	 ה� נשי	 אשר הוראות הח 99%בנוס& 

  עליה�.

  
  

עובדי אחזקה בכל בתי הספר  6 ' לדברי סגנית מנהל מחלקת חינו ל –עובדי מנהלה ואחזקה  �

  יש אישור כנדרש בחוק. היסודיי	
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  גני ילדי� .4.4
  לא נמצאו עובדי	 שהחוק דורש לגביה	 אישור כאמור

  

  מתנ"ס .4.5
  

  :מתנ"ס עולי	 הממצאי	 הבאי	במבדיקת הביקורת 

אחראית על קליטת עובדי	 וניהול תיקי עובדי	. לדברי מנהל עובדת  מינהס מתנ"מנהל ה �

  נדרש כל עובד חדש (זכר), להמציא אישור משטרה על פי החוק. 2008המתנ"ס משנת 

, למרות שהחוק נכנס לתוקפו כבר 2008לה לאכו& את החוק רק משנת הח הנהלת המתנ"ס �

  .2003בשנת 

�    כנדרש בחוק.יש אישור  2 –תנ"ס השונות רק ל גברי	 העובדי	 בשלוחות המ 23מתו

  

כולל נשי	 וכל עובד חדש מנהל המתנ"ס מציי� שמרבית כוח האד	 במתנ"ס  תגובת מנהל המתנ"ס:

הוא יפעל לקבלת אישורי	 משאר נדרש להמציא אישור מהמשטרה א בהמש להערת הביקורת 

  .2003העובדי	 שנכנסו לעבודה אחרי שנת 

  

  מחלקות העירייה .4.6
  

 
  א' לחוק קובע: 13סעי

        תקופה שמיו� פרסומו של חוק זה ועד יו� התחילה;תקופה שמיו� פרסומו של חוק זה ועד יו� התחילה;תקופה שמיו� פרסומו של חוק זה ועד יו� התחילה;תקופה שמיו� פרסומו של חוק זה ועד יו� התחילה;הההה    ––––תקופת הביניי�" תקופת הביניי�" תקופת הביניי�" תקופת הביניי�" """"

תקופת הביניי� לא יקבל מעסיק לעבודה במוסד בגיר, אלא א� כ� נת� תקופת הביניי� לא יקבל מעסיק לעבודה במוסד בגיר, אלא א� כ� נת� תקופת הביניי� לא יקבל מעסיק לעבודה במוסד בגיר, אלא א� כ� נת� תקופת הביניי� לא יקבל מעסיק לעבודה במוסד בגיר, אלא א� כ� נת� בבבב        ב)ב)ב)ב)((((        
לו הבגיר ייפוי כוח, שבו הוא מייפה את כוחו של המעסיק או המוסד לבקש לו הבגיר ייפוי כוח, שבו הוא מייפה את כוחו של המעסיק או המוסד לבקש לו הבגיר ייפוי כוח, שבו הוא מייפה את כוחו של המעסיק או המוסד לבקש לו הבגיר ייפוי כוח, שבו הוא מייפה את כוחו של המעסיק או המוסד לבקש 

        לפי חוק זה.לפי חוק זה.לפי חוק זה.לפי חוק זה.אישור מהמשטרה, כי אי� מניעה להעסקתו אישור מהמשטרה, כי אי� מניעה להעסקתו אישור מהמשטרה, כי אי� מניעה להעסקתו אישור מהמשטרה, כי אי� מניעה להעסקתו 

עסיק שקיבל בגיר לעבודה בתקופת הביניי� והוא עודנו מועסק עסיק שקיבל בגיר לעבודה בתקופת הביניי� והוא עודנו מועסק עסיק שקיבל בגיר לעבודה בתקופת הביניי� והוא עודנו מועסק עסיק שקיבל בגיר לעבודה בתקופת הביניי� והוא עודנו מועסק ממממ        ג)ג)ג)ג)((((        
 
(ד) בתקופה שמיו� התחילה (ד) בתקופה שמיו� התחילה (ד) בתקופה שמיו� התחילה (ד) בתקופה שמיו� התחילה 3333במוסד ביו� התחילה, יפנה למשטרה לפי סעי
 במוסד ביו� התחילה, יפנה למשטרה לפי סעי
 במוסד ביו� התחילה, יפנה למשטרה לפי סעי
 במוסד ביו� התחילה, יפנה למשטרה לפי סעי

ואיל�, לצור� קבלת אישורה כי אי� מניעה להעסקת הבגיר לפי חוק זה, ואיל�, לצור� קבלת אישורה כי אי� מניעה להעסקת הבגיר לפי חוק זה, ואיל�, לצור� קבלת אישורה כי אי� מניעה להעסקת הבגיר לפי חוק זה, ואיל�, לצור� קבלת אישורה כי אי� מניעה להעסקת הבגיר לפי חוק זה, 
        ....ורשאי הבגיר לפנות למשטרה כאמור בעצמוורשאי הבגיר לפנות למשטרה כאמור בעצמוורשאי הבגיר לפנות למשטרה כאמור בעצמוורשאי הבגיר לפנות למשטרה כאמור בעצמו

  
ובגני הילדי	 במהל שנת העירייה מבצעי	 עבודות תחזוקה בבתי הספר במחלקות העובדי	 

כל מחלקה מורכבת ממנהל מחלקה וצוות עובדי	 שחלק	 עובדי עירייה וחלק	 היו עד  הלימודי	.

  :עובדי קבל�. מבדיקת הביקורת עולה כי 2010שנת סו& 

 –יקוח ומתוכ	 רק ל עובדי עירייה במחלקות התחזוקה והפ 31היו  2010 'ל 2008בי� השני	  �

העובדי	 ללא אישורי	 נכנסו לעבודה  הרוב המוחלט שלמאחר ו ,היה אישור כנדרש 3

  חקק החוק.נשבה  2001בעירייה לפני שנת 

ולכ� על פי חוק  2001עובדי	 התקבלו לעבודה אחרי שנת  7 ,העובדי	 שצוינו קוד	 31מבי�  �

ור משטרה. מבדיקת הביקורת עולה כי המציא אישלהיה על המעביד (העירייה), לדרוש מה	 

 מתוכ	 לא נמצא אישור כנדרש בתיק האישי (אחד מה	 כבר לא עובד בעירייה) 4 'ל

י� השני	 פסקל, ב ימר אב ,מבדיקת הביקורת ע	 מתא	 עבודות האחזקה בחצר העירייה �

מעת אשר במהל עבודת	 נדרשו  ,עובדי קבל� במחלקות העירייה 13 –עבדו כ   2010 'ל 2008

לעת לבצע עבודות ג	 בבתי הספר ובגני הילדי	. הביקורת מעירה שהעירייה מעול	 לא בדקה 

 או קיבלה לידיה אישור כאמור על פי חוק.
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משיחה שקיימה הביקורת ע	 מר פסקל וע	 מנהל מחלקת תברואה מר יוסי ברק מתברר  �

היכנס למוסדות לה	 נדרשי	 ) מנקי רחובותעובדי מחלקת תברואה ( מסגרת עבודת	 שלבש

לקראת  בעיקרמדי שבוע א בי� בתי הספר ושלוחות המתנ"ס חינו לצור העברת ציוד 

	 מנכ"ל מבדיקת הביקורת עיו	 השואה וכו'. יו	 הזיכרו�, ליידע, וטכסי	 כמו עד אירועי	

מתברר שהוא לא ידע שעובדי	 אלה  ,העובדי	שמעסיקה את חברת כוח האד	 "שלג לב�", 

  דות חינו ולכ� אי� לה	 את האישור הדרוש. נכנסי	 למוס

על פי  ,לאור ממצא זה הביקורת ממליצה לעירייה לדרוש אישור משטרה המלצת הביקורת:

  מכלל עובדי כוח האד	 בעירייה. ,חוק זה

  

העובדי	 שהתקבלו  14הביקורת מציינת לחיוב שהעירייה דרשה וקיבלה אישורי משטרה מכל  �

   . 2011לעבודה במהל

 בטחי� במוסדות החינו%מא .4.7
  

מבדיקה שערכה הביקורת ע	 קב"ט העירייה ונציג חברת האבטחה "התאמה" שמספקת מאבטחי	 

  למוסדות חינו עולה כי:

ולכ� לא נמצאי	 אישורי	  כאמור בחוק זה ,העירייה לא דרשה אישורי	 2009עד לשנת  �

  .2003כאלה למרות שהחוק בתוק& משנת 

  בעיר נשר בעלי אישור משטרה על פי הוראות החוק. כל עובדי החברה 2010משנת  �
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  בנושאדו"ח ביקורת 

מרפאת השיניי� פעילות 

  העירונית

  ושיתו� הפעולה ע� עמותת

   לוטוס
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   רקע כללי .1
  

שמל בנושא שיתו& פעולה נחת	 הסכ	 בי� עיריית נשר לעמותת לוטוס וטרקלי� ח 2010בחודש ינואר 

  � טיפולי שיניי	 לילדי	 ממשפחות מעוטות יכולת בעיר נשר.תלצור מ

חברת לוטוס שהוקמה על ידי מר איל� ב� דב כחברה לתועלת הציבור, מפעילה בי� שאר מיזמי	 

מרפאות פועלת  15פילנתרופיי	 רשת מרפאות שיני	 לילדי	 ממשפחות מעוטות יכולת. הרשת המונה 

ילדי	. המרפאות פועלות מידי יו	  20,000 'טופלו במסגרתה כ 2010חבי האר( ועד מחצית שנת בכל ר

  המפוני	 על ידי מינהל הרווחה ומנהלי בתי הספר בלבד.  17 – 8בשבוע ומעניקה טיפולי	 לילדי	 מגיל 

 ובמקרי	 מיוחדי	 רשת מרפאות השיניי	 "לוטוס" מספקות את כל טיפולי השיניי	 המשמרי	. 

  תרמה החברה ג	 מכסה של טיפולי	 אורתודונטי	.

   

חשוב לציי� כי הרשת ממליצה ומאפשרת בדיקה חינ	 לכל ילד כולל תכנית טיפול מומלצת ללא כל 

התחייבות. קבלת הטיפול עצמו כרוכה בתשלו	 סימלי שנקבל בתיאו	 ע	 מינהל הרווחה בעיר 

ילדי	 בו זמנית  3משפחה המטפלת עד לביקור, ל1  30המחיר שנקבע עבור השירות עומד על 

לביקור. במהל ביקור יקבל הילד מספר טיפולי	.  15ילדי	 ומעלה  3 'במרפאה, למשפחה המטפלת ב

  בתו	 הטיפולי	 הכוללי	 ג	 תהליכי מניעה יוזמ� הילד/ה לביקורת אחרת לחצי שנה.

  

שומי	 ברווחה ועל כ� רשת המרפאות מודעת לכ, שישנ	 תושבי	 שיד	 אינה משגת, אשר אינ	 ר

  שירות.המאפשרת ג	 למנהלי בתי הספר, להפנות ילד	 ממשפחות אלו, לקבלת 

  

הילדי	 יתקבלו במרפאה בכפו& לטפסי	 מיוחדי	 המאפשרי	 באמצעות חתימה של עו"ס/מנהל בית 

  הספר שיופנו למנהלי המרפאה אשר יזמנו על בסיס	 את הילדי	 לבדיקה.

  

 הבסיס החוקי  .2
  בי� הצדדי	 רותההתקשחוזה 

 

 ת  הביקורתומטר .3
  הביקורת תבדוק את ההיענות לשירות שמעניקה מרפאת השיניי	

  תלמידי	 לשירותי המרפאהמורי	 וההביקורת תבדוק מה מידת המודעות בציבור ה

  הביקורת תבח� את יעילות שיתו& הפעולה בי� הגורמי	 בעירייה שפועלי	 להפצת השירותי	.
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  יקורתהב ממצאי .4
  

ונותנת שירותי	 לילדי נשר ולילדי רכסי	 במשות&.  2010לה לפעול בחודש ינואר החבנשר המרפאה 

חודשי פעילות. הביקורת קיימה פגישות ושיחות ע	  12הביקורת מתייחסת לפעילות שבוצעה בתו	 

תוני	 להל� טבלת נמנהלת מחלקת הרווחה, מנהל מחלקת חינו וע	 נציגת עמותת לוטוס שרו� גל. 

  שהעבירה חברת לוטוס לביקורת: 31/12/2010 'נכו� לסטטיסטיי	 

  

מס 

  סידורי

  תושבי נשר  כמות  נושא

    12  חודשי עבודה  1

    1,548  שעות פעילות (ברוטו)  2

    1,412  שעות פעילות (נטו)  3

    6,791  טיפולי	   4

    575  בדיקות  5

  174  562  ילדי	 שטופלו  7

    2,010  סה"כ ביקורי	  11

  

כלומר, בשעות אלה  .נוצלו במהל השנה לאשעות טיפול  136הנתוני	 נית� לראות כי  מ �

  מופע קהל. המרפאה עמדה לשירות הציבור ללא

לדברי נציגת עמותת לוטוס המרפאה בנשר אינה ממצא את הפוטנציאל הטיפולי שלה מאחר  �

   ולא מגיעי	 מספיק ילדי	 לקבל טיפול.

ימי	 בשבוע  4ר המטופלי	 הנמו המרפאה עברה לעבוד הביקורת מציינת כי בעקבות מספ �

ילדי	 נוספי	 היו  40כבר בתחילת השנה. לדברי נציגת עמותת לוטוס, היא מעריכה כי 

 .2010שנת מהשירות במהל  ליהנותיכולי	 

  

 מחלקת רווחה .4.1
  
  המטופלי� ואיתור� �  3על פי סעי� 

תאתר את  העירייה תפעל ותוודא כי מנהלת הרווחה בעירייה   3.1

  הזכאי�.

על מנת לוודא  מנהלת העמותה תעמוד בקשר ע� אג� הרווחה 3.2

  זכאות� של הילדי� לטיפולי� על פי ס"ק זה.

ילדי	 אשר הופנו ע"י מחלקת הרווחה לקבלת טיפול  96 'לביקורת הועברה רשימה של כ �

לדעת הביקורת מספר זה נמו מאד ביחס למספר  .מאז הקמתה של המרפאה במרפאה

 ילדי	 נכו� למועד הוצאת הדו"ח. 500'רשומי	 במחלקת הרווחה, העומד על כהילדי	 ה
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  מחלקת חינו% .4.2
  

מנהל מחלקת חינו הפי( מכתב למנהלי בתי הספר ע	 תחילת פעילותה של המרפאה. לדבריו מנהלי 

  בתי הספר הוציאו הודעה במייל לכל הורי התלמידי	 כדי לידע אות	 על פעילות המרפאה.

הפי( מנהל מחלקת החינו מכתב תזכורת למנהלי בתי הספר כדי לרענ� את  28/04/2010תארי ב

  הנוהל להפניית ילדי	 למרפאה. 

כדי לבדוק מה רמת המודעות בנושא המרפאה ואילו בתי הספר  מנהליהביקורת העבירה שאלו� בקרב 

  ריכוז התשובות לשאלו�. להל� פעולות נעשו כדי להביא את התלמידי	 הזקוקי	 לטיפול למרפאה.

  תשובה שלילית  תשובה חיובית  שאלה

הא	 את מודעת לפעילותה של  .1

המרפאה בנשר? ומה ידוע ל על 

השירותי	 שהיא נותנת (קהל יעד, 

שעות פעילות, מיקו	, כיצד 

  מתבצעת פניה, עלות טיפול וכו') ?

  ידעו על פעילות המרפאה 3

אבל לא  היא קיימתש וידע 2

רותי	 היא ידוע אילו שי

  נותנת

  

  לא ידעו על קיומה 2

הא	 הוגדר מישהו מצוות בית  .2

הספר שבאחריותו לאתר ולרשו	 

  את הילדי	? א	 כ�, מי הוא?

 הגדירו אחראי לנושא 3

  

לא הגדירו אחראי  4

  לנושא

כמה ילדי	 הופנו ע"י בית הספר  .3

? נא 2010למרפאה מאז חודש ינואר 

  לצר& רשימה.

   תלמידי	 5בי"ס אחד 

  תלמידי	 2י"ס שני ב

  תלמידי	 2בי"ס שלישי 

תלמידי	 שפנו  3בי"ס רביעי 

  מיוזמת	 לבית הספר

דיווחו על כ  מנהלי	 3

תלמיד לא הופנה על  א&ש

  יד	

  

הא	 את או נציג מטע	 בית הספר  .4

  ביקר במרפאה החדשה?

כל המנהלי	 דיווחו    

שלחו נציג מבית  שלא

  הספר  לבקר במרפאה

5.  הא	 בית הספר ער

הסברות/הרצאות בנושא בריאות 

  הש� במהל השנה האחרונה?

  דיווחו שלא 4  דיווחו שכ� 3

הא	 יצא חוזר לצוות המורי	  .6

  בנושא זה?

  ענו שלא 6  ענה/תה שכ� 1

אילו פעולות ער בית הספר כדי  .7

לפרס	 ולהביא כמה שיותר ילדי	 

אשר יד	 אינה משגת לטיפול 

  במרפאה.

נשלח מייל שענה/תה  1

הודעה פורסמה ולהורי	 

  בית הספר באתר

  לתלמידי	 מייל שלחו 2

  

  ענו בשלילה 4

אבקש לדעת, נכו� להיו	, כמה  .8

מילדי בית הספר, לדעת הצוות 

החינוכי זקוקי	 לשירותי המרפאה 

ונית� להפנות	 אליה (נא לגבות 

  ברשימה).

בית ספר אחד צר&  רשימה 

  ילדי	 30של 

מנהלי	 כתבו שאי�  5

ה לה	 מידע בנושא ז

והציעו שתתבצע בדיקת 

  רופא לכלל התלמידי	.
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  על פי התשובות של מנהלות בתי הספר מרפאת השיניי	 לא קיבלה תשומת לב מספיקה ולראיה:

רק שני	 עשר ילדי	 הופנו לטיפול על ידי מערכת החינו. שלושה מנהלי	  2010במהל שנת  �

  דיווחו על כ שלא היפנו ילדי	 למרפאה כלל.

  .	 כלל לא ידעו על קיומה של המרפאהשני מנהלי �

אינ	 יודעי	 היכ� היא  ה	במרפאה ו מ	 לבקרנציג מטע מעול	 לא שלחובתי הספר  �

  ממוקמת.

ארבעה מנהלי	 לא מינו נציג מבית הספר שירכז את הנושא וחמישה מנהלי	 כתבו שאי� לה	  �

 .ל התלמידי	מידע לגבי מצב בריאות הש� של תלמידיה	 והציעו לקיי	 בדיקת רופא לכל

הביקורת הציעה למנהל מחלקת החינו להודיע שוב למנהלי בית הספר על  המלצות הביקורת:

 קיומה של מרפאת השיניי	 והשירותי	 שהיא נותנת. כמו כ�, כדאי שכל בית ספר ישלח נציג/גה ,

 (עדי& יועצת) לבקר במרפאה ולשמוע מהאחראית על המקו	 פרטי	 על הטיפולי	 ואופ� העבודה

לדעת הביקורת קשר ישיר בי� נציגי בתי הספר לצוות המרפאה הוא חיוני  וההפניה של הילדי	.

  שזקוק לטיפול יקבל אותו.מאד להצלחת הפרויקט ולהביא לכ שכל ילד 

 חוזה התקשרות .4.3
  

פעולה בי� שלושה גורמי	: עיריית נשר, דר הלוטוס בע"מ וטרקלי� השיתו& פרי המרפאה היא 

דעות וגרסאות ל הביקורת והשיחות שקיימה ע	 הגורמי	 השוני	 עלו חילוקי . במהבע"מ חשמל

לגבי קהל היעד שהמרפאה נותנת לו שירותי	. כלומר הא	 השירותי	 מיועדי	 לכלל שונות 

  תלמידי נשר או רק למשפחות מעוטות יכולת. 

  

  הגדרות 2על פי סעי� 

  ילדי� ממשפחות מעוטות יכולת –"זכאי�"  

משפחות העומדות באחד מהקריטריוני�  –טות יכולת" "משפחות מעו

  כדלקמ�:

  משפחות המוכרות באג� הרווחה בעירייה.  .א

משפחות שעל פי שיקול דעת מנהלת הרווחה הינ� משפחות מעוטות יכולת   .ב

  הג� שאינ� מוכרות ברווחה.

  

ל נתנה את הסכמתה לקבל תלמידי	 שמופני	 ע"י מנהלי בתי הספר עזה העמותה בהמש לסעי& 

  פי היכרות	 את התלמידי	.

לדעת הביקורת על מערכת החינו ליזו	 פעולות איתור ובדיקה בקרב תלמידי בתי הספר כדי 

להגביר את המודעות לנושא ובכ להגדיל את מספר התלמידי	 שמופני	 למרפאה. בשיחה ע	 

צור אל& שקלי	 ל 20מנהל מחלקת חינו ציי� מנהל המחלקה שלרשותו עומד תקציב של כ 

  ביצוע בדיקות שיניי	 במוסדות החינו לביצוע עד תו	 שנת הלימודי	 הנוכחית.

יגת עמותת לוטוס התברר שהעמותה אינה מעוניינת לבצע לאחר שיחה שקיימה הביקורת ע	 נצ

מאחר והפעולה אינה תואמת את חוזה ההתקשרות ואת (ג	 בתשלו	), את הבדיקות בבתי הספר 

הביקורת אל נציגי הסתדרות רופאי השיניי	 בחיפה כדי  פנתה בעקבות כמטרות העמותה. 

סייע להביא ילדי	 ע	 בעיות שיניי	 לבחו� א	 ה	 יכולי	 לבצע את הבדיקה בבתי הספר ובכ ל

דעות בקרב תלמידי ומורי בתי הספר בכלל לנושא כולל של הגביר את המולטיפול ובמוב� ל
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הדו"ח הביקורת העבירה את הנושא להמש טיפולו בעת כתיבת  אוכלוסיות אשר יד� אינה משגת.

.  של מנהל מחלקת חינו

  

כמצוי� בדו"ח הפנית תלמידי	 באמצעות בתי ספר, אכ� דלילה, והוא  תגובת מנהל מחלקת חינו%:

ס מחד ולוטעמותת נובע מקושי אובייקטיבי של המנהלי	 "לסמ�" אוכלוסיה זכאית כמוגדר בנוהלי 

  ות מאיד.ועמידה על מאפייני הזכא

בחתימתי המעודד את המנהלי	 (פע	 ויחד ע	 זאת בימי	 אלה יצא מכתב נוס& בחתימת לוטוס 

  שלישית) להפנות ילדי	 לטיפול במרפאת לוטוס.

ט' במימו� משרד הבריאות מיד לאחר תו	 'כמו כ� היציאה לדר של פרויקט בריאות הש� לכיתות א'

ט') ע"י רופא שיניי	 וישלח דיווח '	 לכל התלמידי	 ( א'חופשת הפסח, במסגרתו יערכו בדיקות שיניי

  להורי	, עשויה לתרו	 להרחבת הפעילות של מרפאת לוטוס.
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  דו"ח ביקורת מיוחד 

  (ע"פ בקשת ראש העיר)
לבדיקת תלונותיו של חבר המועצה מר אבי בינמו 

בנושא מחלקת רישוי ופיקוח והוועדה לתכנו� 

  ורדות כרמלמ –ובניה 
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  רקע .1

  התקבל במשרד מבקר העירייה מכתב תלונה מאת חבר המועצה מר אבי בינמו. 22/08/2010בתארי

במכתב זה מעלה חבר המועצה טענות לכאורה לגבי ליקויי	 חמורי	 בעבודת העירייה, בעבודתה של 

רייה על פי זכותו בסעי& מחלקת רישוי עסקי	 והוועדה לתכנו� ובנייה. ראש העיר פנה אל מבקר העי

ג' לפקודת העיריות וביקש לערו ביקורת ולבדוק את כל הליקויי	, לכאורה, שעליה	 מצביע מר  170

  בינמו במכתבו. 

  

  מבוא .2

. במקרה שעסק פועל ללא תהלי רישוי של עסק מתבצע בפיקוחה ובליוויה של מחלקת רישוי עסקי	

כחוק יכול מנהל מחלקת רישוי להמלי( לראש העיר רישיו� ובעל העסק אינו פועל לקבלת רישיו� 

לחוק רישוי עסקי	. אפשרות נוספת שניצבת  20להוציא צו סגירה מנהלי נגד אותו עסק על פי סעי& 

 17 ' ו 16בפני מנהל מחלקת רישוי והעירייה היא לפעול במישור הפלילי נגד אותו עסק על פי סעיפי	 

בית משפט בטענה של ניהול עסק ללא רישיו�. כידוע, לחוק רישוי עסקי	 ולהגיש כתב אישו	 ל

בתהלי הרישוי מעורבי	 גורמי	 רבי	 בהתא	 לסוג העסק ותחו	 עיסוקו, כמו, הוועדה לתכנו� 

  ובנייה, משרד הבריאות, משטרה, כיבוי אש ועוד. 

ל פי בהתייחס למכתב התלונה האמור, עבירות בנייה, חריגות בנייה, מת� אישורי	 לרישיו� עסק ע

עמידה בתנאי חוק התכנו� והבנייה כמו ג	 הגשת תביעות לבית משפט בעבירות על אותו חוק, ה� 

פקח אחד אשר מ מקצהועדת מורדות כרמל  בתחו	 אחריותה של הוועדה המקומית לתכנו� ובנייה.

פועל בתחו	 העיר נשר ורכסי	 ג	 יחד והוא זה שפועל בשטח לגילוי ואכיפה של חריגות/עבירות 

  יחד איתו פועל צוות הכולל את מהנדסת הוועדה, יוע( משפטי, ותובע מטע	 הוועדה. נייה.ב

  

  היק� הביקורת .3

  הביקורת התמקדה בשלושה גורמי	 שרלוונטיי	  לנושאי	 שהועלו במכתב התלונה:

מורדות כרמל ומחלקת גבייה של העירייה.  –מחלקת רישוי עסקי	, ועדה מקומית לתכנו� ובנייה 

תבדוק את תיקי רישוי העסקי	 שצוינו במכתב התלונה מרגע פתיחת	 ועד היו	 למעט הביקורת 

שלושה תיקי	 שנלקחו לבדיקה ע"י המשטרה. הביקורת תבדוק את תהלי הבקרה והאכיפה של 

מורדות כרמל לגבי אות	 עסקי	 ובנוס& תבדוק את האופ� שבו  –הוועדה המקומית לתכנו� ובנייה 

  העסק בתשלו	 אגרת שילוט עבור שלטי	 שהציבו ברחבי העיר. חייבה העירייה את בתי

  

  מטרת הביקורת .4

תבדוק הא	 בתי העסק שמוזכרי	 במכתב התלונה פועלי	 ברישיו� והא	 תהלי הביקורת  .1

  הרישוי לגביה	 התבצע באופ� תקי� על פי החוקי	 והתקנות.

עסק שעברו על חוק  הביקורת תבדוק הא	 הוועדה המקומית ביצעה פעולות אכיפה כנגד בתי .2

  התכנו� והבנייה ומתי.

הביקורת תבדוק אילו שלטי	 דווחו למחלקת גבייה ע"י פקחי העירייה ומתי, והא	 מחלקת  .3

 גבייה פעלה לגביית אגרות אלה.
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  עיקר הממצאי� .5

  

  שילוט .5.1

הביקורת לא מצאה כל דופי בהתנהלותה של מחלקת רישוי ופיקוח בנושא דיווח ופיקוח על שלטי 

מבדיקת הביקורת עולה כי שלטי הפרסו	 של כל העסקי	 שצוינו במכתב התלונה ואשר  .פרסומת

נבדקו ע"י הביקורת, צולמו ודווחו למחלקת גבייה. מחלקת גבייה מוציאה חיובי	 וגובה את כספי 

  האגרה מעסקי	 אלו.

יטופל כמו ) ולדברי מנהל מחלקת גבייה הוא 115,000 (במקרה אחד קיי	 חוב של כחמישה עשר אל&  

  כל חוב אחר.

  

  רישוי עסקי� .5.2

מצאה מספר ליקויי	 בעבודה של מחלקת רישוי ופיקוח בחמשת המקרי	 שנבדקו. חמשת  הביקורת 

) העסקי	 פועלי	 כשנתיי	 1,2העסקי	 שנבדקו ע"י הביקורת פועלי	 ללא רישיו� עסק. בשני מקרי	 (

), בעל העסק אינו פועל 3במקרה נוס& (מבלי שנפתח עבור	 תיק רישוי או שבוצע כל הלי כנגד	. 

למעלה מעשר שני	 לתיקו� ליקויי כיבוי אש שנמצאו אצלו בעסק, למרות מכתבי	 חוזרי	 ונשני	 

מצד מנהל מחלקת רישוי ומפקד איגוד ערי	 חיפה לכיבוי אש. ג	 עבור עסק זה לא נפתח תיק רישוי 

למרות כל  האמור לעיל, מחלקת רישוי  וכל הניירת תויקה בתיק עסק אחר הרשו	 על אות	 בעלי	.

עסקי	 לא מצאה לנכו� לפתוח בהלי מנהלי או פלילי לסגירת העסק למעט מכתב אזהרה אחד בשנת 

מעו"ד מ. אדטו שאי� לו כל המשכיות בתיק העסק. למרות הממצאי	, אי� ביכולתה של  2000

בו ולכ� נוטה לקבל תשובתו של הביקורת לקבוע כי הדברי	 נעשו בזדו� כפי שרומז מר בינמו במכת

מנהל המחלקה כי הליקויי	 קרו בתו	 לב. תגובתו של מנהל המחלקה מצורפת במלואה כנספח 

  לדו"ח הביקורת.

  

  תכנו� ובנייה .5.3

מורדות הכרמל וקיבלה לידיה מכתב תגובה חתו	 ע"י  'הביקורת פנתה למהנדסת הועדה המקומית   

ועדה ובו מפורט אופ� הטיפול בכל אחד מהמקרי	 שצוינו עו"ד מיכאל סיגל, היוע( המשפטי של הו

במכתב. עפ"י מכתב זה ועפ"י שיחות שקיימה הביקורת ע	 היוע( המשפטי של הוועדה וע	 מפקח 

הוועדה עולה כי הוצאו צווי הפסקת עבודה מנהליי	 והגישה כתבי אישו	 בכל המקרי	 שצוינו ובזמ� 

את חריגות או עבירות הבנייה. תגובת היוע( המשפטי של  סביר מהרגע בו גילה המפקח מטע	 הוועדה

  הוועדה מופיע בגו& הדו"ח ובנוס&, מצורפת בשלמותה כנספח לדו"ח.
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  פירוט הממצאי�: .6

  :1תלונה מס' 

פועל ללא רישיו�, תו זה עסק על פי התלונה  –בית מסחר של הכט אפרי	 בכניסה  למתח	 מגה בנשר 

הועדה המקומית לא פעלו לאכיפת חוק התכנו� והבנייה וחוק רישוי עסקי	. חריגות בנייה. העירייה ו

בעלי העסק תלו שלטי פרסו	 על בתי העסק ללא רישיו� מהעירייה. העירייה לא גבתה אגרת שילוט 

  בעבור שלטי	 אלה.

 

  

  :ממצאי�

  רישוי עסקי�

  .העסק פועל ללא רישיו� עסק כשנתיי� �

  רישוי לעסק זה. מחלקת רישוי עסקי� לא פתחה תיק  �

 הביקורת לא מצאה כל תיעוד במחלקת רישוי עסקי� להודעת דרישה או פנייה לבעלי העסק.   �

  

  שילוט

מבדיקה שערכה הביקורת במחלקת גבייה עולה כי השלטי� מופיעי� במערכת והעירייה גובה  �

  תשלו� עבור�.

  

  ועדה מקומית

  ועדהלהל� תגובתו של עו"ד מיכאל סיגל היוע( המשפטי של הו

, וכבר באותו היום 18.5.2008עבודות הבניה אשר בוצעו במקום נתגלו ביום  הכט אפרים: - מבנה במתחם "מגה" "

 2.7.2008הוצא צו הפסקת עבודה מינהלי ונמסר לידי האחראי על ביצוע העבודות, פלוני מר מוטי הוד (הכט). ביום 

) וביום 947-07-08ישום כנגד הנ"ל (תיק תו"ב ביאליק כתב א- הוגש לבית המשפט לעניינים מקומיים בקרית

התקיימה ישיבה ראשונה בפני כב' השופטת חלאילה ובה ביקש עוה"ד מטעם הנאשם שהות לשם מתן  14.7.2010

 ", אזי אמור הנאשם להשיב לאישום.6.10.10תשובה לאישום. כפועל יוצא נדחה הדיון ליום 
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  2תלונה מס' 

על פי התלונה המקו	 נמצא ג	   'טרקלי� חשמל וחנות צמיגי	 "טייר פרו" , swissחנות חדרי שינה 

כ� בבעלות של מר אפרי	 הכט. במקו	 בוצעו חריגות בנייה ואינו עומד בדרישות החוק לקבלת 

רישיו� עסק.  בנוס&, מבקש חבר המועצה מר בינמו לבדוק הא	 שלטי הפרסו	 שמותקני	 על 

  צא חיוב ונגבו כספי האגרה מבעלי העסקי	 הללו.המבני	 הותקנו ברישיו� והא	 הו

  

 

  

  ממצאי�: 

  Swiss Systemחנות חדרי שינה 

 רישוי עסקי�

  .העסק פועל ללא רישיו� עסק כשנתיי� �

  מחלקת רישוי עסקי� לא פתחה תיק רישוי לעסק זה.  �

  הביקורת לא מצאה כל תיעוד במחלקת רישוי עסקי� להודעת דרישה או פנייה לבעלי העסק.  �

  

  ועדה מקומית

להל� תגובתו של עו"ד מיכאל סיגל היוע( המשפטי של הוועדה לגבי שלשות בתי העסק הממוקמי� 

  באותו מבנה.

 2.1.10-ו 18.10.09-בביקורות אשר התקיימו ב דור:- , טרקלין חשמל, עסק לצמיגים בצומת בןSWISSחנות "

בנשר, ולרבות  4אלי הכט במקרקעין אשר ברח' התעשיה התגלו עבודות בניה אשר התבצעו ע"י חב' א. הכט בע"מ ומר 

שימוש חורג במבנה תעשיה כאולם תצוגה ומשרדים. בגין עבירות לכאורה אלו הוצא תחילה צו הפסקת עבודה מינהלי 

. במקביל הוגש 13654-12-09כתב האישום בתיק תו"ב  16.6.2010ולאחר מכן הוגש ביום  18.10.2010ביום 

לחוק  210קיום צו הריסה ישן ביחס לאותם מקרקעין (עבירה לפי ס' -בגין אי 11667-07-09אישום שני בתיק 

מ"ר, וכן  117-מ"ר וכן סככה נוספת בשטח של כ 160- ), ביחס לסככה בשטח של כ1965- התכנון והבניה, התשכ"ה

  שימוש במבנים שונים בלא היתר (סככות, גדרות, מחסנים).

בגין בניית גדר וסככה ושימוש בגלריה  6404-06-09רקעין הינו תיק תו"ב כתב אישום שלישי ביחס לאותם מק

אשר אף בגינה הוצא צו הפסקת עבודה מינהלי  30.4.2009פנימית במבנה קיים, הכל לפי ביקורת במקום מיום 

 אשיום הכוללים מספר עבירות שונות ביחס למבנים בהיקף- כתבי 3הנאשמים  2כנגד הנ"ל. בסה"כ פתוחים כנגד 

 "ניכר, הכל לאחר הוצאת צווי הפסקת עבודה מינהליים כאמור.
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  טרקלי� חשמל

 רישוי עסקי�

  לדברי פקח ומזכירת מחלקת רישוי עסקי� העסק פתוח כחודשיי� ופועל ללא רישיו� עסק. �

  תיק רישוי לעסק זה. עדיי� מחלקת רישוי עסקי� לא פתחה  �

 להודעת דרישה או פנייה לבעלי העסק.  הביקורת לא מצאה כל תיעוד במחלקת רישוי עסקי�  �

  

  08/064פנצ'ריה תיק מספר  �טייר פרו 

 רישוי עסקי�

בעל העסק נפגש ע� מנהל מחלקת רישוי וחת� על מסמ% שבו הוא מצהיר  15/7/2009בתארי%  �

כי ידוע לו שעליו להביא את המסמכי� הדרושי� לקבלת רישיו� ומילא טופס בקשה לרישיו� 

 עסק.

י� המתויקי� בתיק העסק, מחלקת רישוי עסקי� שלחה את הבקשה לגורמי על פי הטפס �

 .27/6/2010הרישוי כשנה לאחר שבעל העסק הגיש בקשה, היינו ב 

בתיק העסק מופיעה תשובתה של הוועדה המקומית בלבד וזו דוחה את הבקשה בגלל חריגות  �

 אחסנה עבור תל חנ� נשר.א' שעניינה שטח לאזור תעשייה ו 545בנייה ואי התאמה לתב"ע מכ ג/

  נכו� למועד הביקורת  העסק פועל ללא רישיו� עסק. �

  

  3תלונה מס' 

על פי התלונה במקו	 בוצעו חריגות  – 10/042, תיק מספר 13מפעלי הכט המתכת ברחוב התעשייה 

  בנייה שלא טופלו ע"י הוועדה המקומית והמקו	 פועל ללא רישיו� עסק.

  

  ממצאי�:

  רישוי עסקי�

תיק העסק עמוס התכתבויות ע� איגוד ערי� חיפה לכבאות לפיו הביקורת נמצא כי  מבדיקת �

  העסק אינו עומד בדרישות כיבוי אש שני� רבות.

אחר תקי� אינו מאפשר ניהול ומעקב ר שאתיק העסק שהועבר לביקורת מנוהל באופ� לקוי  �

שכתובתו  כ% למשל, הביקורת מצאה כי חליפת המכתבי� שמתויקת בתיק בעסק.המתרחש 

, רח' 18, ת.ד 8, רח' התעשייה 186(ת.ד  כתובות  שכוללת חומר הקשור לש 13רחוב התעשייה 

  ). 4, רח' התעשייה 19, רח התעשייה 17התעשייה 

עסק במדויק. לאחר בית הביקורת לא הצליחה לקבוע אילו מכתבי� והתרעות נשלחו לאיזה  �

סלברג, הסביר מר ויסלברג כי מדובר בשני בירור טלפוני ע� מנהל מחלקת פיקוח, מר חיי� וי

מפעלי� שבבעלותו של א. הכט. לאחד הוצא רישיו� לפני שני� רבות והוא אינו עומד בדרישות 

 חללא ה על ידי אות� בעלי�,שהוק� מאוחר יותר  יבוי אש לכ� רישיונו אינו בתוק�. מפעל שניכ

שוי אלה תייקה את כל המסמכי� תהלי% רישוי מעול� ומחלקת רישוי לא פתחה עבורו תיק רי

  של שני העסקי� (או יותר) באותו תיק.

מעיו� במסמכי התיק עולה שמנהל מחלקת רישוי פנה בכל שנה אל בעל העסק כדי שזה ימציא  �

 1/8/2000בתארי% ללא אישור זה רישיו� העסק אינו בתוק�.  ,שכ� ,לו אישור כיבוי אש תק�
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בהליכי� משפטיי� ע"י העירייה באמצעות עו"ד מ.  נשלחה לבעלי העסק התרעה בטר� נקיטה

 אדטו א% אי� בתיק תיעוד לגבי המש% טיפול בנושא. 

 

 תי כבאות והתקבל במשרדי מחלקת רישוי מכתב חרי& ממר אריה רגב מפקד שר 24/11/2009בתארי

כיבוי  באיגוד ערי	 איזור חיפה. שמוחה על כ ששני	 לדבריו בעלי העסק אינ	 מקימי	 את דרישות

האש ומזלזלי	, כ לדבריו בדרישות איגוד הכבאות. מר רגב מוחה על כ שמחלקת רישוי לא התנתה 

את רישיו� העסק בביצוע סידורי הכבאות ע"י א.הכט ופונה אל מנהל מחלקת פיקוח בבקשה לסגור 

  13/12/2009את המקו	 לאלתר עד שיבוצעו סידורי הכבאות הנדרשי	. בתגובה למכתב זה בתארי

א.הכט ומודיע לו כי הוא אינו מבצע את הנחיות שירותי  –מנהל מחלקת פיקוח שולח מכתב התראה ל 

  הכבאות ורישיו� העסק שלו אינו בתוק&.

  

 13/12/2009א. הכט בתארי%  �ועד לשליחת המכתב ל  1992על פי התיעוד בתיק העסק, משנת  �

מחלקת רישוי לא פעלה לסגירת  בעקבות מכתבו החמור של מפקד שירותי הכבאות מר רגב,

העסק ע"י צו מנהלי כפי שיש ביכולה לעשות ולא נמצא תיעוד להלי% פלילי כנגד בעלי העסק 

  להוציא מכתב ההתרעה של עו"ד מ. אדטו. בעוו� ניהול עסק ללא רישיו�

  

  

  שילוט

ר . קיימת יתרת חוב של כחמישה עש 2006שלטי הפרסו� של העסק מצולמי� ומדווחי� משנת  �

בלבד והחוב יטופל כמו כל חוב  2010אל� שקלי� אשר לדברי מנהל מחלקת גבייה מקור� בשנת 

  אחר.

  

  ועדה מקומית

  להל� תגובתו של עו"ד מיכאל סיגל היוע( המשפטי של הוועדה

, 14.12.2008ביחס למבנה זה התקיימה ביקורת של מפקח בניה מטעם הועדה ביום  :13"מפעל הכט ברח' התעשיה 

מ"ר מחוץ  240- עקבותיה הוגש כנגד מר אלי הכט כתב אישום המייחס לו בניית מבנה אחסנה בשטח של כאשר ב

מ"ר,  32- מ"ר, חדר גנרטור בשטח של כ 135- שערי ברזל, גגון פח בשטח של כ 2מכולות,  6לגבול החלקה, הצבת 

ר. בעקבות הביקורת הוגש ביום מ" 250- מ"ר במבנה תעשייתי קיים והגדלת שטח המבנה בכ 1100- גלריה בשטח של כ

 ."7825-01-09כתב אישום בתיק תו"ב  13.1.2010

  

  4,5,6מס'  ותתלונ

ולכ� לא נבדקו ע"י הביקורת. לדברי היוע(  חקירה משטרתיתתיקי העסק נלקחו ל
המשפטי של העירייה עו"ד אלכסנדר טנדלר ננקטו הליכי� משפטיי� כנגד בעלי 

נספח בסו� דו"ח זה. תגובת הוועדה המקומית העסק כמפורט בתגובתו המצורפת כ
  לתכנו� ובנייה מצורפת להל� ובנוס�, מופיעה בשלמותה ג� כ�, כנספח בסו� דו"ח זה.

  
-כתבי אישום, האחד בגין סגירה ממתכת, פלסטיק וחלונות בשטח של כ 2כנגד הנ"ל הוגשו  מפעל "אחים מרסל": .4

תיישנות, והשניה בגין יישור שטח ויציקת משטח בהיקף של מ"ר בחזית העסק אשר הסתיימה בזיכוי מחמת ה 10

הודתה החברה במיוחס לה בנוגע לקונטיינר, הורשעה  28.11.2007מ"ר והצבת קונטיינר. בדיון מיום  125- כ

 חודשים. 9ונקנסה וכן נצטוותה לסלק המכולה מהמקום בתוך 

 

חניית רכבים ומשאיות של באי המקום,  במכתבך הנך מעלה תהיות באשר לסוגיית מכולת "סופר על הדרך": .5

עניינים אשר אינם מסמכותה של הועדה המקומית לדון בהם. יחד עם זאת, אבקש להבהיר כי בעבר ננקטו הליכים 
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משפטיים בגין המבנה האמור בגין חריגות בניה שונות, במסגרתן הורשעו החברה ומנהליה ונגזרו עליהם עונשים 

להסדרת הבניה במקום על דרך הריסת סככה קיימת והקמת תוספת, בקשה אשר שונים. עקב כך, הוגשה בקשה 

 .2011אושרה והוצא היתר מכוחה, אשר הינו בתוקף לשם ביצוע העבודות עד לחודש מאי 

 

מכתבך אינו מפנה כל סוגיה כלפי הועדה בעניין זה וכן לא ידוע על הליכים בנוגע  חנות "יובל הפרי והירק": .6

 למבנה האמור.

  

  7ונה מס' תל

. על פי התלונה בכל רחבי העיר 06/48תיק מספר  – 51 ברחוב התעשייה חנות קרמיקה הכל לאמבט

  נסות.קנתלו שלטי	 של עסק זה מבלי שנגבתה אגרה ומבלי שניתנו 

 

  

  רישוי עסקי�

 2008הביקורת בדקה ג� את מצב רישוי העסק ומצאה שהעסק פועל ללא רישיו� מאז אוגוסט  �

  אות:מהסיבות הב

מ"ר ואי התאמה לתמ"ע   31התנגדות של ועדת מורדות כרמל בגי� חריגות בנייה של  .1

  א' אשר עניינה יעוד לאחסנה. 545ג/

התנגדות של משטרת ישראל מאחר ודרישות הבטיחות של המשטרה אינ� מבוצעות  .2

  .03/11/2008נכו� לתארי% 

מחלקת רישוי עד למועד כתיבת  אי� בתיק כל תיעוד לגבי המש% טיפול בנושא רישיו� עסק מצד �

  הדו"ח.

  שילוט

" ברחבי העיר ובסיור שערכה ברחבי העיר לא תלביקורת אי� תיעוד של תליית שלטי� "פיראטי �

  מצאה דוגמאות לכ% לכ� אי� לביקורת ממצאי� בנושא זה. 

השלטי� שמותקני� על גבי העסק מופיעי� במערכת הגבייה העירונית ובגינ� יוצא חיוב  �

  באופ� סדיר.ומשול� 

  ועדה מקומית

  להל� תגובתו של עו"ד מיכאל סיגל היוע( המשפטי של הוועדה

- רת במקום בה נתגלה כי הוצב מבנה מבניה קלה בשטח כובוצעה ביק 2.9.2007ביום  "חנות "הכל לאמבט" א.ת. נשר:

ביאליק -יהמ"ש בקריתמ"ר המשמש לאחסנה, בתחום חניית רכבים מאושרת. בגין עבירה זו הוגש כתב אישום לב 30

הורשעה הנאשמת לפי הודאתה, נקנסה וניתן כנגדה צו הריסה. בביקורת נוספת  12.11.2008) וביום 953/07(עמ"ק 

 נמצא כי הבניה נשוא האישום נהרסה במלואה." 15.6.2009מיום 
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  8תלונה מס' 

ו	 קימות חריגות בנייה על פי התלונה במק – 04/083, תיק מספר 147קונדיטורית שני בדר בר יהודה 

  שאינ� מטופלות ע"י הרשות המקומית וועדת מורדות כרמל.

  

  רישוי עסקי�

א% עדיי� לא הוצא לו רישיו� עסק  17/11/2009 –הגישו בקשה לרישיו� עסק  ב  בעלי העסק �

  למרות שבתיק העסק לא מופיעות התנגדויות של גורמי הרישוי.

  

  ועדה מקומית

  כאל סיגל היוע( המשפטי של הוועדהלהל� תגובתו של עו"ד מי

- נמצא כי מבוצעות במקום עבודות להקמת קונסטרוקצית מתכת בשטח של כ 23.11.2009ביום  "קונדיטוריית "שני":

 17.12.2009במעבר ציבורי, הוצא צו הפסקת עבודה ובמקביל הוחל ע"י האחראים בהליכי לגליזציה, כאשר ביום  75

 ."1.5.2010לתאריך  הוצא היתר ל"סגירת חורף" עד

  

  סיכו� .7

 כי כל המקרי	 ולגבי בתי העסק שנבדקו הביקורת לא מצאה ליקויי	 בעבודת הוועדה המקומית 

קצב ההתקדמות של בית המשפט. בנושא שילוט הביקורת לא מצאה כל ל בהתא	מטופלי	 משפטית 

ה ליקויי	 אפג	 בעבודת מחלקת פיקוח או במחלקת גבייה. בנושא רישוי עסקי	 הביקורת מצ

בעבודת מחלקת רישוי ופיקוח אשר לא טיפלה כראוי ובזמ� לאכיפת חוק רישוי עסקי	 כנגד העסקי	 

מ"ר אשר פועל כשנתיי	 בכניסה  2,141שנבדקו. כ לדוגמא לא מתקבל על הדעת שעסק בשטח של 

די	 מטע	 למתח	 הקניות המרכזי יפעל מבלי שהחל תהלי של רישוי עסקי	 ולא ננקטו כלפיו כל צע

העירייה. במקרה אחר, בית עסק אשר מנוהל ע"י אותה משפחה, נמצא כי מחלקת רישוי לא פעלה 

כנגדו למרות אי� ספור מכתבי	 מטע	 מפקד איגוד ערי	 לכיבוי אש, על כ שהמקו	 אינו עומד 

 בדרישותיה	. הביקורת ממליצה למחלקת רישוי לפעול מיד לתיקו� הליקויי	 לגבי העסקי	 הנ"ל

  ולפעול לכ שבית העסק שברשות	 ינוהל בהתא	 לחוק.
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  דו"ח ביקורת

  קל�פיקוח על מבני פל

  בעיר נשר
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  רקע   .1

  
  

   .קל 'הפל בשיטת שנבנו במבני	 לטיפול הנחיות 5/2007 מיוחד מנכ5ל חוזרמתו
  

 כי נקבע בו), 11/96מס6( חוזר הפני	 משרד של הכללי המנהל לראשונה הוציא 4.8.1996 ביו	 .1

 לבניי� 4 וטופס היתר לתת ואי� 466 מס6 ישראלי תק� בדרישות עומדת אינה קל'פל שיטת

  .זו בשיטה נבנהש

 כי נקבע בו), 5/98מס6( זה בעניי� נוס& חוזר הפני	 משרד של הכללי המנהל הוציא 5.8.98 ביו	 .2

 לדאוג יש זו בשיטה שנבנה מבנה של מקרה בכל וכי, מסוכני	 להיות עלולי	 קל'הפל מבני

 מקצועי ייעו( לקבל הבניי� של והמחזיקי	 הבעלי	 את לחייב, ויזואלית לבדיקה מיידית

  .לו בהתא	 ולפעול מתאי	

 ורסאי באולמי חתונה מסיבת בעת קל'פל בשיטת שנבנתה תקרה קריסת אירעה 24.5.01 ביו	 .3

  .לציבור היטב זכורות הקטלניות שתוצאותיה, בירושלי	

 ממלכתית חקירה 5ועדת הקמת על הממשלה החליטה, ורסאי אסו� בעקבות, 29.5.01 ביו	 .4

 דאז המחוזי ש"ביהמ נשיא ודכב בראשות ציבור המשמשי	 ומקומות מבני	 בטיחות לעניי�

  .זילר דימוסב השופט

 מטה מינוי על המליצה במסגרתו, קל'הפל בנושא ביניי	 דו5ח זילר ועדת הוציאה 14.8.02 ביו	 .5

  .הקיימי	 קל'הפל מבני בסוגיית לטיפול יהנדס'מקצועי

 אי� כי וקובעת הביניי	 דו5ח את לאמ( 2487 מס6 בהחלטתה הממשלה מחליטה 1.9.02 ביו	 .6

) 5המטה5 ' להל�( הנדסי'מקצועי מטה יוק	 וכי קל'הפל בשיטת חדשה בנייה כל להתיר

  .קל'הפל בשיטת שנבנו במבני	 וטיפול לאיתור ומינהלה

 לשנות 4686 מס6 בהחלטה הממשלה החליטה, לפרט� המקו	 זה שאי� בותמסי, 4.2.06 ביו	 .7

 בהתא	 שמונה המטה של הפרסונלי בהרכב שינוי לרבות, ל"הנ 2487 מס6 החלטתה את

  .2487 להחלטה

, השונות לק� הפל בשיטות הבנויי� המבני� של הבטיחות רמת את רלשפ: ההנחיות מטרת .8

 .האפשרי ביותר צרקה הזמני�ח ובלו, גיל� בני מבני� של זהה לדמה, סבירה בוודאות

 אשר המקומית הרשות של לפתחה מונחת מסוכני� במבני� ולטיפול לאיתור האחריות .9

 סמכויות שעניינו העיריות לפקודת) 13(249 סעי� זה לעניי� ראה( נמצאי� ה� בתחומה

 בני�למ העזר בחוק למצוא נית� המקומית הרשות לאחריות יותר ממשי ביטוי). העיריה

 בנושא אחריותה את לאכו� המקומית לרשות המאפשר, ג� בעיריית נשר הקיי� מסוכני�

  .זה חשוב

 תו ראויה בדר מבני	 של ובניית	 תכנונ	 הבטחת, היתר בי�, שעניינ	 והבנייה התכנו� דיני .10

 להקמת הרישוי סמכויות את מייחדי	 ה	 א&, כאמור מליקויי	 כתוצאה סיכוני	 מניעת

  .המקומי מהשלטו� חלק ה� א& המהוות המקומיות עדותלוו מבני	
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 הכוללי	 מבני	 להביא הכללי	 ואת הכלי	 את הרשות מהנדס בידי נותנות אלה הנחיות .11

 זאת. ונאותה סבירה בטיחות לרמת, קל הפל בשיטת שנבנו) אחרי	 בניי� חלקי או(תקרות

 הודעות מת�, לאיתור הקשור בכל מסוכני	 למבני	 העזר חוק על, הנית� ככל, זו לעת בהסתמ

 היתרי	 להוצאת הקשור בכל, תקנותיו על והבנייה התכנו� חוק ועל ,הריסה או תיקו� ואכיפת

 חריגה של במקרה אכיפה או גמר תעודות ומת� לה	 בהתא	 ביצוע על פיקוח ,לתיקו�

  .מההיתר

 אינ� ה� הנראה שככל העובדה חר&, קל'פל מבני של וחיזוק חישוב לאפשר נועדו אלה הנחיות .12

 הכרו הכלכלי הנטל את הנית� ככל לצמצ	 ניסיו� תו וזאת, 466 ת5י, ישראלי בתק� עומדות

 הבטיחות במקדמי שימוש עושי	 אלה בהנחיות החישוב כללי .אלה פעולות של בביצוע�

' הפל מבני לרבות, בכלל המבני	 של הקמת	/תכנונ	 במועד בתוק& שהיו אחרות ובהוראות

 על7מנת, זאת. בפועל  החישובי	 ביצוע בעת תקפי	 שיהיו או כיו	 התקפי	 אלה על ולא, קל

 .עת באותה המחייב התק� על7פי שנבנו מבני	 של לזו המבני	 של הבטיחות רמת את להתאי	

 כללי	 על7פי המבני	 של חיזוק ולבצע לתכנ� כלשהי מוקנית מזכות גורעות אינ� אלה הנחיות .13

 קיימי	 שיהיו כאלה או/ו קיימי	 ותמריצי	 מהקלות ליהנות &א ואולי, עדכניי	 משופרי	

  .המבני	 של בפועל חיזוק	 ביצוע בעת

14.  שיטת ואת בכלל הבנייה את המאפייני	 הוודאות אי במצבי המטרות להשגת המוצע התהלי

 מובח� באופ� המחייב) להל� זרימה תרשי	 ראה( 66דבכי	הנ 66תהלי הוא, בפרט קל'הפל

 למבני	 העזר חוק פי'על הודעה מת�, איתור של ומבוקרות עוקבות פעולות לש שורה ומדורג

 בדיקה, מצבית בחינה, עומסי	 והקלת פינוי כמו בהמש לביצוע הוראות ומת� מסוכני	

  .ודיווח מעקב, התיקו� אישור, תיקו�, מפורטת בדיקה ,ראשונית

15.  רק לייש	, להל� נחיותוהה הזרימה לתרשי	 בהתא	 הרשות למהנדס מאפשר הנדבכי	 תהלי

 את ולהעמיק, אלה להנחיות בהתא	 הבטיחות רמת בדבר דעתו שנחה ככל מהנדבכי	 חלק

 את לבטל, כ� על, מאפשרות ההנחיות. כאמור דעתו נחה לא שבה	 במקרי	 והטיפול הבדיקה

 או, שלב באותו הבדיקה לתוצאות בהתא	 שוני	 בשלבי	 כאמור העזר חוק פי על ההודעה

 פי על הכל  ' הריסה או פינוי, עומסי	 הקלת או הבא הנדב פי'על בדיקה משה לדרוש

 חייב הרשות ומהנדס, ודיווח מעקב במסגרת קל ' הפל מבני נותרי	 המקרי	 בכל. המקרה

  .למטה כ על לדווח וא& ומעקב בחינה, ביצוע לוודא

 וכ�, המבנה של הבעלי	 מטע	 הפועל המוסמ מהמהנדס כשירות חובת ג	 כוללות ההנחיות .16

  .המוסמ המהנדס את לבדוק הרשות מהנדס בידי שיסייע היוע( מהמהנדס

 מהנדס ידי על קל '  הפל מטה של שוט& עדכו� ביצוע הינו אלה בהנחיות נוס& חשוב מרכיב .17

 בי�, בטיחות	 רמת לשיפור הנוגע בכל ובפרט, קל ' הפל במבני לטיפול הנוגע בכל הרשות

  .ועדכונ� שיפור�, ההנחיות מימוש אחר קבמע לאפשר מנת על, היתר
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  ממצאי הביקורת .2

  לחוזר מנכ"ל 5�4על פי סעי� 

מהנדס העיר יפעל בעצמו או באמצעות מהנדס יוע( לאיתור כל מבני 

קל הנמצאי� בתחומי הרשות המקומית ולדווח עליה� על פי נספח �הפל

  א' ....

בתחומי הרשות  מהנדס הרשות יערו% רשימה של מבני פל קל הנמצאי�

  המקומית"

  

מצויי� בעיר נשר. להל� ההביקורת קיבלה לידיה מאת מהנדס העיר רשימה של כל מבני הפל קל  �

  :2004הרשימה שעודכנה לאחרונה באוגוסט 

ריכוז נתונים על מבנים "החשודים כמבני פל - קל

מס' סידורי

תאור מבנה 

שם המתכנןקבלן מבצע בעלי הבנין סוג בנין כתובת הפל - קל

מקור 

הערות האינפורמציה

מהדורת 

שטח תקרותפל - קל

בית כנסת 1

רח' אלון 7ב' 

גוש 11206 

חלק 1 מגרש 

רשות מקומית עברון סיניעיריית נשרמוסדות דת 70 נשר

נטען כי תקרת הפל 

קל פורקה, הועבר 

לועדה מקומית 

1995169מורדות כרמל

מתנ"ס ורדים2

רח' הורדים 21, 

גוש 11207 

ח"ח 7 מגרש 

ש. דיטלעיריית נשרציבורי40נשר

רשות 

רשות מקומית מקומית 

בטון עם ארגזי פל-

קל,הועבר לועדה 

מקומית מורדות 

1993הכרמל

3

קלאבמרקט,מ

רשות מקומית מסחריאורן הכרמלרכז מסחרי

הועבר לועדה 

מקומית מורדות 

הכרמל

בית כנסת 4

רח' 

נוריות ,שכונת 

רמות יצחק, גוש 

11207 ח"ח 1 

עיריית נשרמוסדות דת מגרש 45 נשר

ד. דוקוב 

ארלוזרוב 

54

הועבר לועדה 

מקומית מורדות 

1998הכרמל

מרכז דרוקר5

רח' הזית 1 

שכונת אורן 

הכרמל גוש 

11208 חלקה 

ז. דרוקרמשרדים17, נשר

פ. גורדון-

קרן היסוד 

18, טירת 

רשות מקומית הכרמל

תקרת השופר סל, 

הועבר לועדה 

מקומית מורדות 

1984הכרמל

6

מועדון נוער 

סביון

שכונת רמות 

יצחק רח' הסביון 

4 גוש 11207 

ח"ח 1 מגרשים 

רשות מקומית סיני עברוןעיריית נשרציבורי155,157,נשר

הועבר לועדה 

מקומית מורדות 

1997הכרמל

7

אולם ספורט 

בי"ס גלילות 

שכונת בן דור 

רח' המתמיד 

38 גוש 

11217חלקה 

רשות מקומית בלנק דודעיריית נשרציבורי76 נשר

הועבר לועדה 

מקומית מורדות 

1996הכרמל

בית כנסת 8

רח' אורן 14 ב' 

גוש 11236 

רשות מקומית עיריית נשרמוסדות דת חלקה 23,נשר

הועבר לועדה 

מקומית מורדות 

1991הכרמל

מע"צבזקמשרדיםתל חנן,נשרמרכזת טלפון9

הועבר לועדה 

מקומית מורדות 

הכרמל

שונות צור כרמל בע"מתעשיהנשרמבנה תעשיה10

הועבר לועדה 

מקומית מורדות 

  הכרמל

  

בבעלות  ארבעהישה מו עשרה מבני	 ברשימה ה	 בבעלות עיריית נשר ושמהרשימה נית� לראות כי 

  פרטית.
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 יכלהממוע� לאדר 2008ת העביר מהנדס העיר לביקורת מכתב מאוקטובר בנוס& לטבלה המצורפ

ובו מפורטת קל 'ויושב ראש המטה לטיפול במבני פלמשרד הפני	 ב&, מנהל מינהל התכנו� ישמאי אס

  התייחסות העירייה וטיפולה במבני	 הרשומי	 בטבלה מעל.

  פי מכתב זה עיריית נשר ביצעה את הפעולות הבאות:על 

  בתקרה רגילה.הוחלפה  2001קל בבית הכנסת אשר ברחוב האלו� בשנת תקרת הפל  .1

 קונסטרוקטור.על פי תוכנית  2002בית הכנסת אשר ברחוב הנוריות עבר שיפו( וחיזוקי	 בשנת  .2

 ביתר מבני הציבור נבדקו התקרות ונמצא שמצב� תקי�. .3

דס העיר באוקטובר הביקורת לא מצאה כל תיעוד להמש% טיפול במבני� אלה מאז המכתב מאת מהנ �

. בנוס� הביקורת לא מצאה תוכנית עבודה לבדיקת מבני הפל קל של מהנדס העיר לשני� 2008

 הבאות.

  

  טיפול העירייה במבני ציבור שנמצאי� בבעלות העירייה .3

  

  הביקורת מציינת כי לא מצאה דו"חות ביקורת/ בדיקה של ארבעת מבני הציבור הנותרי�: �

  לותאול	 הספורט בבית ספר גלי .1

  בית הכנסת ברחוב האור� .2

  מבנה מפעל הפיס ברחוב סביו� .3

 מתנ"ס ברחוב הוורדי	. .4

  

סגנית מהנדס העיר הגב' רעיה  וח. בסיור נכאשר בבעלות העירייה 	סיור במתקניכללה הביקורת 

  להל� הממצאי	: ,גזינסקי ומבקר העירייה

כדי קל. �ת לתקרת הפל בכל המבני� קיימת הנמכת תקרה שאינה מאפשרת לערו% בדיקה ויזואלי �

 בגובה רב. �לערו% בדיקה ויזואלית יש לפרק את הנמכת התקרה שנמצאת בחלק מהמקרי

חלק משטח בדיקה ויזואלית רק בהתאפשרה  משמש את תנועת הצופי�הבמבנה אשר ברחוב סביו�  �

רת לראות סדק דק בתקנית� היה  ללא ציפוי. בבדיקה מקומות בה� התקרה חשופההתקרה, כלומר, ב

כדאי לבדוק את הנושא ציינה שלדעתה של סגנית מהנדס העיר זה אינו סדק מסוכ� א%  המבנה.

 באופ� יסודי יותר.

של מספר רב רבה מאחר ומדובר במבני ציבור אשר מתקיימת בה� פעילות הביקורת מציינת כי 

דת של אנשי� יש להקפיד על נושא הבטיחות ולערו% בדיקות תקופתיות בהתא� להמלצות וע

  זיילר שהתפרסמו בחוזר מנכ"ל.

הערה: במהל% הביקורת באול� הספורט שבבית ספר גלילות נתגלה ליקוי בטיחותי נוס� 

קל והוא שהנמכת תקרת באול� הספורט נופלת  –בתקרת האול� שאינו קשור לנושא פל 

מפגיעת כדורי� טועי� ומסכנת את הילדי� המשחקי� במקו�, כ% לדברי מנהלת בית הספר 

איש האחזקה במקו�. כפי שנית� לראות בתמונה אכ� נפלו מספר חלקי� ולדעת הביקורת יש ו

  לבדוק את הנושא ע"י מהנדס בטיחות.
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  טיפול העירייה במבני� פרטיי� אשר נמצאי� בשטח השיפוט העירוני .4

  

  ביצוע בדיקה מצבית והפחתת עומסי�

  לחוזר מנכ"ל  10על פי סעי& 

קל מהרשימה על � בעל בניי� החשוד כמבנה פלמהנדס הרשות יודיע ל"

קל סמו% כל הנית� למועד הוספתו לרשימה �איתור המבנה כמבנה פל

  "יו� ממועד זה. 14ולא יאוחר מ 

  לחוזר מנכ"ל 12על פי סעי& 

קל לבצע באופ� מידי, � "מהנדס הרשות ינחה בעלי� של מבנה פל

קל לפי �פלבאמצעות מהנדס מוסמ% מטעמו, בדיקה מצבית של מבנה ה

  נספח ב' להנחיות אלה....

מהנדס הרשות באמצעות המהנדס היוע( ינחה את הבעלי� של מבנה 

קל שקיבל הודעה ושביצע את הבדיקה המצבית על מנת שיפעל �פל

באופ� מידי להפחתת העומסי� השימושיי� המופעלי� על כל אחת 

ת דעת מהתקרות הכוללות גופי מילוי מפח באופ� שלא יעלו, על פי חוו

בתק� לסוג שימוש המותר ו/או הקיי�  של מהנדס מוסמ%, על הקבוע

  ק"ג למ"ר. 2850בפועל ובכל מקרה לא יעלה על 

  

כלומר, הביקורת לא  12 �ו 10מהנדס העיר ביצע את האמור בסעיפי� הביקורת לא מצאה תיעוד ל �

בנושא זה לבעלי שמהנדס העיר ער% ביקורת במקומות אלה או הוציא מכתבי�  מצאה תיעוד לכ%

 .והנחה את בעלי המבנה לערו% בדיקה מצבית המבני�
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  תגובת מהנדס העיר:

י	 ימחלקת הנדסה מודה לביקורת על הערותיה. הנושא נמצא בטיפול מחלקת הנדסה בחודש

  האחרוני	. להל� תמונת מצב של הטיפול במבני	 אלה בתחו	 העיר נשר:

לאחר פנייתי למנכ"ל  '  90'ו בתחילת שנות ה שני מבני תעשייה ברחוב התעשייה אשר הוקמ .1

"חברת מבני תעשייה", התקבלה תגובה של מנהל האזור ולדבריו, בקרוב תתקיי	 במקו	 

בדיקה ע"י מהנדס קונסטרוקטור אשר יוציא דו" מפורט ויקבע א	 יש צור בחיזוק המבנה 

  או כל דבר אחר.

קבלה תגובה לגבי מועד הבדיקה טר	 הת –מבנה "בזק" בפינת הרחובות בר יהודה ופר( .2

   יו	 60במבנה שלה	. הוצאתי לה	 הנחיה לתת תשובה בתו

  יו	. 60נשלח לבעלי	 מכתב דרישה לביצוע בדיקה בתו   '"מרכז דרוקר"  ברחוב הזית  .3

הוגשה בקשה למחוק מהרשימה את בית הכנסת ברחוב האלו�  –מבני ציבור בבעלות העירייה  .4

. לגבי שאר מבני הציבור, כבר הוכנה הזמנת עבודה והיא 2001 מאחר והתקרה נהרסה בשנת

 יו	.  60ממתינה לאישור ראש העיר והגזבר. מרגע האישור יבדקו כל מבני הציבור בתו

קל והא	  'מדובר בבדיקה ויזואלית בשילוב קידוחי	 לצור זיהוי הא	 מדובר בתקרת פל 

 קיימת בעיה או סכנה כל שהיא.

  

זומ� בקופת העירייה בעקבות בדיקה של חוסר במ

העברת הגבייה מהקופאית למנהלת החשבונות 

  הראשית.
  

   תמצית פרטי האירוע:

  

קופאית העירייה יצאה לחופש והעבירה את גביית הכספי	 לאחריותה של מנהל חשבונות ראשית. 

 ומ�לפני יציאתה של הקופאית לחופש היא השאירה עבור מנהל חשבונות ראשית שקיות ע	 עוד& מז

הקופאית מחופשה קיבלה לידיה את הכספי	 שנגבו בזמ� שנעדרה וגילתה שיש  שלע	 חזרתה  .בקופה

הביקורת מצאה לנכו�  1. 56.90ובמצטבר חסרי	 1)  100שטרות (שטר עוד& של החוסר התאמה בי� 

 יושוי שי לחג בטיסכר מו שנילבדוק את הנושא ולצרפו לדו"ח השנתי מאחר וכחודשיי	 קוד	 לכ� נעל

  1. 600 מצטבר של

  

  ממצאי� ומסקנות:

  
לאחר שהביקורת ערכה שיחת בירור ע	 שתי העובדות להל� עיקר הליקויי	 שגרמו לאי ההתאמה 

  והחוסר במזומני	.

ולכ� היא מקבלת תוספת  הקופאיתראשית, הגבייה לקופת העירייה היא באחריותה המלאה של 

אחריות מלאה לדאוג לכ שמחליפה/תה תקבל את  "מנקו".  כאשר היא נעדרת מעבודתה חלה עליה

כל הדרוש כדי להמשי בתהלי גבייה תקי�. ג	 ברמה של אחריות מקצועית כלפי הארגו� בו היא 

  עובדת וג	 ברמה החברית לעובד אשר מחלי& אותה בעבודתה.



 61
  

  שהתגלה החוסר: לפניליקויי	 בפעולותיה של הקופאית 

  

העוד& שהכינה ד& שעליו צוי� סכו	 הכס& בשקית. על פי הוראות  היא צרפה לשקית הקופאיתלדברי 

הנוהל בעירייה "נוהל הפקדה ושמירת מזומני	 ושיקי	 ע"י קופאי העירייה" ועל פי המקובל בהעברת 

והפקדת כספי	 יש לצר& ד& חתו	 ע	 תארי שמפרט כמה כס& יש בשקית לפי חלוקה לסוגי שטרות 

  ומטבעות ולא סכו	 בלבד.

תו ספירה של הכס& כאשר שתיה�  מנהלת החשבונותרה לא בוצעה באופ� אישי לידיה של ההעב

  נוכחות.

  . מנהלת החשבונותהשקית ע	 המזומ� הונחה בכספת ועברה שלוש ידיי	 לפני שהגיע ל

  

  שהתגלה החוסר: אחריליקויי	 בפעולותיה של הקופאית 

  

מנהלת הכס& שוב בנוכחותה של  לא ביקשה לספור את הקופאיתלאחר שהתגלתה אי ההתאמה 

או של גזבר העירייה מיד ע	 גילוי אי ההתאמה, בניגוד לנוהל "ניהול קבלת קהל בקופה".  החשבונות

או גזבר  מנהלת החשבונותעל פי הנוהל היה עליה לעמוד על כ שתתבצע ספירה כזאת בנוכחותה של 

 ל תהלי של איתור הכס& החסר.העירייה ולו רק כדי לשלול אפשרות של טעות בספירה ולהתחי

. במקרה של מנהלת החשבונותזרקה לפח את הפתקי	 שהיו מצורפי	 לכס& שקיבלה מ הקופאית

חוסר התאמה מ� הראוי לשמור את הפתקי	 לבירור עתידי או לפחות לשאול את הגזבר א	 נית� 

 לזרוק אות	.

 

  שהתגלה החוסר: לפניליקויי	 מצד מנהלת החשבונות 

  

והשתמשה בה  מזכירת הגזברקיבלה לידיה את השקית ביו	 חמישי בבוקר מ בונותמנהלת החש

לצור ביצוע הגבייה מבלי שספרה את תכולתה לפני תחילת עבודתה. בשל כ, לא נית� לברר היכ� 

  נפלה טעות בספירת או גביית הכס&.

ספר	. לדבריה ללא ד& חתו	 המסכ	 את סוג השטרות ומ מנהלת החשבונותהמזומ� הגיע לידיה של 

לידע את גזבר  מנהלת החשבונותג	 לא ראתה פתק שמציי� כמה כס& יש בשקית. במקרה כזה היה על 

 אואו לספור את הכס& בנוכחות אד	 נוס&, לתעד ולהשתמש בו  'העירייה ולפעול באחת משתי דרכי	 

 להחזירו לכספת מבלי להשתמש בו.

 נות לגזבר העירייה ולדרוש שתתבצע ספירה חוזרתלפ מנהלת החשבונותלאחר גילוי הטעות היה על 

 .של הכס& למרות התנגדותה של הקופאית (לדברי מנהלת החשבונות)

  

ע	 גילוי החוסר ירדתי אל קופאית העירייה כדי לברר את העניי�. ביקשתי  תגובת מנהלת החשבונות:

פרטי המקרה. והוא לספור את הכס& א היא סירבה. בעקבות סירובה ידעתי את גזבר העירייה ב

שקלי	  57בשלב ראשו� אני שילמתי מכספי את מלוא הסכו	 היינו  המשי לטפל בעניי� מאותו רגע.

המבקר והחלטת הגזבר קיבלתי החזר של חצי מהסכו	 ח ישירות לקופת העירייה. בעקבות דו"

  בחזרה.
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  לסיכו�:

לא פעלו ע"פ הנוהל בעירייה. בשל שתי העובדות שגו באופ� שבו העבירו מזומני	 בי� אחת לשנייה ו

שגיאות אלה לא נית� לקבוע באיזה שלב נוצר חוסר במזומ�. לכ�, אני ממלי( על חלוקה שווה בכיסוי 

  הכס& החסר. 

זהו אינו מקרה ראשו� שנוצר חוסר בקופת העירייה כמו למשל, במקרה שאירע כפי שציינתי קוד	, 

שקלי	. ג	 במקרה זה התברר כי  600כולל של י וחג בשושי ל יכרטיס ו שנילפני כחודשיי	 כאשר אבד

אי הקפדה על הנהלי	 היא שגרמה לכ כאשר אנשי	 שאינ	 מורשי	 להיכנס לחדר הקופאית נכחו 

לדעת ולכ�  הקופאיתבחדרה של הקופאית בזמ� עבודתה. במקרה זה האחריות המלאה היא של 

מקבלת תוספת "מנקו" בשכרה). יחד ע	 זאת לשאת בעלות הנזק שנגר	 (לש	 כ היא  הביקורת עליה

שקלי	  600בשל העובדה שמדובר בפע	 ראשונה שמקרה כזה קורה כתוצאה מתו	 לב ובסכו	 של  

  רק חצי מהסכו	. בתקווה שהמקרה לא ישנה.  מהקופאיתלגבות  הביקורת ממליצה

ברור להחלפת קופאית  לגזבר העירייה לרענ� את נהלי העבודה בקופה. ולקבוע נוהל הביקורת ממליצה

  בהיעדרותה (ראה המלצה לנוהל).

  

  

  הצעה לנוהל:

  החלפת קופאית תתבצע רק באישור גזבר העירייה. .1

  שעות קוד	. 24דל להודיע ולקבל את אישור הגזבר על היעדרותה לפחות תהקופאית תש .2

ות גזבר העירייה ימנה עובדת במחלקה שתשמש כמחליפה קבועה לקופאית (עדי& מנהלת חשבונ .3

  זוטרה ולא ראשית מסיבות רבות)

  מחליפתה של הקופאית תלמד להפעיל את הקופה הממוחשבת ויהיה לה קוד כניסה אישי ונפרד. .4

קופאית העירייה תעביר שקית ע	 מזומ� (עוד&), לידי המחליפה שלה מוקד	 ככל האפשר.  .5

 ס� באחת מכספות העירייה עד לשימוש בה. חהשקית תאו

בור ישירות בי� הקופאית למחליפתה ולא תימסר לידיה	 של עובדי	 יש להקפיד שהשקית תע .6

  נוספי	. 

הקופאית תצר& לשקית המזומ� ד& מודפס שבו מצוי� סכו	 הכס& ופירוט סוג וכמות השטרות  .7

  והמטבעות. 

מחליפתה של הקופאית תפנה זמ� ומקו	 מתאי	 לספירת הכס& לפני שהיא מתחילה בגבייה.  .8

את קבלת הקהל  לדחותשהספיקה לבדוק את תכולת השקית עליה במקרה שמגיע קהל לפני 

 והכספי	 עד לרגע שסיימה את בדיקתה. ג	 במחיר של חוסר שביעות רצו� של המשל	.

 בגמר הגביה ע"י המחליפה יש להדפיס דו"ח קופה ולבצע התאמה לכספי	 שהתקבלו. .9

 .7 'ו 6בעת העברת הכס& חזרה לקופאית יש להקפיד שוב על סעיפי	  .10

במקרה של חוסר התאמה יש לעצור את פעילות הקופה ולהודיע מיד לגזבר העירייה או למנהלת  .11

 חשבונות ראשית ולבצע ספירה חוזרת בנוכחות	.
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   תלונות ציבור

  
כל  .פניות למבקר העירייה בתפקידו כנציב תלונות הציבור 22 וטופלו  התקבלו 2010במהל שנת 

בטבלא המצורפת רה. טיפול מאחר והבעיה נפת יה צור בהמשהתלונות קיבלו מענה וחלק� לא ה

  .ועיקר הטיפול בה�בנושאי	 שוני	  מטה פירוט של כמה מהתלונות שהתקבלו

  
פירוט טיפולסטטוס טיפולנושא התלונהתאריך התלונה

 טענות המתלוננים נדחו , קיימת הזכות להגיש ערר.טופלחיובי ארנונה07/05/2010

חדר הטיפולים של הויטרינר שופץ. נרכשו החומרים החסרים טופלטיפול וטרינרי אצל וטרינר עירוני - דר' לואיס מילר15/06/2010

והחיסונים ניתנים בתוך המבנה ולא בחוץ

הנושא נבדק, נמצא כי השעון אינו תקין וכי החשבון זוכה בהתאם.טופלתלונה בעניין שעון מים לא תקין 30/06/2010

מחלקת תברואה ניקתה את המקום ומחלקת תחזוקה הציבה טופל חלקית פסולת באתר קק"ל נשר ותשלום עבור השירותים18/07/2010

שילוט ופחים נוספים. השירותים עדיין סגורים כאשר מרכז 

המבקרים סגור

בעקבות מכתב קודם שלא טופל, פניה נוספת 10/07/2010

בעניין בעיית החולדות ברח' כליל החורש

התבצע סיור עם מנהל מחלקת גינון שאחראי על נקיון השטח. טופל

נעשה ניקיון וגיזום יסודי .

נשלח מכתב המסביר כי הנושא בסמכות ראש העירייה על פי טופלבקשת היתר להקמת תחנת מוניות בשטח ציבורי 28/11/2010

וחוק העזר המקומי . על הפונה לפנות לראש עיריית נשר , או 

לחילופין לשקול הקמת התחנה בשטח פרטי .

פיצול דירה מס' 21 ברח' צה"ל 10 לשתי דירות 01/12/2010

נפרדות 

הנושא הועבר לטיפול מפקח הוועדה. החל תהליך משפטי כנגד טופל

  בעלי הדירה
  
  

  

   חשש לניגוד ענייני� בוועדות העירייהבדיקת 

  (ע"פ בקשת ועדת ביקורת)

  

  ממצאי�:בדיקה ו

של ניגוד ענייני	 בועדות העירייה 	 בהמש לפנייתה של ועדת ביקורת לבדוק הא	 קיימי	 מצבי

ומצאה שני אירועי	 של ניגוד ענייני	  2010ביצעה הביקורת בדיקה של ועדות העירייה במהל שנת 

הביקורת קיימה  14.07.2010 מתארי אשר התקיימו בישיבת ועדת מכרזי	 של החברה הכלכלית

 תובתו	 לב וללא כוונת זדו�. בשיחוהגיע למסקנה שהמקרה קרה ע	 שני חברי המועצה  בירורשיחות 

ושניה	 קיבלו את  מדוע אסור היה לה	 להשתת& בישיבות הוועדהלה	  ע	 חברי המועצה הוסבר

במכרז המדובר זכה גור	 שלישי שאינו קשור לשניה	 ובכ חשוב לציי� כי . הערת הביקורת במלואה

	 של שני חברי המועצה מאחר הביקורת אינה מציינת את שמ. לכל הצדדי	 נחסכה עוגמת נפש רבה

שלא תחזור על עצמה וכפי שציינתי קוד	 המכרז היה שהיה מדובר בטעות חד פעמית  השתכנעוה

  ונמסר לגור	 שלישי. מבחינת היקפו הכספי "שולי" באופ� יחסי 

הגיע כצופה בלבד ואינו משמש כחבר ועדת מכרזי	. בנוס&, אותו  א'חבר מועצה לציי� כי עוד חשוב 

וחברי הוועדה אישרו לו (בטעות) במכרז הודיע לפני הדיו� לחברי הוועדה שבנו מתמודד מועצה חבר 

יתה היועדת מכרזי	 לפנייתו של חבר המועצה תגובת	 של חברי  להישאר בזמ� פתיחת המעטפות.

  שגויה ולמרות הסכמת	 היה עליו לצאת החוצה. 

לא הודיע לחברי כחבר ועדת מכרזי	,  שמשמשחבר מועצה ב' על פי הפרוטוקול של אותה ישיבה 

  הוועדה שגיסו משתת& במכרז והיה נוכח במהל פתיחת המעטפות.
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את הכללי	 בנושא הביקורת מוצאת לנכו� לנצל מקרה זה כדי להזכיר לנבחרי הציבור ועובדי העירייה 

  ניגוד ענייני	.

  

  

  :כללי� בנושא ניגוד ענייני�

  
  

  חרי	 ברשויות המקומיות ועדה למניעת ניגוד ענייני	 של נב
  עקרונות כלליי� � ניגוד ענייני� 

  
 כללי:          א.

הדי� הישראלי אוסר על עובד הציבור להימצא במצב בו קיימת אפשרות שיהיה נתו� בניגוד ענייני	. 
(הביטוי "עובד ציבור" מתייחס לעובדי	, נבחרי	 ועוד. ר' פירוט בנושא זה להל�). במילי	 אחרות, 

היה לעובד הציבור, המפעיל את סמכותו לגבי נושא מסויי	, עניי� אחר, אישי או מוסדי, אסור שי
באותו נושא. הסיבה לכ נעוצה בחשש, שהעניי� האחר שיש לאותו עובד ציבור ישפיע על דר פעולתו 

החשש הוא שעובד הציבור לא יוכל להתעל	  –או על שיקול הדעת שלו. כאשר מדובר בעניי� אישי 
נו האישי (או מעניינו של אד	 אחר הקרוב אליו). הוא עלול להעדי& את עניינו האישי על פני מעניי

מילוי תפקידו בצורה הטובה ביותר ועל פני חובתו לדאוג א ורק לענייניו של הציבור, אותו הוא אמור 
החשש הוא שעובד הציבור, הממלא  ' לשרת במסגרת תפקידו. כאשר מדובר בעניי� מוסדי אחר 

פקידי	 בשני תפקידי	 ציבוריי	 שוני	, במסגרות שנועדו לפעול באופ� עצמאי, יית� משקל, ת
במסגרת מילוי תפקידו באחד התפקידי	 הללו, לאינטרסי	 או לשיקולי	 הרלוונטיי	 למילוי תפקידו 

  האחר, כאשר אי� מקו	 שיתחשב בה	. 
  
  

נטרסי	 אישיי	 או אחרי	, הרי שעצ	 בנוס&, קיי	 חשש, שג	 א	 עובד הציבור עצמו לא יושפע מאי
העובדה שיש לו אינטרס אחר, עלולה לערער את אמו� הציבור בכ שהפעיל את סמכותו בצורה 
עניינית, הגונה וחסרת פניות. העיקרו� מוצא ביטוי בהוראות חוק רבות. בי� השאר, הוא מעוג� בכללי	 

  , הקובעי	 כדלקמ�:3'ו 2
  

  משוא פני�מילוי תפקיד באמו� וללא   .2"
  

חבר מועצה ינהג במילוי תפקידו באמו� וללא משוא פני�, תו% גישה הוגנת כלפי הכל ובלי 
  שיהיה לו עניי� אישי בהחלטותיו ובפעולותיו, א� למראית עי�.

  
  
  חובה למנוע ניגוד ענייני�  .3

קיד חבר מועצה ינהל ענייניו כ% שלא יהיה ניגוד ענייני� בי� תפקידו כחבר מועצה לבי� תפ
  אחר או עניי� אישי שלו".

מקורו ההיסטורי של האיסור על הימצאות במצב של ניגוד ענייני	 הוא, כנראה, בדיני	 החלי	 על 
עובדי ציבור הממלאי	 תפקידי	 שיפוטיי	. בתחו	 זה היתה ההלכה, שאד	 אינו רשאי לדו� בענייניו 

בור, לרבות עובדי	 שאינ	 עוסקי	 הוא. פסיקת בתי המשפט הרחיבה את תחולתו על כלל עובדי הצי
  שיפוטיי	. 'בתפקידי	 שיפוטיי	 ומעי�

  
 
  כלל עצמאי –עיקרו� יסוד   ב.
  

), 2(פ"ד לד ( ראש עיריית פתח תקוהנ'  סיעת הליכוד בעיריית פתח תקוה 531/79בפסק הדי� בבג"צ 
ל ניגוד ענייני	 ) קבע בית המשפט, שהאיסור על הימצאות במצב שסיעת הליכודעניי�  –, ולהל� 566

הוא כלל יסוד בשיטתנו המשפטית, והוא פועל יוצא של דיני האמו�. באופ� כללי נית� לומר, שדיני	 
אלה, שמקור	 בפסיקת בתי המשפט, קובעי	, כי מי שמנהל את ענייניו של אחר (נאמ� המנהל נכסי	 

בת אמו�. בי� השאר, עבור אחר; מנהל חברה המנהל אותה עבור בעלי המניות וכד') חב כלפיו חו
משמעותה של חובה זו היא, שעליו לדאוג לאינטרס של אותו אד	 שאת ענייניו הוא מנהל, ולא 
לאינטרסי	 האישיי	 שלו. מטרת	 של כללי האמו� היא, לפיכ, ליצור פיקוח ולהטיל ריסו� על מי 

  שהוא בעל כוח או סמכות חוקית בהפעלת אותו כוח או סמכות.
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בור הופקד כוח, שנועד לקד	 את עניינו של כלל הציבור. לפיכ, כאשר עובד הציבור בידי עובדי הצי

ממלא את תפקידו, אסור לו לקחת בחשבו� את ענייניו האישיי	 או כל עניי� חיצוני אחר. בנוס&, 
כאמור, יש לייחס חשיבות ג	 לכ שהציבור, שנבחריו מופקדי	 על ניהול ענייניו, ירגיש כי הוא יכול 

בה	 אמו� מבלי לחשוש, שלמעשה ה	 פועלי	 לקידו	 ענייניה	 האישיי	 או לקידו	 אינטרסי	 לתת 
  ציבוריי	 אחרי	, במקו	 למלא את תפקיד	 על הצד הטוב ביותר.

  
כאמור, הכלל האוסר על הימצאות במצב של חשש לניגוד ענייני	 הוא כלל עצמאי. משמעות הדבר 

וכי אי� צור% בהוראה חקוקה מיוחדת (חוק , רשויות השלטו� החל על כל, עיקרו� כלליהיא, שמדובר ב
או תקנה) על מנת לקבוע, שמצב, בו קיי� חשש שעובד ציבור מסויי� נתו� בניגוד ענייני� הוא מצב 

   שאסור לו להימצא בו.
  

בנוס&, הוראות הדי� בתחו	 ניגוד הענייני	 אינ� נחשבות לממצות. דהיינו, ג	 א	 קיימת הוראת חוק 
ר קובעת הסדר מסויי	 בתחו	 ניגוד הענייני	, העיקרו� הכללי ממשי לחול על כל עובד ציבור אש

  לגבי כל מצב אפשרי של ניגוד ענייני	, א& א	 ההסדר החוקי הכתוב אינו מתייחס אליו במפורש. 
  

לש	 הבהרה נביא דוגמא: בדר כלל קובע החוק, כי אסור לעובד הציבור לטפל בנושא הקשור אליו 
או אל קרובו. ואול	, למרות שהדבר לא נאמר במפורש, אסור לעובד הציבור לטפל ג	 בענייניו של 
חבר שלו, והוא עלול א& להיות מורשע בפלילי	 א	 ניצל את סמכויותיו כעובד הציבור על מנת לסייע 

, �10, כר ע, , (דיני	 עליושמעו� שבסנ'  מדינת ישראל, 1397/03לחבר, תו ניגוד ענייני	 (ראה: דנ"פ 
  עניי� שבס). –ולהל� 

  
במילי	 אחרות, בתחו	 ניגוד הענייני	, לא נית� ללמוד מקיומו של הסדר כלשהו בחקיקה על "הסדר 
שלילי" בכל הנוגע לכל מצב אפשרי אחר של חשש לניגוד ענייני	 שהחוק לא התייחס אליו במפורש 

עזריאל  5734/98; בג"צ 133) 3, פ"ד מט ('ממשלת ישראל ואחנ'  מהדרי� ואח' 5575/94(ראו: בג"צ 
 אורי ברגמ� 3480/91; בג"צ 8) 2, פ"ד נג (ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל ואח'נ'  ופינקרפלד

  ).716), 3, פ"ד מז (הוועדה לבניה למגורי� ולתעשיה מחוז תל אביב ואח'נ' 
  
  
  תחולת הכלל בדבר ניגוד ענייני�  ג.
  

סר על הימצאות במצב של חשש לניגוד ענייני	 חל על סוגי	 רבי	 מאד של חשוב להדגיש, שהכלל האו
עובדי ציבור. המונח  "עובד ציבור" הוא מונח בעל משמעות רחבה, והוא כולל את כל מי שממלא 

חברי כנסת, ראשי רשויות מקומיות וחברי מועצות הרשויות  –תפקיד בשירות הציבור, לרבות נבחרי	 
  המקומיות.

  
  קבע כב' השופט ברק: סיעת הליכודלפסק הדי� בעניי�  10בסעי& 

  
"עצ	 העובדה כי עניי� לנו בגו& פוליטי נבחר, אי� בה כדי לשלול את תחולת	 של הכללי	 
בדבר ניגוד ענייני	. כל משרתי הציבור חייבי	 להימנע מניגוד ענייני	, ודבר זה חל במיוחד 

  יבי	 לשמש דוגמא לציבור."על נבחרי ציבור, החשופי	 לעניי� הציבור והחי
  

יש להוסי&, כי הכלל חל על חברי מועצות רשויות מקומיות, אשר פעילות	 הפוליטית נעשית 
בהתנדבות, באותה מידה שהוא חל על עובדי הציבור או על חברי הכנסת, המקבלי	 שכר עבור 

  פעילות	. כמו כ�, הוא חל ג	 על חברי ועדות קרואות ומועצות ממונות.
  
  
  שאלה אובייקטיבית �יומו של ניגוד ענייני� ק  ד.
  

 בית המשפט קבע לא פע	, כי המבח� לקיומו של ניגוד ענייני	 הוא מבח� אובייקטיבי. די בכ
שמבחינת הנתוני	 האובייקטיביי	 ועל סמ שיקולי	 המבוססי	 על נסיו� החיי	 והשכל הישר עלול 

  להיווצר מצב של ניגוד ענייני	.
  

  :כב' השופט ברקהסביר  סיעת הליכוד בעיריית פתח תקוהי� בפסק הדי� בעני
  

"האיסור אינו רק על שיקול הדעת עצמו בביצוע הפעולה או התפקיד. האיסור הוא על 
הימצאות במצב בו עלול להיות ניגוד ענייני	. מטרת הכלל היא למנוע את הרע בטר	 יארע. 

	 בפועל שיקול הדעת הוא ראוי. מטרת הכלל צופה פני העתיד. אי� זה מעלה ואי� זה מוריד א
 הכלל היא למנוע פיתוי מאד	 ישר והגו�, בחינת אל תביאונו לידי ניסיו�. על כ�, אי� צור
להוכיח בפועל קיומו של ניגוד ענייני	. די בכ שקיימת אפשרות ממשית של ניגוד ענייני	. 
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חששותיו הסובייקטיביי	 אפשרות ממשית זו נמדדת באמות מידה אובייקטיביות, ולא על פי 

  של צד זה או אחר."
  

לפיכ, העובדה, שעובד ציבור מסויי	 סבור שהוא מצוי או אינו מצוי במצב של ניגוד ענייני	 אינה 
  מעלה ואינה מורידה. 

  
לאור האמור לעיל ברור ג	, כי שאלת קיומו של חשש לניגוד ענייני	 אינה תלויה בזהותו של עובד 

	 האד	 הישר וההגו� ביותר אינו רשאי להיות נתו� במצב בו קיי	 חשש הציבור הרלוונטי. ג
  אובייקטיבי לניגוד ענייני	. 

  
ועוד, אי� חשיבות לזהותו של הגור	 המבקש לבדוק א	 אד	 אחר נתו� במצב כאמור. בי� א	 הפונה 

ניגוד  שאלת קיומו של –מעלה שאלה הנוגעת אליו בי� א	 מדובר בטענה שהועלתה מנימוקי	 זרי	 
הענייני	 היא עניי� נפרד, אובייקטיבי,  ואינו מושפע מ� השאלה מי היה הגור	 שהעלה אותה 

  מלכתחילה.
  
  
  ניגוד ענייני� אישי  ה.
  

כאמור, אד	 מצוי במצב של חשש לניגוד ענייני	 אישי כאשר הוא עוסק, במסגרת מילוי תפקידו, 
יכול לעשות שימוש בסמכויות הנתונות לו  בנושא שיש לו (או לאד	 קרוב אליו) עניי� בו, והוא

במסגרת התפקיד להעדי& את ענייניו האישיי	 או ענייניה	 האישיי	 של אנשי	 אחרי	 על פני מילוי 
תפקידו כהלכה. חשוב להבהיר, כי ג	 א	 בפועל פעל אותו אד	 באופ� המקצועי והאובייקטיבי 

 האפשרותלניגוד ענייני	, רק משו	 שהיתה לו ביותר, עדיי� לא יהיה מנוס מלקבוע כי פעל תו חשש 
  לעשות שימוש לרעה בתפקידו על מנת לקד	 את ענייניו האישיי	.

  
דוגמא קלאסית למצב של חשש לניגוד ענייני	 אישי היא מצב, בו חבר המועצה מקבל החלטה בעניי� 

� ומשתת& (כחבר חבר מועצה המבקש היתר בניה מ� הרשות בה הוא מכה 'הנוגע אליו אישית. למשל  
הוועדה המקומית לתכנו� ובניה) בישיבה בה נדונה הבקשה.  ניגוד הענייני	 מתעורר ג	 במצב בו 
מדובר בבקשה של קרובו של חבר המועצה, חברו או גור	 אחר שחבר המועצה קשור עמו בקשרי	 

מועצה כל אחד מ� המצבי	 הללו הוא מצב של חשש לניגוד ענייני	, ואסור לחבר ה –עסקיי	 
להשתת& בדיו�, להצביע בנושא או א& לטפל בו מחו( לישיבות המועצה או הוועדה המקומית לתכנו� 

  ובניה.
  

  פירוט בדבר החלטות במקרי	 שוני	 של ניגוד ענייני	 אישי נית� למצוא בפרק העוסק בנושא. 
  
  
  ניגוד ענייני� בייצוג   ו.
  

& שבו הוא חבר הוא מצב מובהק של ניגוד ענייני	 מצב, בו חבר בגו& מסויי	 מייצג גורמי	 בפני הגו
אישי. לפיכ, כאשר חבר המועצה מייצג אד	 בפניה, בפני ועדה שלה, או בפני גורמי	 אחרי	 באותה 
רשות מקומית (לרבות העובדי	 והגורמי	 המקצועיי	), מתעורר החשש, כי שאר חברי המועצה, כמו 

ת באותו נושא, במנותק מ� העובדה שלחבר המועצה, ג	 עובדיה, יתקשו לנקוט עמדה אובייקטיבי
שהוא ג	 בעל מעמד וכוח פוליטיי	 ברשות, יש עניי� בהחלטה מסויימת. פירוט בעניי� זה נית� למצוא 

  בפרק העוסק בנושא.
  
  
  ניגוד ענייני� מוסדי  ז.
  

רי אחד, בשני ניגוד ענייני	 מוסדי עלול להתעורר כאשר עובד ציבור מסויי	 ממלא יותר מתפקיד ציבו
גופי	 שלטוניי	 שוני	, הפועלי	 בנפרד זה מזה, וכאשר חלק מהנושאי	 שבטיפולו במסגרת תפקידיו 
השוני	 חופפי	 זה את זה, כ שהוא יכול, במסגרת תפקידו האחד, לקד	 את תפקידו השני, להתחשב 

  בשיקולי	 שצריכי	 להנחות אותו במסגרת תפקידו השני וכד'. 
  

סיעת הדברי	 בצורה הטובה ביותר על ידי דוגמא: בפסק הדי� המנחה בעניי�  נית� להמחיש את
נקבע, כי חבר מועצת עיר שהוא חבר בוועדת ההנהלה של מועצת העיר, אינו רשאי לכה�  הליכוד

במקביל כחבר ועדת הביקורת של המועצה. זאת, משו	 שבמסגרת תפקידו בוועדת הביקורת יהיה 
לטותיה של ועדת ההנהלה, בה הוא עצמו מכה�. בית המשפט הכיר בכ עליו להעביר ביקורת על הח

שככלל, אנשי	 מתקשי	 לבקר את פעולותיה	 (או להתייחס אליה�) באופ� אובייקטיבי, ולכ� קבע, כי 
אי� מקו	 להעמיד	 במצב בו ייאלצו לעשות זאת, למרות שאי� המדובר בעניי� אישי של אותו חבר 

  מועצה. 
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  די� בעניי� סיעת הליכוד מנתח השופט ברק את המצב כ:לפסק ה 9בסעי& 
  

"מר מוכתר הוא חבר ועדת ההנהלה. בתפקידו זה עליו לייע( לראש העיר בכל הנוגע לביצוע 
תפקידיו. מר מוכתר הוא חבר הוועדה לענייני ביקורת, ויושב הראש שלה. בתפקידו זה עליו 

קורת באשר לפעילותו של ראש העיר לנקוט עמדה ולהסיק מסקנות המתבקשות מממצאי הבי
ועצותיה של ועדת ההנהלה. נמצא, כי בתפקידו כחבר וכיו"ר הוועדה לענייני ביקורת, על מר 
מוכתר לנקוט עמדה כלפי פעולותיו הוא כחבר ועדת ההנהלה. עני� זה מתחדד במיוחד, כאשר 

ות אשר עליו ועדת ההנהלה דנה בדו"חות הביקורת וממליצה לפני ראש העיר באשר להער
להגיש לוועדה לענייני ביקורת. במצב דברי	 זה על מר מוכתר לנקוט עמדה ביחס להמלצותיו 

  הוא בענייני ביקורת... 
 חזקה על מר מוכתר כי יעשה הכל כדי למלא כראוי את שני התפקידי	 בה	 הוא נושא, א

ורתיות על הדי� מבקש למנוע ממנו מלהימצא במצב בו יהא עליו להמלי( המלצות ביק
  פעולותיו הוא, כדי שלא להעמידו בניסיו� שלא יוכל לעמוד בו..."

  
מצב מובהק של ניגוד ענייני	 מוסדי בהקשר של השלטו� המקומי הוא המצב, בו חבר מועצה שיש לו, 
במסגרת עבודתו או כהונה אחרת שלו, סמכות לפקח על פעילות הרשות המקומית (למשל, כעובד של 

וסק בפיקוח על רשויות מקומיות); דוגמא אחרת היא כאשר חבר מועצה אשר משרד הפני	, הע
משמש כעובד ברשות מקומית אחרת, ובמסגרת תפקידיו מטפל בהתקשרות או בהתחשבנות בי� שתי 

  הרשויות.
  

  לפסק הדי� בעניי� סיעת הליכוד העיר בית המשפט:  4בפסקה 
  
ענייני	, או שמא די בחשש סביר כי  שאלה יפה היא, א	 נדרשת אפשרות ממשית של ניגוד  

עשוי להתקיי	 ניגוד ענייני	. בפסיקתו של בית משפט זה יש סימוכי� לשתי ההשקפות.  . . . 
  ובענייננו אי� לנו צור לנקוט עמדה בשאלה זו  . . .

  
ו בדר כלל מקובל, שעל מנת לקבוע שעובד ציבור מצוי במצב של חשש לניגוד ענייני	 בי� מילוי תפקיד

לבי� ענייניו האישיי	, די ב"חשש סביר" לקיומו של ניגוד ענייני	, ואילו על מנת לקבוע שעובד הציבור 
  מצוי במצב של ניגוד ענייני	 מוסדי, יש צור להראות "אפשרות ממשית" לקיומו של  ניגוד ענייני	. 

  
  
  
  הכללי� למניעת ניגוד ענייני� של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות  ח.
  

הכללי	) נוסחו על ידי  –ללי	 למניעת ניגוד ענייני	 של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות (להל� הכ
ועדה ציבורית, בראשותה של גב' טנה שפני(, לשעבר המשנה ליוע( המשפטי לממשלה, ומי שעמדה 

ל בראשות הוועדה במש שני	 רבות. הכללי	 אומצו על ידי מרכז השלטו� המקומי, ונוסחו על דעתו ש
  היוע( המשפטי לממשלה. 

  
הכללי	 מאגדי	 בתוכ	 את העקרונות הכלליי	 הקבועי	 בפסיקת בית המשפט בכל הנוגע לניגוד 
ענייני	 וכוללי	 ג	 הוראות פרטניות החלות על נבחרי הציבור ברשויות המקומיות, בתחו	 ניגוד 

  הענייני	.
  

ר לעיל, נקבעו בפסיקת בתי המשפט. קובעי	 את העקרונות, אשר כפי שהוסב 3'ו 2כאמור, כללי	 
  שאר הכללי	 מהווי	 פירוט או נגזרות של אות	 עקרונות:

  
  מילוי תפקיד באמו� וללא משוא פני�  .2"
  

חבר מועצה ינהג במילוי תפקידו באמו� וללא משוא פני�, תו% גישה הוגנת כלפי הכל ובלי 
  �.שיהיה לו עניי� אישי בהחלטותיו ובפעולותיו, א� למראית עי

  
  
  חובה למנוע ניגוד ענייני�         .3

חבר מועצה ינהל ענייניו כ% שלא יהיה ניגוד ענייני� בי� תפקידו כחבר מועצה לבי� תפקיד 
  אחר או עניי� אישי שלו".
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 8שאר הכללי	 מבוססי	 על עקרונות אלה, וה	 מתייחסי	 לנושאי	 ספציפיי	 יותר. למשל, כלל 

י, וקובע, כי חבר מועצה לא יטפל, במסגרת כהונתו במועצה, בנושאי	 מתייחס לניגוד ענייני	 מוסד
  שגורמי	 לו להימצא, במישרי� או בעקיפי�, במצב של ניגוד ענייני	 בי� תפקידיו השוני	.

מתייחס לניגוד ענייני	 אישי, וקובע, כי חבר מועצה לא יטפל, במסגרת כהונתו במועצה,  11כלל 
  שי, ויודיע למועצה על העניי� האישי שיש לו. בנושאי	 שיש לו בה	 עניי� אי

  
, 12רוב הכללי	 חלי	 על מצבי	 ספציפיי	, בה	  מתעורר חשש לניגוד ענייני	 אישי. למשל, כלל 

המתייחס למצב, בו חבר המועצה עושה עסקה ע	 הרשות המקומית בה הוא מכה�. החשש הוא, 
חלטות באותה רשות היא שגרמה לכריתת שקרבתו של אותו חבר מועצה לגורמי	 המוסמכי	 לקבל ה

החוזה. קיי	 ג	 חשש, שהמועצה יכלה לרכוש שירותי	 זולי	 יותר, או שירותי	 באיכות טובה יותר, 
  והתפשרה, כיוו� שהיה מדובר בחבר המועצה. לפירוט בעניי� זה נית� לפנות לחוות הדעת בנושא.

  
צה, והוא מבוסס על הרעיו�, כי חבר אוסר על חבר המועצה לעשות שימוש בנכסי המוע 13כלל 

המועצה נבחר לתפקידו על מנת לקד	 את ענייני הציבור ואסור לו להפיק תועלת לעצמו מכהונתו 
  הציבורית.

  
  מתייחס למצב, בו חבר המועצה מתקשר בחוזה ע	 קבל� הנות� שירותי	 לרשות. 14כלל 

  
  ועדת המשנה לתכנו� ובניה.אוסר על קבל� בניי� הבונה בתחומי הרשות לכה� בו 15כלל 

  
אוסר על חבר מועצה, אשר מייצג את ענייניו של סקטור עסקי מסויי	 לא יהיה חבר בגופי	  16כלל 

  של הרשות המקומית הדני	 בבקשות  אישיות של חברי אותו סקטור או סקטור מתחרה לו.
  

את, על מנת שלא לתת אוסר על חבר המועצה לייצג גורמי	 כלשה	 בפני הרשות המקומית. ז 17כלל 
לאות	 גורמי	 יתרו� בלתי הוג� על פני גורמי	 אחרי	, שאינ	 מקורבי	 למועצה, ועל מנת למנוע 

  מצב, בו חבר מועצה מפיק רווח כלכלי  ממעמדו הציבורי.
  

מתייחסי	 למצב בו חבר מועצה מקבל מתנה, הטבה או "טובת הנאה" אחרת, במסגרת  20'18כללי	 
  האסור והמותר בתחומי	 אלה.  תפקידו, ולגבולות

   
חלק מ� הכללי	 נוסחו על ידי הוועדה, א חלק	 הובאו, בשינויי	 קלי	 בלבד, מדברי חקיקה 

, הקובע איסור על חבר המועצה לעשות עסקה ע	 הרשות המקומית בה הוא 12קיימי	. למשל, כלל 
המועצות המקומיות ובצו  מכה�, אינו מהווה חידוש. זהו הסדר המעוג� בפקודת העיריות, בצווי

  המועצות האזוריות וג	 בתקנוני	 החלי	 על המועצות המקומיות והאזוריות ביהודה ושומרו�.
  

. כלל זה מבוסס בעיקרו על הוראות פקודת העיריות [נוסח חדש] וצווי 9דוגמא אחרת היא כלל 
משפט העליו�, ופסקה ) מקורה בפסק די� של בית ה2המועצות המקומיות השוני	, א הסיפא לפסקה (

  ) מקורה בהנחיית היוע( המשפטי לממשלה.4(
  

, החל 1964'מתבסס על הוראות חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), התשכ"ד 10כלל 
על העיריות והמועצות המקומיות. חוק זה מונע מעובדי ציבור הממלאי	 תפקידי	 מסויימי	 (למשל 

מודד בבחירות לרשות מקומית. הרציונל העומד בבסיסו של החוק שוטרי	 או פקידי שומה) מלהת –
הוא החשש מפני ניגוד ענייני	.  החשש הוא, בי� השאר, שאות	 עובדי ציבור יעשו שימוש לרעה 

  בתפקיד	 על מנת לגייס קולות לבחירת	 למועצת הרשות. 
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  מעקב אחר 

  תיקו� ליקויי�
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  תיקו� ליקויי� שהועלו בדו"חות הביקורת של מבקר העירייה: מעקב

  

  שפ"י

וכניסה נפרדת מזו של  פסיכולוגי	 כולל חדר טיפולי	הגדלת מספר חדרי העבודה שעומדי	 לרשות ה

  העירייה למטופלי	

מתכוונת להעתיק לקראת תיקו�. העירייה  �

את נקודת המשטרה למבנה חדש ולאפשר 

ש בחדרי� לשירות הפסיכולוגי להשתמ

ששימשו את המשטרה עד כה, כולל כניסה 

  .נפרדת למטופלי�

  חוקי עזר

  .בהתא	 חוזר מנכ"ל משרד הפני	 עדכו� חוקי עזר ישני	

 לא תוק�.  �

  מיקו� פחי אשפה –חזות העיר 

  והצוות מכולות אשפה במקו	 שתוכנ� עבור� למניעת הידרדרות של פחי אשפה מי	התקנת מחסו

 לא תוק�.  �

  

  נגישות –ונית ספריה עיר

  התאמות נגישות בתו המבנה כולל שירותי	 ושטח הספרייה

  תיקו�.  �

  תקנת מעליתה

  היו שני מכרזי� ללא זוכה.לקראת תיקו�.  �

  מועצה דתית 

  מליאת המועצה וועדותיה �

  לדברי יו"ר המועצה הדתית, המועצה �

לקיי� מידי חודש ישיבת  מליאה,  המקפיד

  וועדות לפי הצור%.

מועצה הודיע לחברי המועצה כמו"כ ראש ה �

את לשו� החוק  לפיו חבר מועצה שנעדר 

ישיבות ברצ� יחדל מלכה� כחבר  3מעל 

  .המועצה

  
  תשלו	 זכויות עובדי	תקציב ו �

לא הוגשה תביעה נוספת אשר בגינה צרי%  �

  היה להפריש סכו� בתקציב העירייה. 

המועצה הדתית העבירה את כספי זכויות  �

  ביה"ד  לעבודה.העובדי� כפי שהוחלט   ב
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שול� ע"ח לרב טוביה  2010משנת התקציב  �

והיתרה בס% 4  250.000בהרי"ר ס% 

תשלומי� שווי�  8 � תועבר ב4  398.651

כפי שסוכ� ע� העירייה, הסכומי� כוללי� 

ריבית והצמדה כמתחייב מהחלטות בית 

כמו"כ שול� לרב כ( את  הדי� לעבודה.

וזאת לאחר 4  218.000זכויותיו בס% 

התחייבו  עירייה והמשרד לשרותי דתשה

  להעביר את חלק�.

  בבית העלמי�עב' פיתוח  �

המועצה הדתית מבצעת עבודות  2009משנת  �

  בגודל הצעת מחיר בלבד.

המועצה הדתית העבירה תוכניות לביצוע  �

עבודות פיתוח גדולות בבי"ע למח' מהנדס 

העיר. יש לציי� כי מאז שהנושא עבר 

מכרז לביצוע  לעיריית נשר לא הוצא שו�

  עב' פיתוח בבי"ע ע"י העירייה.

עבודות הפיתוח בבי"ע לדברי יו"ר המועצה  �

בנשר יבוצעו בתיאו� ע� מח' מהנדס העיר  

  בנשר.

  

  
  ועדת הנחות �

שהעבירה המועצה קריטריוני� להל� ה �

לביקורת. לדברי יו"ר המועצה על פי 

לקבוע הוועדה שאית קריטריוני� אלה ר

הנימוקי�  לפי שקול דעתה בצירו�

  הנחה לתושבי�. הנדרשי�

  

שהעבירה המועצה להל"ן הקריטריונים 
  הנחות ח"קבנושא הדתית לביקורת 

  30% –בלבד  לשארים עם קבצת זיקנה

   30% - תעודת עיוור   

   30% -ניצולי שואה   

  30% - 90%נכה מעל 

  30% –נכה נפגע פעולות איבה 

  

  
  דו"ח קופה  �

את תוכנת הקופה עדכנה המועצה  �

שברשותה כ% שכיו� נית� לציי� ג� את 

  הסכו� לפני הנחה במערכת מחשוב.
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  חובת גילוי ושקיפות �

 המועצה תיקנה  והציגה את המסמכי� �

  .בכניסה לוח המודעותהנדרשי�  על 

  

   נוכחות עובדי	 �

כדי אי� שעו� נוכחות. לדברי יו"ר המועצה  �

שכל העובדי� ידפיסו שעות נוכחות ע� 

 1מקוואות,  3 �י� בשעו� יש להציב שעונ

בבית העלמי�, למשגיחי כשרות, בלשכת 

מאחר ועובדי  הרבנות והמועצה הדתית.

המועצה לא כול� מתייצבי� באותה שעה 

במקו� אחד, אי� הגיו� שרק חלק ידפיסו 

  .וחלק לא ידפיסו

  
  קמחא דפסחא  �

  .2011הנושא יבדק במהלך דו" הביקורת הבא לשנת 

  

  
  מחשוב �

לתוכנה תוכנת כרמל  עדכנה אתהמועצה הדתית . 2011ו"ח הביקורת הבא לשנת הנושא יבדק המבלך ד
המערכת החדשה עונה  במערכת החדשה ניתן לעבוד באופן יעיל יותר.מחודשת. לדברי יו"ר המועצה, ב

  על כל המלצות  בדו"ח הביקורת ואכן זה מוסיף לביצוע עבודה יעילה יותר.

  
  מבני המועצה �

המועצה ועצה, לא תוק�. לדברי יו"ר המ �

הדתית פנתה לעירייה לצור% הכנת הסכ� 

שימוש בקומה התחתונה של מבנה 

המשמש כמרכז תרבות תורנית  המכללה.

ומכו� הכנה לבר מצווה הרצאות וכינוסי� 

  לכלל הציבור.

  
  (רישוי עסקי	 וגבייה) תמקוואו �

�לדברי יו"ר המועצה עדיי� לא תוק�.  � 

סק המועצה הגישה בקשה לקבלת רישיו� ע

ולש� כ% יש צור% לקבל היתר  למקוואות 

הנושא  –בנייה מועדת מורדות הכרמל 

  בטיפול.

 2011רישו� קבלות במהל% שנת בנושא  �

המועצה הדתית תערו% שינוי באופ�  הנפקת 

המועצה עדיי� לא  הקבלות במקוואות.

מצאה פיתרו� אחר  לגביה במקוואות כולל 

  גביה בערב שבת.
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בדו"חות הביקורת של משרד הפני� שהועלו  מעקב תיקו� ליקויי� .2

� 2007לשנת  9200:  

  

שבע מתו תשע ועדות החובה בעירייה, לרבות ועדת כספי	 וועדת ביקורת, לא התכנסו לפחות  �

 (א) לפקודת העיריות. 166אחת לשלושה חודשי	, כנדרש בסעי& 

  
לא תוק�. ועדת ועדת כספי� ג� כ� מתכנסת  �

 שק.בהתא� לצור% ולשינויי� במ

  

  .לאחר המועד הקבוע בחוק 2009העיר אישרה את התקציב הרגיל בחודש מר(  �

  
אושר בחודש  2010 התקציב לשנתתוק�.  �

 .2009נובמבר 

  מעבר לסכו	 שתוקצב1 אלפי  11.526העירייה השתתפה במימו� התקציב הבלתי רגיל בס של  �

  

הוועדה המקצועית בדבר  העירייה לא פרסמה את ההודעה על הגשת בקשות לתמיכה ועל החלטות �

אלפי  773העירייה החלה בביצוע ארבעה תקציבי	 בלתי רגילי	 והוציאה ס של התמיכות כנדרש 

 .לפני קבלת אישור משרד הפני	1 

  

 תוק�.  �

  העירייה התקשרה בחוזי	 ע	 שבעה קבלני	 ללא קבלת חוות דעת של היוע( המשפטי �

  
 תוק�.  �

 

ת בקשות לתמיכה ועל החלטות הוועדה המקצועית העירייה לא פרסמה את ההודעה על הגש �

  בדבר התמיכות כנדרש

  

 לא תוק�. פורס� באתר האינטרנט בלבד. �

 

 חבר ועד של עמותה נתמכת.יו"ר הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מכה� כ �

  

מזכיר העיר היה חבר בעמותה של תוק�.  �

קבוצת הכדור סל הפועל נשר והוא אינו 

 תר.נמצא בתפקיד זה יו

 

למרות שלא מינתה מפקח על מילוי תנאי 1 , אלפי  1375העירייה שילמה תמיכות בס של  �

 . 4/2006התמיכות וזה בניגוד להוראות חוזר המנהל הכללי 
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לא תוק�. העירייה טר� מינתה מפקח  �

 לעניי� זה.

 

מעבר לסכומי	 שאושרו ע"י הוועדה 1 אלפי  205העירייה העבירה תמיכות בסכו	 של  �

 ועית לבחינת בקשות תמיכה והמליאה.המקצ

  

שווי שימוש באצטדיו� מדובר ב.  תוק�לא  �

לדברי גזבר העירייה קיי� קושי  הספורט.

להערי% בסכו� את שובי השימוש ולכ� הוא 

 בסו� שנה.נרש� 

 

הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה, דנה שלא בסמכותה בהקצאת קרקע ומבני	 ללא  �

 .רהתמו

 

ובר בשבעה מבני ציבור שבה� מד.  תוק�לא  �

פועלות עמותות בעיר (תנועת הצופי�, 

תנועת בני עקיבא, עמותה למע� הקשיש, 

צעירי� למע� הכדורגל בנשר, הפועל נשר 

קבוצה לקידו�  –בכדור סל לנוער, מופת 

הוראה, עמותת קס� הכדורגל בנשר). 

עמותות אלה פועלות במבני� אשר בבעלות 

לא הפעלת נוהל העירייה מבלי שהנושא ל

הקצאת קרקעות כפי שפורס� בחוזר מנכ"ל 

5/2001 

  


