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    דוח מבקר העירייהדוח מבקר העירייהדוח מבקר העירייהדוח מבקר העירייה

    2008200820082008לשנת לשנת לשנת לשנת 

    מבוא לדוח מבוא לדוח מבוא לדוח מבוא לדוח 

 
דרך מרכזית בעבודת הביקורת -ח הביקורת השנתי המוגש בזאת הוא אבן"כמדי שנה דו

 וסיכום של עיקרי עבודת 2008ומהווה ריכוז של הדוחות השוטפים שהוגשו במהלך שנת 

  .הביקורת בשנה זו

  

לה מאחלת לה מאחלת לה מאחלת לה מאחלת , , , , ועצה החדשהועצה החדשהועצה החדשהועצה החדשההמהמהמהמדוח ביקורת שנתי זה מוגש הפעם בראשית כהונתה של  

        ....הביקורת הצלחה בשליחותה הציבוריתהביקורת הצלחה בשליחותה הציבוריתהביקורת הצלחה בשליחותה הציבוריתהביקורת הצלחה בשליחותה הציבורית

בהקשר זה של מועצה חדשה אני מוצא מקום לשלב במבוא זה בפני המועצה הן את 

האישי כמבקר העירייה " אני מאמין"העקרונות המנחים בעבודת הביקורת והן את ה

  .לתפקיד ולאחריות שמאחוריו, תוך יראת הכבוד הראוייה

  

נועדה , ונקציה של איזונים ובלמים בכל מערכת ארגונית מתוקנתכפ, הביקורת

וחותרת לתרום בעיריית גבעתיים לשרותים איכותיים ולתפקודה כארגון לומד 

משתלב בכך גם יעודה של הביקורת העירונית לשרת את . למען התושבים, ומשתפר

  .תהליכי החלטותיו וביצוע תפקידיו, הבטחת תקינות פעולות הארגון

  

  -:רכה פועלת הביקורת כנגזר מתפקידיה הקבועים בחוקכד

מינהל , לבדוק שפעולות העירייה נעשות כדין ומתוך שמירת טוהר המידות •

 .תקין ועקרונות יעילות החסכון

 .לבדוק את סדרי הבקרה הנהוגים בעירייה ואת העמידה בנוהלים •

  .לבדוק את שמירת הרכוש ואת ניהול הכספים והחשבונות •

  

  ).יס החוקי לעבודת הביקורת מובא בסוף הכרךפרוט הבס(
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  -:כן נוקטת הביקורת בעיריית גבעתיים גישה עקרונית נחושה של-כמו

 . כלפי כל הגורמים הנוגעים–אובייקטיביות והגינות , תלות-אי •

 .ביקורת בונה ומשפרת •

 .חיפוש מתמיד של תיקונים נדרשים •

 

  :כללים וקריטריונים של, הביקורת פועלת בכלים

 .הערכת הצרכים העירוניים •

 . לחיזוק בגופי העירייה–תורפות /מיפוי סיכונים •

 .עדיפות לנושאים שעניינם שרות לציבור •

 .נושאים המשפרים את תיפקוד העירייה •

 .נושאים מפניות הציבור בעלי עניין לציבור •

  

, את מערכות הנכסים, באמצעיה המזעריים, על רקע עקרונות אלה בחנה הביקורת השנה

דגש נוסף הושם השנה על . נושאים מינהליים ועוד, יישום חוק חדש, ישוי העסקיםר

מעקב אחר תיקון ליקויים מדוחות מבקר -ביקורת בתחום טוהר המידות וכן ביקורות

הן כמתחייב מדיני העיריות והן בשל חשיבות הצורך בוידוא יישומן של , העירייה קודמים

  .הישנות הליקויים-המלצות הביקורות ואי

  

ל העירייה ולמבוקרים באופן "למנכ, העירייה-יובהר כי הדוחות השונים הוגשו כחוק לראש

לצורך , לאחר שנדונו עם המבוקרים וקבלו את התיחסותם לטיוטות, שוטף במהלך השנה

באופן זה מובטח שתיקון הליקויים מהביקורת ויישום המלצותיה . תיקון ויישום שוטפים

יטופלו באורח אפקטיבי יותר ואלה הם מטרותיה של הביקורת הבונה הנקוטה בעיריית 

  .גבעתיים

  

נוכח המצב המשקי הכללי ולנוכח מצבה הכספי של העירייה והגרעון בו היתה נוכח המצב המשקי הכללי ולנוכח מצבה הכספי של העירייה והגרעון בו היתה נוכח המצב המשקי הכללי ולנוכח מצבה הכספי של העירייה והגרעון בו היתה נוכח המצב המשקי הכללי ולנוכח מצבה הכספי של העירייה והגרעון בו היתה 

שוב לפעילות נמרצת של העירייה למימוש שוב לפעילות נמרצת של העירייה למימוש שוב לפעילות נמרצת של העירייה למימוש שוב לפעילות נמרצת של העירייה למימוש  קוראת הביקורת  קוראת הביקורת  קוראת הביקורת  קוראת הביקורת ––––כה כה כה כה ----נתונה עדנתונה עדנתונה עדנתונה עד

 למעשה תנאי הכרחי  למעשה תנאי הכרחי  למעשה תנאי הכרחי  למעשה תנאי הכרחי מהוותמהוותמהוותמהוותאלה אלה אלה אלה . . . . יעלות מעשיות ואפקטיביותיעלות מעשיות ואפקטיביותיעלות מעשיות ואפקטיביותיעלות מעשיות ואפקטיביותייייתוכניות הבראה והתתוכניות הבראה והתתוכניות הבראה והתתוכניות הבראה והת

        ....ור במצבה התקציבי והכספי של העירייהור במצבה התקציבי והכספי של העירייהור במצבה התקציבי והכספי של העירייהור במצבה התקציבי והכספי של העירייהלשיפלשיפלשיפלשיפ
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מגמתה ומטרתה העיקריים הם לשפר את מערכות , מטבע יעודה ופעילותה של הביקורת

  יצויין . ל תיקון ליקויים ויישום המלצות הביקורתהעירייה ופעילות גופיה באותה בדרך ש

דבר אשר , פעולה מהגופים המבוקרים ומצמרת העירייה-בסיפוק כי יש פתיחות ושיתוף

מקל ומאפשר את יישום ההמלצות והשיפורים באורח שוטף ובשיתוף גורמי העירייה 

  , רוני בריאהשיתוף ותיקון הליקויים מצביעים על גישה ראויה של מינהל עי. השונים

לייעול העבודה , המשכיל למנף את המלצות הביקורת לתיקון עצמי, כארגון לומד ומשתפר

  .ולשיפור תיפקודו ושרותיו

  

ביישומן של , הברכה שהביקורת רואה בעמלה הוא יותר מכל בתיקונם של הליקויים

 באלה מצפה הביקורת לראות את השכר. חות וביכולת להשפיע ולתקן"ההמלצות מהדו

  .לפעלה ואת תרומתה לשיפור המערכת

גבעתיים היא עיר השואפת לאיכויות וברוח זו מבקשת הביקורת להבטיח כי העירייה 

וזה הרי , יעיל ותקין למתן שרותים משופרים הראויים לתושבי העיר, פועלת באופן מיטבי

 .העיקרים-עיקר



 

 

-4-

 

 דוח ביקורת

    

  -ספר יסודיים -בתי

 דיווחי נוכחות של עובדים
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    דוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורת

    בנושאבנושאבנושאבנושא

            ----ספר יסודיים ספר יסודיים ספר יסודיים ספר יסודיים ----בתיבתיבתיבתי

    דיווחי נוכחות של עובדיםדיווחי נוכחות של עובדיםדיווחי נוכחות של עובדיםדיווחי נוכחות של עובדים

    

    

     כללי כללי כללי כללי––––' ' ' ' פרק אפרק אפרק אפרק א

  מבוא ורקע

אמינות העובדים ויושרתם הם יסודות חיוניים ותכונות הכרחיות בכל ארגון ובשרות  .1

  . בפרטיהציבורי והמוניציפל

בכל תחומי , כת חייבת לודא ולהבטיח את קיומם ושמירתם של יסודות אלההמער

באשר בלעדי זאת יהיה חשש חמור לנגע של פגיעה , כתנאי לארגון בריא, העירייה

 . במערכת החינוך חשובה ללא ספק הקפדה מיוחדת על כך. בטוהר המידות

ות הללו של לכאורה לפגיעה ביסוד-מידע שהגיע לידיעת הביקורת הצביע על חשש .2

. י החתמה של כרטיס הנוכחות של עובד בידי עובד אחר"ס יסודי ע"טוהר המידות בבי

 -ח ונמשכה ל"ל תשס"שהחלה בסוף שנה(הדבר הביא את הביקורת לקיים בדיקה 

ס היסודיים תופעות כאלה של החתמת "ולבחון באיזו מידה מתקיימות בבתיה) ט"תשס

 . העירייהי עובדי"כרטיס נוכחות לא ראוייה ע

  .ס יסודיים" בתי6לצורך כך קבעה הביקורת בדיקה מורחבת למדגם של  .3
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 םעיקרי הממצאי

 תוהחתמ שלתופעות מתוך הבדיקה שקיימה הביקורת עלו ממצאים המצביעים על  .4

ס אחד "י שני עובדים בבי"ע, הנוכחות בידי עובד אחרשעון כוזבות של כרטיס עובד ב

ס "עובדים שאינם עובדי הוראה בשאר בתיה,  אחרס"י שני עובדים נוספים בבי"וע

  .ממצאי הבדיקה היו תקינים

 חודשי לימודים החל 14 של  לאחורפני תקופה-עלס " בתיה6מבדיקת מדגם של  .5

,  עובדים זוגות2 כאמור נמצאו, פני תקופה קצרה יותר-מהם אחד על, 2006מאפריל 

 .ות לחלוטין שעוררו חשדשבכרטיסי הנוכחות של כל זוג מוטבעות שעות החתמה זה

 14 לאורך כלזהות יומיומיות וקבועות של כרטיסי שניהם  החתמות  נמצאולצמד אחד .6

הוברר כי השניים נהגו להחתים את ). מלבד חריגים בודדים(החודשים ברציפות 

 .דבר שיש בו חריגה מטוהר המידות, כרטיסי העובד בשעון הנוכחות איש עבור רעהו

וגם הם שקפו מעשים , כפילויות בחלק מהזמן ומהימים שנבדקו נמצאו –לצמד האחר  .7

  .לא תקינים

גם שם עלתה בביקורת תופעה אסורה של החתמת כרטיסי נוכחות של עובד בידי 

זהות בחתימות נבעה מכך שהמאבטח /במקרה הזה העלתה הביקורת כי הכפילות. אחר

 .לבקשתם, החתים את כרטיסי הנוכחות של שני העובדים במקומם

הכוללות אישור הכרטיסים בחתימתן של , י דרגים ממונים"בדיקות כרטיסי הנוכחות ע .8

לא מנעו ולא חשפו את המעשים , לא הרתיעו, ס ומנהלת אגף החינוך"מנהלות בתיה

לא כללה מן הסתם השוואה של שעות ההחתמה , ככל שהתקיימה, בדיקה זו. האסורים

 בהקשר זה הביקורת דוחה לחלוטין את .הזהויות שהיו בהן/ולא עלתה על הכפילויות

ס לחמוק מאחריותה המינהלית לפיקוח ובקרה על "נסיונה של מנהלת אחד משני בתיה

  . עובדי העירייה הנתונים למרותה

  

  



 

 

-7-

  מסקנות והמלצותעקרי 

  בהםשבפני עצמם ישמעשים תופעות של החתמה כוזבת של כרטיסי הנוכחות הם  .9

ובד המסדיר את החתמת כרטיס הנוכחות האישי ע. עקרונית פגיעה בטוהר המידות

מבצעים מעשה פסול , וגם האחר אשר מחתים לו את הכרטיס במקומו, שלו בידי אחר

ודאות לגבי -יש במעשים אלה גם פירצה חמורה ויצירת אי. הדעת-שיש בו משום גניבת

  . זמני הנוכחות האמיתית שלהם בעבודה

נוכחות שלו להחתמה בידי חברו נמצא עובד הנותן את כרטיס ה, ברמה העקרונית

גם המחתים כרטיס במקום עובד . עובר עבירה של החתמה ברמייה והפרת אמונים

  .אחר נמצא שותף לאותן עבירות

במקרים שלפנינו הממצאים העובדתיים העלו שהיו כאמור תופעות של החתמות 

מם עובדים רואים עצ, בהתיחסותם לטיוטת הדוח, אמנם העובדים הנוגעים. כוזבות

מחמת הספק ולשם הדיוק גם יובהר כי אפשר והמעשים שנחשפו . נאמנים וישרים

על כלל פעילותם או על , אינם בהכרח מלמדים על עברם של העובדים הנוגעים

רובם אף הודו בשליליות מעשיהם אלה של החתמות כוזבות . תרומתם בעבודה

בלבד או " טכני"ות בדבר כשל יחד עם כל זאת אין לרא. והצהירו על תיקון מעשיהם

המעשה עצמו הוא פסול מיסודו והוא מהווה עבירה לכל עובד . מעשה לקוי קל ערך

 .שהוא

לפיכך מוצאת הביקורת מקום להמליץ על הסקת מסקנות אישיות ונקיטת אמצעים  .10

ובהחמרה לשניים שאינם דוברים אמת (אישיים לגבי העובדים שבממצאי ביקורת זו 

היום על מעשים -כי אין לעבור לסדר, )ח"כמפורט בהמשך הדו, ורביםמבין חמשת המע

 .מעין אלה

בנוסף על המסקנות האישיות חובה להעמיק את הבקרה  בדרגי הניהול ואת הבדיקות  .11

במטרה לחשוף , בעת האישור של מנהלים המאשרים את כרטיסי הנוכחות בחתימתם

בקרה הנדרשת ממנהל האגף ה. ולמנוע באיבן תופעות חריגות דוגמת אלה שנחשפו

כי מתקיימת בקרה יעילה , במסגרת חתימתם על דוחות הנוכחות, חייבת לפחות לודא

 .של דרג המנהלים הישירים בנושא על כפיפיהם

להנחות , על העירייה לפעול למניעת הישנות תופעות של החתמות נוכחות כוזבות .12

כן לדאוג להטמעת ולפעול להעמקת הפיקוח והבקרה ולהעצמת ההרתעה בנושא ו

אמינות העובד  , במטרה שיפנימו את ערכי טוהר המידות, הלקחים בקרב העובדים

  .ויושרו
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  . הביקורת מזכירה בהקשר זה וממליצה לשקול הנהגת קוד אתי והטמעתו בעירייה

 .י המכללה לאיכות השלטון מבית התנועה למען איכות השלטון"נושא זה מונחל ע
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   ממצאים ממצאים ממצאים ממצאים––––    ''''פרק בפרק בפרק בפרק ב

י מידע שנודע לביקורת עלה חשד כי עובד מחתים שעון נוכחות עבור חברו "עפ .1

 .ובמקומו

לבדיקת המידע המוקדם בנושא קבעה הביקורת בדיקה של החתמות שעוני  .2

לצורך אימות או הזמה של האפשרות שצמדי , הנוכחות בכרטיסי הנוכחות

כזה מעלה מצב . כרטיסים שונים נושאים בקביעות שעות זהות של החתמת השעון

 .י אותה יד"חשד סביר להחתמות כוזבות של כרטיסי נוכחות שונים יחד ע

חומרת העניין והפגיעה בטוהר המידות שהוא צופן הביאה את הביקורת לבחון את  .3

 6 -לצורך כך הרחיבה הביקורת את בדיקתה ל. קיום התופעה ואת מימדיה

חודשי לימוד החל  14ס היסודיים ובדקה את כרטיסי הנוכחות לאורך "מבתיה

ספר נמצאו - בתי4. פני תקופה קצרה יותר-כשאחד מהם נדגם על, 2006מאפריל 

 .תקינים ובשני אחרים נחשפה תופעה של החתמות נוכחות כוזבות

ס אחד מהשניים נמצאו בכרטיסיהם של שני "הממצא הבולט והחמור הוא כי בבי .4

באופן יומיומי ) קותהשעות והד(נוכחות זהות לחלוטין -עובדים חתימות שעון

 14ולאורך כל ) מלבד חריגים ספורים(הן בכניסה והן ביציאה מהעבודה , קבוע

 .החודשים שנבדקו

 2זמנית את -דבר זה הוביל למסקנה כי אותה יד לכאורה החתימה בו  .א

  .קבוע ולאורך זמן רב, הכרטיסים וכי הדבר נעשה באופן שיטתי

הודה אחד , ס"וכחות מנהלת ביהבנ, מברור ישיר עם שני העובדים הנוגעים  .ב

להחתים איש לרעהו את כרטיסי " לפעמים"מהם כי הוא וחברו נהגו 

לדבריו זה היה תמיד כששניהם כבר נכחו . זמנית-הנוכחות שלהם בו

שאר ההחתמות הזהות הסדרתיות והקבועות נומקו בכך שהם . ס"בביה

 הזהות לגבי ההחתמות". הגיעו לעבודה תמיד יחד וחתמו יחד בבוקר"

  .צ לא היו להם הסברים"בשעות היציאה אחה

העובד האחר הכחיש את הדבר וטען כי במקרה הוא ועמיתו מגיעים באותו 

הביקורת מתקשה לקבל תשובה זו כשהדבר קורה בקביעות . זמן לעבודה

ברור שיש להאמין לדברי הראשון !  חודשים14וברציפות יומיומיות לפחות 

הכוזבות ולקבלם ואילו דברי השני נתפשים בעניין ההחתמות ההדדיות 

 .אמת-כאי

פגיעה , הולמת של העובדים-ממקרה זה עולה מסקנה בדבר התנהגות בלתי  .ג

אין . בכך שהחתימו איש לרעהו את כרטיסי הנוכחות, בטוהר המידות

  . היום ונדרשת נקיטת אמצעים אישיים מתאימים-לעבור על כך לסדר
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כפי שמשתמע מהודאתו המכובדת , מתא-העובד שדיבר אי החמיר לעשות

 .וגם בכך יש לטפל כנדרש, של חברו

י מי מהשניים אילו לא "של גניבת שעות ע, אמנם לא הוכח החשש שהיה  .ד

אך גם אז החתמת כרטיס נוכחות , נכח כלל בעבודה כאשר כרטיסו הוחתם

  .בחזקת מעשה הנוגד את טוהר המידות, כאמור, בידי עובד אחר היא

  בעשותם כך נותרים העובדים נגועים , ח"ר בראש הדוכאמו, בנוסף

ודאות ובספק לגבי השעות שכן נכחו ושאותן לא ניתן למעשה להוכיח -באי

  . לאשורן

 

ס אחר עלה מכרטיסי הנוכחות של שניים מעובדיו כי היו החתמות שעון "בבי .5

 מקרים 12-6אם באופן לא רצוף ובשעור של -גם, זהות במספר חודשים/כפולות

 .ודשבח

הבדיקה העלתה כי הזהות בהחתמות השעון בשני הכרטיסים נבעה מכך   .א

העובדת . ס"י המאבטח של ביה"בסמיכות ע/ששני הכרטיסים הוחתמו יחד

. כי בקשה מהמאבטח לחתום במקומה, ס"בנוכחות מנהלת ביה, הודתה

ולא היתה במקום , ס"ס בתפקיד ולצרכי ביה"לדבריה שהתה מחוץ לביה

בפועל העובדת לא נכחה בסוף שעות העבודה לפי . עודהלחתום בשעה הי

  . החתום בשעון הנוכחות

אינו ראוי והצהירה כי לא יקרה , העובדת הודתה כי מעשה זה אינו תקין

  .עוד

ח ציינה עוד העובדת את יושרה ואת העבירה "בהתיחסותה לטיוטת הדו

 ולשם הביקורת מציינת שוב כי מחמת הספק". עניין טכני"הציגה כמעין 

תרומתם או , הדיוק העבירה שנחשפה אינה בהכרח עדות כוללת לגבי עברם

מההיבט העקרוני של טוהר , זאת-עם. יושרתם הכוללת של המבוקרים

 אין מדובר כלל בעבירה –י חתימות נוכחות כוזבות "המידות והפגיעה בו ע

  .אם בעבירה מהותית ועקרונית שהעובדת כשלה בה-כי, "טכנית"

ובדת עומדים בהקשר זה הודאתה המיידית בעבירה והצהרתה לזכות הע

 .בדבר למידת הלקח

ס לא סיפק סיבה לבקשתו מהמאבטח להחתים לו "העובד השני באותו בי  .ב

את כרטיס הנוכחות ולא שתף פעולה עם הביקורת בגילוי האמת בשלב 

 .הראשון

דה ח הוא הו"יותר מאוחר וכן בהתיחסותו של העובד לטיוטת הדו, עם זאת

  מסירת סיבת המעשה לביקורת והסתרת האמת -את אי. במעשה ובחומרתו
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את המעשה עצמו . הבנה ובחוסר כושר ביטוי שלו-מפניה נמק העובד באי

 .הסביר כי נעשה מחוסר מודעות שלו

  בצד אלה העובד הדגיש כי מאז הביקורת ובעקבותיה הוא מקפיד 

 .משמעית להחתים את כרטיס הנוכחות רק בעצמו-חד

המאבטח מצידו הכחיש בפני הביקורת שהחתים את כרטיסי העובדים   .ג

לאור העדויות ברור היה על פניו כי הכחשותיו . חרף העדויות לכך, עבורם

בשלב יותר מאוחר עלה מעדויות שונות כי המאבטח הודה . אינן קבילות

יש לראות בחומרה את המשך ההכחשות השקריות לכאורה של . במעשה

 עדויות 3למרות , גם בהתיחסותו לטיוטת הדוח, הביקורתהמאבטח בפני 

 .נוגדות ונתוני חתימות השעון הזהות באותה עת

 

, גם כאן מתחייבת נקיטת אמצעים אישיים לגבי העובדים הנוגעים בדבר  .ד

 .עם החמרה לגבי זה שאינו דובר אמת

  

, ותהמיד-חריגה מטוהר, לסיכום פיסקה זו מצביעים הממצאים על חתימות כוזבות .6

עובדים שכרטיסם הוחתם בידי אחר גם . מעילה באמון וביצוע פעולות אסורות

כשהכרטיס האישי מוחתם בידי ; נוכחותם בעבודהודאות לגבי הקף -נגועים באי

הדרך היחידה להוכחת הנוכחות היא . אחר אין דרך לדעת מתי באמת נכחו בעבודה

השעות , מעבר לכך. י חתימה אישית עצמית של כרטיס הנוכחות"כמובן רק ע

העבודה ולכיסוי ביטוחי של -משפטי לשעות-המוחתמות בכרטיס הן הבסיס החוקי

  . בסיס זה מוטל פגם כשההחתמה אינה אוטנטית ואישיתהעובד וגם ב

 מצד העובדים ושותפות בעבירה  מעילה באמוןכן עלתה מהמקרים שנחשפו-כמו

  .שהחתימו כרטיס נוכחות עבור אחרים

 

 פיקוח ובקרה

ס והחתימות שלהן לנכונות ולאישור כרטיסי "בדיקותיהן של מנהלות שני בתיה .7

 לא מנעו ולא חשפו את -ר כרטיסי הנוכחות הנוכחות ושל מנהלת האגף לאישו

  .מעשיהם האסורים של העובדים

מנהל המוסד : מנהלת אגף החינוך ציינה כי בדיקת הנוכחות עוברת מספר שלבים

החינוכי נושא באחריות הישירה ומאשר בחתימתו את נכונות פרטי נוכחות 

   250 -מת על כמנהלת האגף ציינה כי היא חות. העובדים עליהם הוא חולש מקרוב
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נהלת מ. תוך בדיקה מדגמית לעומק של חלקם, כרטיסי נוכחות שונים מידי חודש

  ידה לעלות על תופעות -אין לאלהאגף הבהירה כי לאור ריבוי המידע והנתונים 

בצד זאת הדגישה . תוכל לעלות עליהןאין זה מעשי לצפות שהיא ו, מהסוג הנדון

כחלק , הלי מוסדות החינוך כולם בנושא זהממנאת האחריות שהיא דרשה ישירות 

 . העובדים שבכפיפותם הישירהעל השוטף מניהולם ומפיקוחם, מתפקידם

 :ס הראשון"בבי .8

לב לכפילויות בחתימות שני -ס מסרה לבקורת כי שמה"מנהלת ביה  .א

היא לא . אך התופעה נמשכה, העובדים ואף הסבה לכך את תשומת לבם

  .הסיקה כל מסקנות מכך

ס בדיעבד שהעירה לעובדים "תה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת ביהבהתיחסו

אך קבלה את , בזמן על כרטיסי הנוכחות לא הגיונית-כי החתימה בו"

 ".לפי מיטב שיקול דעתה כאדם, כנה ונכונה, טענתם כאמיתית

שהיא בלתי סבירה כשהתופעה של חתימות זהות , קשה לקבל התיחסות זו

 .שנבדקו) לפחות( עבודה  חודשי14נמשכה ברציפות במשך 

מצאה עוד לנכון להציג , ח"בהתיחסותה לטיוטת הדו, ס"מנהלת ביה  .ב

תוך התנערות מכל זיקה , ולהדגיש כפיפות בלעדית שלה למשרד החינוך

 .לעירייה ולעובדי העירייה שהוצבו לעבוד במוסדה

ס "בצד מודעותה של הביקורת לכפיפותה הפורמלית של מנהלת ביה

 הרי שיש לדחות מכל וכל את ההתנערות מהזיקה ,החינוך-למשרד

-המינהלית של המנהלת גם על עובדי העירייה שבבית-והאחריות הניהולית

 .ספרה ושסרים למשמעתה

ל כי אין זה מתפקידה לבדוק "נ-ס בהתיחסותה ה"עוד גורסת מנהלת ביה  .ג

 .ולאשר את דוחות הנוכחות של עובדי העירייה

, אשר יש בה בריחה מאחריות אלמנטריתב, הביקורת דוחה את עמדתה זו

שליטה ובקרה על כלל העובדים אותם , לפיקוח, של כל מנהל באשר הוא

  .הוא מנהל

יסוד אלה של מינהל -עמדת המנהלת יש בה התעלמות מוחלטת מכללי

גם למעשה התכחשות עצמית לעצם סמכותה להפעיל ולנהל את -כמו, תקין

  .ת משאר הצוות הסר למרותהלא פחו, עובדי העירייה שהוצבו אליה

אשר , אליו היא מדגישה את כפיפותה, גם הוראות משרד החינוך, יתרה מכך  .ד

גם הן מחייבות את , פיהן-חלות על המנהלת ושהיא אמורה לפעול על

  -:אחריותה בנושא
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ותקנון תנאי שרות ) 1994' אוק, ה"מחשון התשנ', מיוחד ו(ל "חוזר מנכ

לעניינים ..... המנהל דואג: "ות המנהלעובדי ההוראה מגדירים את חוב

  . א.1.א.1' ס" (ס ולכל המתרחש בו"לסדרים בביה, האדמיניסטרטיביים

המנהל ) "'א7סעיף (עוד מוגדר בשניהם ).  בתקנון7.6.3.1 -ב. א.1 -בחוזר ו

  ".האמרכלות ויעמוד על ביצוען............. יעקוב אחר הפעולות בתחומי

  

פגם "את העבירה שנחשפה כ, בהתייחסותה, ס"העוד הגדירה מנהלת בי  .ה

יש , יחד עם עמדותיה האחרות דלעיל, באמירה ממעיטה זו". בירוקרטי

משום המעטה ומעין הכחשה של העבירה וכן פגיעה של גורם ניהולי בכיר 

, בעקרונות חיוניים של חתירת מערכת בריאה לביעור נגעים מהסוג שנחשף

  .להפקת לקחים עצמית ולהשתפרות

ס "עמידתה של מנהלת ביה-הביקורת גורסת כי יש לראות בחומרה את אי .9

נוכחותם , פיקוח ובקרה על כפיפיה הישירים, באחריותה הישירה לשליטה

על כך יש .  בפרט לאור מספרם המועט וקרבתה המיידית אליהם–זאת . ופעילותם

  שירה דרישתה של מנהלת אגף החינוך ליישום אחריותם הי/להוסיף את הנחייתה

  והמעשית של מנהלי מוסדות החינוך השונים בבואם לבדוק ולאשר בחתימתם   

  .את דוחות הנוכחות של עובדיהם

לפיו הבקרה נשענת על , מנהלת אגף החינוך פרשה בפני הביקורת את הנוהג הקיים .10

פי הנחייתה ועל -בדיקתם ואישורים של המנהלים הישירים במוסדות החינוך על

אין , לטענתה כאמור לעיל, לה עצמה. שהאישורים עובריםהמידרג והשלבים 

, אפשרות מעשית לבדוק לעומקם את כל דוחות הנוכחות הרבים המוגשים לה

  .מעבר לדגימת עומק חלקית שהיא מבצעת

אחריות "עם זאת הביקורת גורסת כי על מנהלת האגף לתת ביטוי ל

למיזער . ת הנוכחותבחותמה על דוחו, הכוללת בה היא נושאת" המיניסטריאלית

על קיום פיקוח ובקרה ישירים של , ולו מדגמית, וידוא ובדיקה, עליה לקיים בקרה

 .מנהלי מוסדות החינוך

לאור , כפי שהוכח במבחן התוצאה, אין ספק שהפיקוח והבקרה בתחום הנדון כשלו .11

יש . ס הנדונים"חשיפת התופעה השלילית בשני בתיה-ממצאי הביקורת ולנוכח אי

 ממנהלים ישירים לשליטה מלאה באשר לנוכחותם ולפעילותם של לצפות

  . כפיפיהם

, ס הנדונים בפרט"מצב זה מחייב את מערכת החינוך בכלל ומנהלות שני בתיה

מערכות מחודש ולשינויים רדיקליים באופן הפיקוח והבקרה שלהן על  -לשידוד

  . עובדיהן

  .המלצות בתחום זה מפורטות בהמשך
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    מסקנות והמלצותמסקנות והמלצותמסקנות והמלצותמסקנות והמלצות, , , ,  סיכום סיכום סיכום סיכום––––' ' ' ' פרק גפרק גפרק גפרק ג

בהם , נוכחות כוזבות-משמעי מקרים של החתמות שעון-ממצאי הביקורת העלו באופן חד .1

בשתי . כרטיסי הנוכחות של צמדי עובדים נשאו החתמות זהות שבוצעו באותו זמן

 .התופעות הוחתמו כרטיסי הנוכחות של העובדים בידי אחר

 וכך  וכך  וכך  וכך  והפרת אמון והפרת אמון והפרת אמון והפרת אמון    טוהר המידותטוהר המידותטוהר המידותטוהר המידותפגיעה בפגיעה בפגיעה בפגיעה ב    ההההמסוג זמסוג זמסוג זמסוג זמקרים מקרים מקרים מקרים באופן כללי יש עקרונית בבאופן כללי יש עקרונית בבאופן כללי יש עקרונית בבאופן כללי יש עקרונית ב .2

 ....על כל עובדי העירייה לראות זאתעל כל עובדי העירייה לראות זאתעל כל עובדי העירייה לראות זאתעל כל עובדי העירייה לראות זאת

בהחתמה כוזבת של כרטיס הנוכחות באמצעות אחרים פוגעים הן בעל הכרטיס והן 

. ובטוהר המידות המחייבים כל עובד, המחתים במקומו בניקיון הכפיים וביושרתם שלהם

  .ותו של העובד בעבודהמעשה זה גם שומט את הבסיס לאפשרות להוכיח בכלל את נוכח

עובד הנותן את כרטיס הנוכחות שלו להחתמה בידי חברו נמצא עושה , ככלל

המשלם את שכרו על עבודה מוכחת ומתועדת , מעשה רמייה והפרת אמון המעביד

גם המחתים כרטיס במקום עובד אחר ). י העובד"ולא על עבודה המוצהרת ע(

 .נמצא שותף לאותן עבירות

י הביקורת אמנם העובדים הבהירו שלא היו מודעים "ים שנחשפו עבמקרים הספציפי .3

עם . כן לא ניתן להוכיח בדיעבד ולא הוכחה גניבת שעות עבודה-כמו. לחומרת מעשיהם

 להמליץ על הסקת מסקנות  להמליץ על הסקת מסקנות  להמליץ על הסקת מסקנות  להמליץ על הסקת מסקנות אין אלא , נוכח תופעה חמורה מעין זו שנחשפה, זאת

 ומהפגיעה אישיות לגבי אותם עובדים ונקיטת אמצעים המתחייבים מהמעשיםאישיות לגבי אותם עובדים ונקיטת אמצעים המתחייבים מהמעשיםאישיות לגבי אותם עובדים ונקיטת אמצעים המתחייבים מהמעשיםאישיות לגבי אותם עובדים ונקיטת אמצעים המתחייבים מהמעשים

  .בערכים בסיסיים דוגמת יושר ואמינות אישיים

אין לעבור לסדר היום על החריגות מטוהר המידות ועל החורגים אין לעבור לסדר היום על החריגות מטוהר המידות ועל החורגים אין לעבור לסדר היום על החריגות מטוהר המידות ועל החורגים אין לעבור לסדר היום על החריגות מטוהר המידות ועל החורגים לדעת הביקורת 

 ....לשאת בתוצאותלשאת בתוצאותלשאת בתוצאותלשאת בתוצאות

הביקורת גורסת שיש , בעניין האמצעים האישיים שהעירייה תנקוט לגבי העובדים הנוגעים

הכירו בטעותם והפנימו את , עשיםלקחת בחשבון את ההבדלים בין העובדים שהודו במ

הדבר . חרף העובדות והעדויות המדברות נגדם, לבין השניים שדבקו בהכחשותיהם, הלקח

 .הפנמת הלקח-ועל אי) בהמעטה(מעיד על טיוח האמת 

המצב שנחשף מחייב את מנהלות . מעבר להיבטים האישיים נדרשים גם לקחים מערכתיים .4

יסודית ורצינית של , להפעיל בקרה מעמיקה, לים בעירייהכמו גם כל המנה, ס הנדונים"בתיה

 ).גישה אשר נכונה כמובן גם לגבי כל תחום ומסמך אחרים(דוחות הנוכחות המוגשים להן 

ס לחמוק מאחריותה המינהלית לפיקוח "הביקורת דוחה מכל וכל את נסיונה של מנהלת בי

הן מטעמי , ה המוצבים בולרבות עובדי העיריי, ספרה-ובקרה על כלל העובדים שבבית

כן רואה הביקורת בשלילה את כל -כמו. מינהל תקין והן מכח הוראות ותקנון משרד החינוך

הביקורת מותירה . כמפורט בעמדותיה דלעיל, התיחסותה של מנהלת זו לליקוי שנחשף

  .לעירייה להסיק את מסקנותיה בתחום זה
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השריש בכל מוסדותיה את כלי הפיקוח מערכת החינוך נדרשת להטמיע הנחיות מחודשות ול

 .ים לנושא/תוך מיסוד כל זאת בנוהל, והבקרה המתאימים

חשוב מאד למנף את הלקחים ולהבטיח כי כלל העובדים בעירייה יפנימו את , בנוסף .5

על העירייה לפעול לחסימת מקרים כאלה ולמניעת הישנותם בכלל המערכת . הלקחים

בשינון והטמעה , בהרתעה,  של הדרגים הניהולייםבהעמקת הפיקוח והבקרה, העירונית

כל אלה במטרה שהמערכת תתנקה ממקרים כאלו . לכלל העובדים לצורך הפקת הלקחים

 .אמינות העובד ויושרו, המידות-ותפנים בקרב כל העובדים את ערכי טוהר

להתריע ולהתרות בעובדים כי עובד שיתפס בחתימה , העירייה חייבת לתת הד לדברים

  .ייענש בחומרה וימוצה איתו הדין, בת בדוחות הנוכחות או בכל רישום אחרכוז

מספר . הביקורת מזכירה בהקשר זה וממליצה לשקול הנהגת קוד אתי והטמעתו בעירייה .6

י התנועה למען איכות השלטון באמצעות "נושא זה מונחל ע. עיריות כבר הנהיגו זאת

 .המכללה לאיכות השלטון

מצאה לנכון כאמור להציג כפיפות בלעדית , ותה לטיוטת הדוחבהתייחס, ס"מנהלת בי .7

 .תוך התנערות מכל זיקה כמעט לעיריית גבעתיים, למשרד החינוך

ברצונם , מנהלי מוסדות החינוך בעירייה יהיו מותנים בנוחותם" הכרת"לא סביר המצב בו 

  .צדדי-הטוב ובאופן חד

ע פנייה של העירייה לראשות או נוכח מצב זה מוצאת הביקורת מקום להמליץ כי תבוצ

ירענן ויחדד את ההנחיות לפיהן מנהלי , החינוך במטרה שגם הוא יבהיר-ל משרד"למנכ

. השליטה והבקרה על עובדי העירייה שבמוסדם, מוסדות החינוך אחראים בתחום הפיקוח

ס כי הנחיות מינהליות של "כן ראוי שהמשרד יגבה את הנושא וינחה את מנהלי בתיה-כמו

 .ס"חלות גם על מנהלי בתיה, כפי שיפורסמו מעת לעת, העירייה

עובד אינו יוצא או עובד אינו יוצא או עובד אינו יוצא או עובד אינו יוצא או כלקח עקיף ממליצה הביקורת על הפעלת הוראה כללית בעירייה לפיה   .8

נעדר ללא אישור או ידיעה מפורשים של נעדר ללא אישור או ידיעה מפורשים של נעדר ללא אישור או ידיעה מפורשים של נעדר ללא אישור או ידיעה מפורשים של ////עוזב את מקום עבודתו האישי או חסרעוזב את מקום עבודתו האישי או חסרעוזב את מקום עבודתו האישי או חסרעוזב את מקום עבודתו האישי או חסר

מינהל תקין ברור או מובן מסתבר שלא לכל העובדים והמנהלים כלל בסיסי זה של     ....מנהלומנהלומנהלומנהלו

באופן זה . מאליו ומאד ראוי שהעירייה תנחה את כלל העובדים בעניין ותרענן את הנושא

תכלית , י המנהלים יהיו יותר תוקף"גם לבדיקת דוחות הנוכחות השונים יותר מאוחר ע

 .ואפקטיביות
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    דוח ביקורת דוח ביקורת דוח ביקורת דוח ביקורת 

    

    בנושאבנושאבנושאבנושא

    

    רישוי עסקיםרישוי עסקיםרישוי עסקיםרישוי עסקים
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    דוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורת

    בנושאבנושאבנושאבנושא

    רישוי עסקיםרישוי עסקיםרישוי עסקיםרישוי עסקים

    

     כללי–' פרק א

  מבוא ורקע

 .במסגרת תוכנית העבודה קוימה ביקורת בתחום רישוי העסקים והשילוט בעירייה .1

 .2008הביקורת במחלקה נערכה לסירוגין בסוף  .2

 מטרות הביקורת

 -:מטרות הביקורת היו .3

 :עסקיםבתחום רישוי   .א

 .המידע המוגש למבקש רישיון עסק )1

 .אופן הטיפול בבקשות לקבלת רישוי העסקים )2

 .משך הטיפול בבקשות לקבלת רישוי לעסק )3

 .עמידה בחוקים וחוקי העזר המחייבים )4

 .אופן יישום חוקי רישוי עסקים ואכיפתם )5

 .נהלי המחלקה בנדון )6
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 -:בתחום השילוט .ב

 .אופן ניהול ורישוי שילוט עיסקי )1

 .ובקרה על הצבת שילוט עיסקי בעיראכיפה  )2

 .בקרה על תשלומי אגרת שילוט )3

 .הטיפול בשילוט חוצות )4

 אופן ביצוע הביקורת

תוך כדי ריאיון בעלי התפקידים בזמן עבודתם וקבלת , הביקורת נערכה במחלקה .4

 .נתונים ופלטי מחשב לפי דרישה, מסמכים

 -:שא והםהביקורת נפגשה עם גורמים עירוניים נוספים הקשורים בנו .5

  . הממונה על המחלקה–ע "מנהל אגף שפ )1

 .מהנדס העיר הקשור להליכי רישוי העסקים )2

   .מנהל אגף המינהל הכללי המופקד על שירותי המחשוב למחלקה )3

 רחובות מסחריים של העיר כדי לדגום את מידת 4 -סיירה הביקורת מדגמית ב, כמו כן .6

 .מצב בפועל בשטחההתאמה בין עבודת הרישוי ונתוניה במחלקה לבין ה

 עקרי הממצאים וההמלצות

רובם בשלבי , העסק טעוני הרישוי היו ללא רישיון בעת הביקורת-נמצא כי שליש בתי .7

 .טיפול שונים שיש לייעלם ולקצרם ברוח המלצות הדוח דלהלן

דבר המוביל למצב , בעלי עסקים פותחים בית עסק לפני או במקביל לטיפולם ברישוי .8

  .ללא רישיון ולעתים לזמן ממושךעסק -של החזקת בתי

עסק טעון רישוי בטרם ניתן לו -מומלץ כי תפורסם מדיניות מוצהרת כי אין לפתוח בית

 ).בדומה לרישוי בנייה(רישוי רשמי של העירייה 
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, תקנות הרישוי או בדרישות אחרות/נמצאו בתי עסק שאינם עומדים בדרישות החוק .9

  .קים בטיפול המחלקה בכל מחירולמרות זאת הם מוחז, בעיקר הנדסיות

הביקורת רואה מקום להחמיר את המדיניות ולהשיב בשלילה תוך זמן סביר אם יסתבר 

בכך תימנע תופעת עסקים ללא רישוי שנמצאים . שהתנאים לא מאפשרים רישוי

 .וללא רישוי שנים רבות" בטיפול"

היענות ממושך /הנמצא כי תהליך הרישוי מתמשך במקרים רבים זמן רב בשל זמן תגוב .10

  .המאשרים/של הגורמים המעורבים

קיצור הזמן למתן התשובות : הפתרונות המומלצים לקיצור משכי הטיפול הם

פעילות יזומה נחרצת לזרוז הגורמים , העסק כשאישור אינו אפשרי-השליליות לבית

שילוב מיחשוב בהפצת החומר , ערוב בקרה של הגורם הממונה, המאשרים/המעורבים

 .ים השוניםלגורמ

  ".זוטי דברים"בהליך  " גבוליות"נמצא עיכוב ממושך בטיפול בבקשות  .11

נותרה לביצוע בנושא המלצה על , אחרי תום הביקורת, עם מינוייה של הוועדה לנושא

 .הכנת נוהל מסודר וקריטריונים לטיפול בהליך זה

רות ללא קישור למערכות אח, מיושן וחסר תמיכה, המיחשוב במחלקה אינו מספק .12

  .חסר תאימות בנתונים מסויימים, ולחשבונות

במסגרת היכולות התקציביות של , הביקורת ממליצה על חידוש ושיפור המיחשוב

 .על הדרכה מחודשת ועל יצירת קישורים ותאימות, העירייה

 באמצעות שיפור הכלים והתנאים לעבודת רישוי העסקים והשילוט יכולה להתייע .13

 .הפיזיים של המחלקה

ניהול לא יעיל , ם השילוט נמצא חוסר מיתאם בין המידע במחלקה למצב בשטחבתחו .14

  .עבודה לא סדורה ולא מתוכננת של המפקח, דיו

לשפר את , לשפר את המיחשוב וההדרכה בו, מומלץ למסד עבודה מתוכננת ומבוקרת

 .אמצעי העבודה במסגרת אפשרויות העירייה

יל את שטחי הפרסום ואת הכנסות בתחום שלטי רחוב מוצאת הביקורת מקום להגד .15

 .העירייה

  

 



 

 

20 

 

  

    

     סקר המצב הקיים סקר המצב הקיים סקר המצב הקיים סקר המצב הקיים––––' ' ' ' פרק בפרק בפרק בפרק ב

  כללירקע 

היו , 2008בהתאם לנתונים שהתקבלו ממחלקת רישוי העסקים בחודש דצמבר  .1

  . עסקים טעוני רישוי484מהם , עסק- בתי1,500 -בעיר כ

 . שלטים4,200 -עסק בהיקף של כ-במקביל היו בעיר שלטי בתי

המשמעות הינה . שלא יוצב שלט ללא רישיוןשלא יפתח עסק והחקיקה קובעת  .2

שעל בעל העסק לקבל רישיון מהגורמים המוסמכים לפני פתיחת העסק או 

  .לפני הצבת השלט

יבים בעיר גבעתיים השתרש נוהג שרבים מבעלי העסקים פותחים עסק או מצ .3

 .יםובמקביל מטפלים בהליכי הרישוי הנדרש, שלטים ללא קבלת רישיון מראש

כפועל יוצא מכך קיימים עסקים שנפתחו ואינם עומדים בכל הקריטריונים  .4

בעיקר בגלל אי ,  ושלעתים כלל אינם יכולים לקבל רישיוןהמחייבים בחוק

 .בתנאים הנדסייםבדרישות ועמידה 

פועלים שנים ללא רישיון תוך ניסיון למצוא פתרונות העסקים כאלה ישנם  .5

 . כללאפשרייםשלמעשה אינם 

  

 ישוי עסקיםר

בטיפול בעסקים שנפתחו ללא רישיון עסק  בעיקר  מתמקדתמחלקההבמצב הקיים  .6

לאור מדיניות מנהל המחלקה . תוך ניסיון למצוא פתרונות שיאפשרו הפעלת עסק

 נמשך לעיתים הטיפול בבקשה, " כמעט בכל מחיר לקראת בעלי העסקיםללכת"

גם ללא פתרון , כאמור, לעיתים ו כאשר למעשה העסק פועל ללא רישיון כדין,שנים

 .אפשרי

 עשרות מקרים כאלה המטופלים על ידי המחלקה בניסיון למצוא הוברר כי יש .7

פתרונות שיאפשרו להוציא רישיון או לחליפין טיפולים משפטיים להסדרת 

 .הרישיונות
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 תהליכי הוצאת רישיון עסק

תב וטפסים לטפל הנחיות למגישי בקשות בכ, המחלקה ערוכה מבחינת נהלי עבודה .8

 . במגישי הבקשותכנדרש

אשר " הגשת בקשת רישיון לניהול עסק ":קיים נוהל שהוכן על ידי מנהל המחלקה .9

 .מפרט בצורה ברורה ועניינית את אופן הטיפול בבקשות לקבלת רישיון עסק

המפרט את הדרישות להגשת " הנחיות למגישי תוכנית רישיון עסק"קיים מסמך  .10

מצורפים טפסים למילוי אשר עוזרים למגישי , כמו כן. בקשות לרישיון עסק

הבקשות להגיש את בקשותיהם בצורה מסודרת ומלאה ומפשט בהמשך את 

 .הטיפול בבקשות

, לאחר שהמגיש עומד בדרישות להגשת הבקשה, עם קבלת הבקשה לפתיחת עסק .11

 נרשמת הבקשה במערכת הממוחשבת, שנבדקות על ידי מרכזת רישוי עסקים

לקבל ) לפי סוג העסק(בשלב זה מופקות פניות לגורמים השונים . מוספרהתיק מו

, וטרינריה, משרד הבריאות, משטרה, כיבוי אש(אישורם והתייחסותם לבקשה 

 ).'איכות הסביבה וכו

 ).לקבלת התייחסות של הגורמים השונים(התיק נכנס למעקב  .12

שוי העסקים פונה מרכזת רי, במקרים שבהם ישנן השגות של הגורמים האחרים .13

 .למבקש כדי שזה יטפל ויעמוד בדרישת הגורמים המאשרים

י " והתמלאות כל הדרישות עפעם קבלת הסכמת הגורמים השונים לקבלת הרישיון .14

 לאשור ולחתימה מועברת הבקשה עם כל המסמכים והמלצת מנהל המחלקה -דין 

 .של ראש העירייה על רישיון העסק

 מקיימת סיור  של המחלקהכזת רישוי עסקיםלאחר קבלת כל האישורים השונים ר .15

אם העסק מוקם ומתפקד בהתאמה לבקשה שהוגשה במשלה בעסק כדי לבדוק 

 ). צד ההנדסי שבאחריות מנהל ההנדסהללא קשר ל(

  

  "זוטי דברים"הליך 

מתן רישיון עסק " הפיץ היועץ המשפטי לממשלה הנחיה בנושא 2003באוקטובר  .16

 ".ון והבנייהלעסק שאינו עומד בדיני התכנ
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זוטי  "כהליך  תהליך אישור לרישיון עסק המוגדר הוכןעל בסיס הנחיה זו  .17

כן נקבע תהליך של הכנת בקשות לדיון בוועדה משותפת עם - כמו".דברים

 .המשפטית' ההנדסה והמח

 מינהל אותן)  מסוג זהבקשות 35 במועד הביקורת היו(קיימות בקשות רבות  .18

הל מחלקת רישוי עסקים בדעה כי ניתן לאשר את אך מנ, ההנדסה אינו מאשר

 ". דבריםרזוט "-תהליך המוגדר כההרישיונות על ידי פתרונות במסגרת 

, ראש העיר.  את ס)בכהונה שלפני הבחירות האחרונות(נקבעה וועדה שכללה  .19

ועסקה בטיפול , רישוי עסקים' קה המשפטית ומנהל מחהמחל,  הנדסה אגףנציגי

י של הממשלה אשר וזאת בהתאם להנחיות של היועץ המשפט" גבוליות"בבקשות 

 .התייחס לנושא זה ופרט אותו בהנחיותיו

ר " שלאחר הבחירות האחרונות למועצת העיר טרם נקבע יודווחבמועד הביקורת  .20

 .החלטת הוועדהל בקשות לטיפול ו35נתיים הוכנו יאך ב, של הוועדה

 משך הטיפול בבקשות לרישיון עסק .21

לאותם העסקים העומדים , ממוצע בהוצאת רישיון עסקמשך הטיפול ה  .א

 . חודשים4 -3בכל הקריטריונים הוא בדרך כלל 

 -: תהליך זה והםלהתמשכות גורמים עיקריים 2הביקורת איתרה   .ב

 המתנה לקבלת אישורים של גורמים חיצוניים אליהם פונה  )1

, איכות הסביבה, משטרה, כיבוי אש, הנדסה (המחלקה לקבל אישור

הגורמים החיצוניים מתבקשים להעביר את ). 'הבריאות וכדמשרד 

  . יום30תשובותיהם למחלקה תוך 

 עיכוב במתן תשובות והשלמות של המבקשים לבירורים שונים  )2

  .בתהליך הטיפול בבקשה

 המחשוב .22

ומתוחזקת על ידי בתחום רישוי עסקים מפעילה המחלקה תוכנה שסופקה   .א

 . של עיריותאשר משמשת מספר רב, החברה לאוטומציה

היא זו המזינה את , שהינה יחסית חדשה במחלקה, מזכירת המחלקה  .ב

המערכת הממוחשבת בנתונים והיא זו הקשורה ליחידת המחשוב של 

 .העירייה בכל הקשור לקבלת והפקת הנתונים והדיווחים הנדרשים



 

 

23 

 

  

 

למרכזת רישוי עסקים אין כלל מחשב ואין לה גישה למערכת הממוחשבת   .ג

 . על שירותי המחשוב של מזכירת המחלקהוהיא נשענת

מאחר ולמרכזת רישוי עסקים אין מחשב היא מנהלת רישום ידני לצורך   .ד

 .מעקב אחר הטיפול בבקשות לרישיון

  

  שילוט

 כללי .23

 לוחות (האחד שילוט חוצות של מפרסמים , בעיר מותקנים שני סוגי שילוט     .א

  והשני הוא, )'ות וכדעל עמודים של שמות רחוב, תחנות אוטובוסים, פרסום  

 .של בעלי עסקים הצמוד לעסקים עצמםשילוט   

    נחתם חוזה עם הזכיין ועל , בנושא שילוט חוצות פורסם מכרז עירוני     .ב

 .מחלקת רישוי עסקים לוודא קיום החוזה כלשונו   

 .בתחום שילוט עסקים פועלת המחלקה עצמאית בהתאם לחוק עזר עירוני     .ג

 

 שילוט חוצות .24

 . אינה פעילה בנושא,למעט פיקוח על קיום החוזה,  רישוי עסקיםמחלקת  .א

 בודק באופן , מנהל המחלקה שמופקד על הנושא באמצעות מפקח שילוט  .ב

  .שיטתי האם הזכיין פועל בהתאם לחוזה שנחתם איתו

   הביקורת לא מצאה פעילות יזומה רבה להרחבת שטחי הפרסום כדי   .ג

 .להגדיל את הכנסות העירייה בנושא

  

  העסקישילוטה .25

 .מחלקת רישוי עסקיםב הוכפף ונכללשילוט תחום ה  .א

 כולל מרכזת שילוט המופקדת על הניהול האדמיניסטרטיבי של התחום   .ב

  אם לכל בהפקת רישיונות לשילוט ועובד מפקח שילוט שמתפקידו לוודא 

  אם השלטים תואמים את בהשלטים המוצבים ברחבי העיר קיים רישיון ו

 .על המפקח לבצע איתור שלטים ללא רישיון,  כןכמו. תנאי הרישיון

   ותעריפיו" מודעות ושלטים"ור פועל על בסיס חוק עזר עירוני המד  .ג

 .המתעדכנים אחת לחודש לפי המדד

   המחלקה הפיקה דף הנחיות ברור ומפורט לבעלי עסקים בעיר בכל הקשור        .ד

 .'תעריפי השילוט וכו, אופן קבלת רישיון, להצבת שלטים
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   , "מגער"באמצעות תוכנה מיושנת של חברת , מזכירת המחלקה, בנוסף       .ה

 .מזינה את מאגר הנתונים של כלל השלטים שבעיר

  

 

 הפקת רישיון שילוט  .26

 מקבל הנחיות ברורות , בעל עסק הרוצה להציב שלט פונה לרכזת השילוט  .א

  .לגבי אופן השלט כולל תעריפי השילוט

 ח שילוט בודק האם השלט תואם את מפק, לאחר הכנת השלט והצבתו  .ב

מצלם אותו ומעביר נתונים למרכזת השלטים ומזכירת , הנחיות המדור

 .המחלקה

 כולל צילום השלט והנתונים , הנתונים מוזנים במערכת הממוחשבת  .ג

 .מועברים בטופס לגזברות

  לאחר ששילם את האגרה. הוראות התשלום מקבל הפונה במחלקהאת   .ד

 .קבל את הרישיוןמלמחלקת הגבייה הוא 

  17בהם ,  מקרים207 -טיפל המדור ב, מועד הביקורתעד , במהלך השנה  .ה

 .שהתגלו ללא שבעלי העסקים פנו לקבלת רישיון

 שהוכנה על , "אקסל"במועד הביקורת מרכזת השילוט השתמשה בתוכנת   .ו

למחשב לא . ידה לצורך קיום מעקב שנתי לאחר הוצאת רישיונות לשילוט

 .כת המחשוב העירונית ולא בוצע בו גיבוי נתוניםהיה קישור למער

 במהלך הביקורת חובר המחשב למערכת המחשוב העירונית ולרכזת   .ז

. השילוט ניתנה אפשרות לעקוב גם אחר תשלומים שהתבצעו בגין השילוט

 עניין הגיבוי של הנתונים שבתוכנת האקסל של מרכזת טופל, כמו כן

  .השילוט

  מפקח שילוטפעילות .27

 .שילוטהבעיקר על ידי מרכזת למטלותיו ילוט מופעל מפקח הש  .א

 כאשר , נתונים לבדיקה לפי חלוקה אזורית/ כל בוקר מקבל המפקח חומר  .ב

  .הכוונה היא שהפקח יתרכז באותו יום באזור אחד

 ,  מרכזת השילוטמטלותהמפקח יוצא לשטח לבדוק את השילוט בהתאם ל  .ג

 .זת השילוטח ומעביר אותו למרכ"מכין דו, מצלם את השילוט

 בנוסף מטפל המפקח בתלונות בהקשר לשילוט המופנות מהמוקד   .ד

  . המפקח מציין שתלונות אלה עוסקות בעיקר בשילוט חוצות. העירוני
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  , בתלונות אלה מטפל המפקח כפי שפועל בהפניות של מרכזת השילוטגם 

 .ח מפורט על האירוע"כלומר מצלם את המצב בשטח ומכין דו

 יע לשטח בכוחות עצמו מאחר ואין במחלקה אמצעי ח להגקעל המפ  .ה

  מנהל המחלקה מסר לביקורת כי קיים סידור באמצעות . תחבורה כל שהם

ע של קבלת רכב לכמה שעות בשבוע אך הסידור לא יעיל ולמעשה "אגף שפ

  .לא משרת כלל את המחלקה

  

    -:המחשוב בשילוט .28

 ומתקדם לצורכי עבודה  מענה הולם במדור מיושן ואיננו נותןהמחשוב המופעל  .א

י חברה פרטית " האחת סופקה ע– הוא מבוסס על שתי מערכות .בעת הזאת

והאחרת של ) במסגרת סקר שילוט שערכה עבור העירייה לפני מספר שנים(

 .החברה לאוטומציה

אשר סופקה בכלל ללא תאום עם הממונה על ,  הראשונהמערכת השילוט  .ב

ה מיושנת שאין לה קשר וכנמתופעלת באמצעות ת, המיחשוב בעירייה

בגלל תביעת חוב של החברה (למערכות מידע של העירייה וללא תמיכת שירות 

 ).הפרטית מהעירייה

לרבות , מקושרת לשאר תוכנית העירייה, לאוטומציה' של החב, המערכת השניה  .ג

אך שילוב צילומים קיימים , מפיקה את תלושי החיוב לשילוט, של הגזברות

 .שלא ניתן בשל טענת חוב העירייה, של החברה הפרטיתמחייב את התמיכה 

 דקות 20הדרכה של לדבריה מזכירת המחלקה שמפעילה את התוכנה קיבלה   .ד

להפעלתה וכיום אין מי שידריך אותה להפעלה של כל האלמנטים הקיימים 

 ).בכלל קיימים עודהם אם (בתוכנה 

וכנות המופעלות  קישוריות לת כאמורהקיימת אין החיצונית הפרטית לתוכנה  .ה

דבר זה גורם לכך . והיא קיימת כתוכנה ייחודית נפרדת, תות העירוניובמערכ

שעל המחלקה להדפיס פיזית נתונים של השילוט בתוכנות אחרות כדי ליצור 

 . בהם מנוהלת הגבייה של אגרות השילוט,קישוריות בעיקר לתוכנות הגזברות

המחשוב העירוני מסר לביקורת כי ניסה אגף מינהל כללי אשר מנהל את מנהל   .ו

 של החברה למצוא גורם אשר ידריך את מזכירת המחלקה בהפעלת התוכנה

.  אך ללא הצלחההפרטית
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     והמלצות והמלצות והמלצות והמלצות ממצאים ממצאים ממצאים ממצאים––––' ' ' ' פרק גפרק גפרק גפרק ג

  

  יכלל

פעלו , 2008בהתאם לנתונים שהתקבלו ממחלקת רישוי העסקים בחודש דצמבר  .1

  .טעוני רישוים עסקי 484מהם , עסק-בתי 1,500 - כ כאמורבעיר

  . שלטים למיניהם4,200 - כהיקף השילוט העסקי היה

. ח" מיליון ש2.5 -כ היקף ההכנסה השנתית בגין הרישוי והשילוט מסתכם בכ"סה .2

המשמעות הינה . שלא יוצב שלט ללא רישיוןהחקיקה קובעת שלא יפתח עסק ו

ו לפני שעל בעל העסק לקבל רישיון מהגורמים המוסמכים לפני פתיחת העסק א

  .הצבת השלט

בעיר גבעתיים השתרש נוהג שרבים מבעלי העסקים פותחים עסק , כאמור לעיל .3

ובמקביל מטפלים בהליכי הרישוי , יבים שלטים ללא קבלת רישיון מראשאו מצ

 .הנדרשים

כפועל יוצא מכך קיימים עסקים שנפתחו ואינם עומדים בכל הקריטריונים  .4

בעיקר בגלל אי , כולים לקבל רישיון ושלעתים כלל אינם יהמחייבים בחוק

 .בתנאים הנדסייםבדרישות ועמידה 

פועלים שנים ללא רישיון תוך ניסיון למצוא פתרונות העסקים כאלה ישנם  .5

  . כללאפשרייםשלמעשה אינם 

הביקורת מעריכה שקיים פוטנציאל נוסף של הרחבת הפעולות עליהם מופקדת  .6

ים והן בתחום השילוט ויש בכך כדי המחלקה הן בתחום ההתייעלות ברישוי העסק

 .להגדיל את הכנסות העירייה בתחומים אלה

        

         תהליכי הוצאת רישיון תהליכי הוצאת רישיון תהליכי הוצאת רישיון תהליכי הוצאת רישיון----רישוי עסקים רישוי עסקים רישוי עסקים רישוי עסקים 

 מתוך 33%שהם ,  עסקים162  של המחלקה טיפול בהליכי היו2008בחודש דצמבר  .7

  -:לפי הפירוט הבא,  עסקים טעוני רישוי484

 לקבלת התייחסויות ,יםשונגורמים של  ם עסקים בתהליך רישוי בטיפול66  .א

, משטרה, איכות הסביבה, כבאות, משרד הבריאות, הנדסה(לבקשת רישיון 

  ).וטרינריה ועוד
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  . עסקים בטיפול משפטי23  .ב

 ."וועדה לזוטי דברים" עסקים לקראת דיון ב35  .ג

  .קיבלו ארכה לצורך טיפול בקבלת רישיון) ללא רישיון(עסקים   .ד

לפני החלטה של , לקראת ביקורת, ושלקראת חיד (תהליכים שונים עסקים ב6  .ה

  ).'המנהל וכו

  

מאחר וקיימים מקרים רבים בהם בעלי עסקים מגישים את בקשתם לאחר שהעסק  .8

נוצר מצב בו פועלים , נפתח מבלי שיהיו מודעים לדרישות המחייבות אותם בחוק

 בעיקר בכל הקשור ,של החוקובדרישות עסקים רבים שאינם עומדים בקריטריונים 

וזאת , בטיפול ברישיונות העסק" סחבת "קוריתבמקרים אלה . י תכנון ובנייהלחוק

 של מנהל מחלקת רישוי עסקים לתת שירות למבקשי הרישיונות נוהגובעיקר בגלל 

עם . בלתי אפשרימוערך כולעשות ככל האפשר להמציא פתרונות גם כאשר הדבר 

 בקשות י אפשרית שלהרי היא גם יוצרת מציאות בלת, כל החיוב שיש בגישה הזו

העסקים בעוד  ,ואף מבלי שפתרון אפשרי כלל,  שנים ללא פתרוןהממתינות לטיפול

 .ממשיכים לפעול ללא רישיונות כדין

  

 -:להלן מספר דוגמאות .9

  .2002 -מ  טרם קיבל רישיון14ויצמן ב -קיוסק   .א

  .2003 משנת - 5ורזין כ  .ב

  .2006 משנת - חוצות ישראל -אטליז   .ג

  .2006 משנת - 3ה " ל-מספרה   .ד

  

ד "וו לפניית מחלקת רישוי עסקים לקבלת אישור או חקצב היענות גורמים חיצוניים .10

  :מקצועית לקראת הוצאת רישיון עסק

במסגרת הבדיקה בחנה הביקורת את היענות הגורמים החיצוניים לדרישת   .א

 8.11.08ומצאה כי בתאריך ,  יום שנקבעו30המחלקה לקבל התייחסות תוך 

  -:ז כדלקמן"בתזכורת לגורמים החיצוניים שלא עמדו בלופנתה המחלקה 

 .מקרים   9  לשרות הכבאות    )1

 .מקרים   3   לאיכות הסביבה   )2

 .  מקרים2            מהנדס העיר )3

 .מקרים   2    ילשירות הווטרינר )4

 .מקרים   4  משטרת ישראל     )5

 .  מקרים5       משרד הבריאות )6
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 שלהם וניים ברשימת עסקים שהרישיונותבנוסף פנתה המחלקה לגורמים חיצ  .ב

  -:להלןכד לגביהם "ווויש להעביר למחלקה ח, 2009מתחדשים בשנת 

 

 

 .מקרים     8לשרות הכבאות      )1

 .מקרים    2לאיכות הסביבה      )2

 .מקרים     2י  לשירות הווטרינר )3

 .מקרים     3משטרת ישראל       )4

   .מקרים    25משרד הבריאות      )5

  

  -: תהליכים ולשפר ולייעל את השירות הביקורת ממליצהכדי לקצר  .ג

לבחון מחדש את מדיניות מנהל המחלקה בכל הקשור לרצונו למלא  )1

כי גם כאשר ניתן להעריך , בכל מחיראחר כל בקשה לפתיחת עסק 

לטיפול ברישיון כזה אין פתרון אפשרי בגלל מגבלות הנדסיות או 

  .אחרות

בעלי עסקים כאשר " לסחוב"או הביקורת אינה רואה סיבה להשלות 

 .הדין אינו מאפשר לאשר להם רישיון

לפעול מול כל הגורמים החיצוניים שלהם חלק במתן רישיון עסק כדי  )2

 .ז שנקבע ולנסות ולצמצמו כמה שניתן"שיעמדו בלו

  

ע מידי תקופה על "מומלץ לקבוע שיטה של בקרה של מנהל אגף שפ )3

  ). חודשים3מעל (מושך אותם הבקשות לרישיון המטופלות זמן מ

בהתיחסות של מנהל המחלקה לטיוטת הדוח הוא דווח כי כבר הוחל 

י ישיבות בקרה עם מנהל האגף ועם סגנית ראש "ביישום ההמלצה ע

 .העיר

  

שבאמצעות יחידת המחשוב תקודם שיטה של גם הביקורת ממליצה  )4

העברת טופסי אישור רישיון לגורמים החיצוניים באמצעות המערכות 

 .במקום טפסים ידניים בדואר, ממוחשבותה

  

 למחלקת רישוי עסקים מידי מספר אמצעי תחבורה ואפשרות ניודלספק מומלץ  .11

 כדי לבצע באופן יעיל ביקורת על בקשות לרישיון עסק ובעיקר לכל העסקים ,ימים

  .המרוחקים ושמחוץ לקווי תחבורה סדירים
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        """"זוטי דבריםזוטי דבריםזוטי דבריםזוטי דברים""""הליך  הליך  הליך  הליך  

ודר של טיפול בבקשות לרישיונות עסקים בשיתוף המחלקה מפעילה תהליך מס .12

אינן , כאמור,  חלק מהבקשות.פעולה עם מינהל ההנדסה והמחלקה המשפטית

עומדות במלוא דרישות הדין והחריגות הגבוליות מחייבות בדיקה ודיון בגדר של   

  ".זוטי דברים"

בקשות חלק מהכש, "זוטי דברים" בקשות בקטגוריה של 35 במועד הביקורת עמדו .13

  .זמן ממושךעומדות בטיפול 

וועדה בתקופת הכהונה של המועצה החדשה מאחר ובמועד הביקורת טרם מונתה  .14

 .ולא מצאו את פתרונן באותה עת  התעכבוהבקשות –זוטי דברים חדשה לתחום 

וועדה לזוטי דברים ההביקורת בדקה מדגמית מספר בקשות המופנות לטיפול  .15

 8 -ת לישיבה של הוועדה לזוטי דברים יותר מומצאה כי חלק מהבקשות ממתינו

 חודשים בגלל הבחירות 8 -הוסבר לביקורת כי הוועדה לא כונסה יותר מ. חודשים

  .ראש העיר הקודם. ר לוועדה במקום ס" יו אזומאחר וטרם נקבע

  

, הביקורת מציינת כי לדעתה מספר בקשות אינן ניתנות לאישור לכאורהבנוסף  .16

. )5כורזין כמו בקשה לאטליז בחוצות ישראל או ב(דסיות בעיקר בגלל בעיות הנ

 כשלא נמשך הטיפול בהם שנים -במקום לא לאשר את הרישיון ולסגור את העסק 

  .נראה כי יהיה להם פתרון

  

  

  -":ועדת זוטי דברים"המלצות הביקורת בתחום 

  .למנות מהר ככל האפשר וועדה לזוטי דברים .17

מנהל המחלקה כי בינתיים הוקמה הועדה בשלב ההתיחסות לטיוטת הדוח דווח 

  .והחלה בישיבותיה

  . הוועדהקודאופן תפכלה ב וו החל מאופן הכנת החומר לוועדה ז,להכין נוהל לנושא .18

לקבוע מחדש קריטריונים לאישור הבקשות נכנסות לקטגוריה זו ולהימנע טיפול  .19

  .בבקשות שסיכויי אישורן נמוך או ייערך זמן ממושך

  . לעסקים לפעול ללא רישיון זמן ממושךמומלץ לא לאפשר .20

 לנסות חירהביקורת מציינת שכתוצאה ממדיניות המחלקה של ניסיון כמעט בכל מ .21

 להפעלת עסקים בעיר זמן  אף הואגורם, "זוטי דברים" גם בהליך ,להפיק רישיון עסק

  .ממושך ללא רישיון
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אותם העסקים  המדיניות בעיר ולפעול נגד כל לשקול שינויהביקורת ממליצה  .22

 את הנוהג לפתוח עסקים ללא למנועוזאת כדי , שנפתחים לפני קבלת רישיון עסק

  .רישיון

  

        בחינת קיום רישיונות עסק לבתי העסקבחינת קיום רישיונות עסק לבתי העסקבחינת קיום רישיונות עסק לבתי העסקבחינת קיום רישיונות עסק לבתי העסק

קשות או ב/מות בין הרישיונות הקיימים והביקורת ביצעה בדיקה מדגמית של התאי .23

חוב כצנלסון רב -   בשני רחובותבוצעה דגימה. בין המצב בשטחלמחלקה בטיפול הש

 .    רחוב סירקיןבו

הביקורת מצאה במדגם כי העסקים הם בעלי רישיון ובשלבי טיפול שונים של קבלת  .24

 .רישיון או תהליכים משפטיים

 .עסק הפועלים ללא רישוי או טיפול ברישוי-משמעו כי במדגם לא עלו בתי .25

  ישיון עסק שפעלו ללא ר-לנוכח נתוני עבר לפיהם היה מספר לא מבוטל של בתי .26

  . נושא זה יבדק בנפרד בהיקף ובמדגם נרחבים יותר-כלל 

        

        המחשובהמחשובהמחשובהמחשוב

לרכזת רישוי העסקים אין מחשב כלל . המיחשוב במחלקה בכל עיסוקיה אינו מספק .27

מיחשוב השילוט לקוי ונשען על תוכנה מיושנת שאינה . והיא מנהלת רשומות ידניות

אין קישור מתאים ]. העירייהבשל סכסוך כספי עם [י ספקיה "נתמכת עוד בעירייה ע

כי עם -אם[בעיקר לגבייה ולחשבונות , למערכות הממוחשבות האחרות בעירייה

קיום הביקורת קבלה רכזת השילוט אפשרות לעקוב אחר תשלומים בגין שילוט 

  ].שבוצעו

ביצוע  הביקורת דרשה לקבל נתונים שונים במהלך העבודה בחתכים שונים לצורך .28

 אך כאשר ניסתה לבצע השוואות של החתכים ,ות וביעילותנענתה במהיר ועבודתה

אי : כגון, השונים של הדיווחים התברר  כי אין תאימות בנתונים מסיבות שונות

קשיים בהגדרת , רישום כתובות בצורות לא אחידות, דיוקים בעבר בהגדרת העסקים

  .'חתכים בדוחות וכו

יותר של  ך בהדרכה מעמיקהבשיחה עם מנהל המחשוב של העירייה עלה כי יש צור .29

עובדי המחלקה בנושא המחשוב בכללותו ובהפעלת התוכנות העומדות לרשותם 

 . למרכזת רישוי העסקיםבוזאת בנוסף לצורך  ברור של הקצאת מחש
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 תהליכי לשיפורהביקורת מצאה כי המערכת הממוחשבת לא מנוצלת בכל יכולתה  .30

אפשרויות לקיים  לדעת הביקורת יש -לדוגמא . העבודה בכל הקשור ברישוי עסקים

הגורמים השונים המטפלים בבקשות לרישיון באמצעות מעקב ותאום עם , קשר

  .' וכוהמתנה,  טפסים ורישומים ידנייםמעבר להעברת, אינטרנט

 -: בתחום המיחשובהביקורת ממליצה .31

להעמיד לרשות מרכזת רישוי עסקים מחשב המקושר למערכות העירוניות לפי   .א

 .הצורך

להעביר הכשרה מרוכזת למרכזת הרישוי ומזכירת המחלקה בהפעלת התוכנה   .ב

 .הרלוונטית

לבחון את האפשרות ליצור קשר באמצעות דואר אלקטרוני עם הגורמים   .ג

  .הקשורים במתן רישיונות לעסקים, החיצוניים למחלקה

 .לשיפור השרות לתושב, מומלץ וניתן לשלב באינטרנט מידע וטפסים שונים

 מקובלת על -ילות המערכות במחלקה וחוסר הקישוריות שלהן באשר לכפ  .ד

משמעית של מנהל אגף מינהל כללי לעבור לעבודה -הביקורת המלצתו החד

  . זו של החברה לאוטומציה–עם תוכנה אחת 

 

עוד ממליצה הביקורת לבחון את שיפור עבודת המחלקה באמצעות שיפור הכלים  .32

 אילוצי התקציב והאמצעים של ככל שיאפשרו, והתנאים העומדים לרשותה

  -:במספר מישורים,  העירייה

  .מרחב עבודה ותנאי עבודה  .א

  ).תוכנה וחומרה(שדרוג המחשוב   .ב

  .שיפור שיטת העבודה  .ג

  .ניידות ותקשורת  .ד

  .תכנון עבודה  .ה

  .סיוע בעלי מקצוע להרחבת תחום שילוט רחוב  .ו
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        משרדי המחלקהמשרדי המחלקהמשרדי המחלקהמשרדי המחלקה .33

חלל (", תוח אחדבמספר מוקדים במקביל במרחב פ, קבלת קהל הקיימת  .א

  .פוגע ברמת השירות שהקהל זכאי לו") פתוח

 

פוגע ביעילות העבודה , צפיפות וחוסר במרחב עבודה, המצב הקיים של רעש  .ב

 .של עובדי המחלקה

  

הביקורת ממליצה לשקול שבשלב הראשון תועתק ממקומה החוליה העוסקת   .ג

, במשרדבתווי חנייה מהמשרד ועל ידי כך יקטנו בהרבה הצפיפות והרעש ש

מבלי לדבר על שולחן (ויתפנה מקום ישיבה למפקח שאין לו כסא לשבת עליו 

 ).עבודה שנחוץ לו

 ראוי לחפש מקום נרחב יותר למחלקה כדי שלכל עובד יהיה מרחב –' בשלב ב  .ד

  .עבודה מספיק לשרת את הציבור ולמלא את תפקידו מבלי שאחד יפריע לשני

        

        שילוטשילוטשילוטשילוט

  בשטח בדיקה מדגמית של רישוי השילוט .34

 .הביקורת ביצעה בדיקה מדגמית של התאמת רישיונות שילוט לממצאים בשטח .35

  טייבר– עליית הנוער והשני -האחד , הבדיקה נערכה בשני רחובות .36

 עליית הנוער ' רח .37

 .47'  עד בית מס11' הביקורת בדקה שילוט שבין בית מס  .א

ות לא  רשומ18,  רשומות מדויקות17מצאה הביקורת המחלקה מתוך רשומות   .ב

 . שלטים לא רשומים כלל16 כן נמצאונכונות ו

  טייבר' רח .38

 .60'  עד בית מס1' הביקורת בדקה שילוט שבין בית מס  .א

 3כן נמצאו ו,  רשומות לא נכונות7,  רשומות מדויקות20 רשומות 27מתוך   .ב

  .שלטים לא רשומים כלל
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המצב בשטח  חוסר מיתאם בין המידע במחלקה לבין הבדיקה המדגמית מצביעה על .39

אף שהרחובות שנדגמו אינם רחובות -על,  חלקית בנושאבהחלט  שליטה ועל

  .מסחריים מובהקים ועמוסי עסקים

רה למפקח והעדר תוכנית עבודה סד בעיקר מניהול לא יעיל והליקויים נובעים .40

   .של כל רחובות העירויסודית ית תוודא סריקה שטל שתכליתם ,שילוטה

  ממוגבלות , חוסר אמצעי תחבורה למפקח השילוטכן העבודה מושפעת מ-כמו

מערכת המחשוב הפועלת לא יעילה וללא ממשקים לתוכניות רלוונטיות אחרות של 

למפקח השילוט אין ( במשרד מרחבי עבודה מוגבלים לעובדים בנושא וכן מהעירייה

 ).כלל כיסא ושולחן לעבודתו

  -:לאור האמור לעיל הביקורת ממליצה .41

סריקה שיטתית של רחובות העיר לכולל , ודה מסודרת למדורלהכין תוכנית עב  .א

 .לאיתור ורישום כל השילוט

לקבוע מה היא תוכנת המחשוב המתאימה לנושא ולהפעילה בצורה אחידה   .ב

 ). גביה- הנהלת החשבונות -גזברות (תוך ממשק לתוכניות רלוונטיות אחרות 

פקח השילוט מזכירת המחלקה ומ, לוודא הכשרה מלאה של מרכזת השילוט  .ג

 .בהפעלת התוכנה

להקצות אמצעי ניוד לפי  -בהתאם לאפשרויות התקציביות של העירייה   .ד

לארגן מרחבי עבודה  והצורך למפקח השילוט על מנת לייעל את עבודתו

 .לעובדי המדור

  

        שילוט רחובשילוט רחובשילוט רחובשילוט רחוב

א שהזכיין ממלא אחר ודיבעיקר בוכאמור המחלקה עוסקת , בנושא שילוט הרחוב .42

  .העירייההחוזה שחתם עם 

הביקורת בדעה שיש פוטנציאל להגדלת שטחי הפרסום ובעקבותיו הגדלת הכנסות  .43

 הדבר מותנהנראה ש, לאור המצב הכלכלי העכשווי,   עם זאת.בנושאהעירייה 

  .  הניתנת להשגה בגורמים חיצונייםהתמקדות מקצועית יזומה ומיוחדתב

ימפה חיצוני אשר מקצועי  ייעוץ שכירת שקוללאור האמור לעיל הביקורת ממליצה ל .44

  .את הפוטנציאל של שטחי הפרסום וימליץ על דרכים לנצלו בצורה מיטבית

*     *     *  
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    דוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורת

    בנושאבנושאבנושאבנושא

    תפעול מחלקת נכסיםתפעול מחלקת נכסיםתפעול מחלקת נכסיםתפעול מחלקת נכסים

    

     כללי–' פרק א

  מבוא ורקע

 .2007מחלקת הנכסים הוקמה בעירייה בחודש מאי  .1

במסגרת תוכנית העבודה של הביקורת הוחלט לבחון את אופן הקמת המחלקה  .2

 .ותפקודה לאחר שנה ומחצית מאז הקמתה

  הביקורתמטרות

 -:מטרות הביקורת שנקבעו הן .3

 .לסקור את אופן התארגנות המחלקה  .א

 .לסקור את אופן תפקוד המחלקה  .ב

 .לבדוק את ניהול השכרת גני הילדים לגורמים פרטיים שונים  .ג

 .לבחון את נהלי מחלקה  .ד

לבחון את קשרי המחלקה עם הגורמים השונים בעירייה הקשורים בטיפול   .ה

 .בנכסי העירייה

  



 

 

 

36  

 קורתמסגרת הבי

 .2008הביקורת בוצעה במהלך סוף שנת  .4

ועם סגן הגזבר הממונה , במהלך עבודתה נפגשה הביקורת עם מנהל המחלקה ועוזרו .5

 .בפועל על המחלקה

כפי שהוגדרו ) מנהל המחלקה(בבדיקתה התייחסה הביקורת להגדרת תפקידי המחלקה  .6

רשויות  היחידה לכח אדם ב– מינהל השלטון המקומי –באוגדן משרד הפנים 

הבדיקה הקיפה . תאורי תפקידים בשלטון המקומי/ קובץ ניתוח עיסוקים–המקומיות 

 .את תחומי הטיפול של המחלקה לאור אוגדן זה

 עקרי הממצאים

, בסיס מידע ורישום מלאים באשר לכלל נכסי העירייה, כה אין בעירייה תמונה-עד .7

 . רישומם ומעמדם

אך , ים המרכזת את כלל התחום ועל איושההנכס' יש לשבח את העירייה על הקמת מח .8

מבלי שעובדיה , באופן מזדמן, פני נושאים מרובים-הפעילות אינה סדורה ופזורה על

 .מתועדף ומאושר של העבודה והפעילות, השלימו את הכשרתם וללא תכנון מסודר

 . חסרה תוכנית עבודה ליעול השגת יעדי המחלקה ותכנון פעילויותיה .9

 .התמקצעות של אנשי המחלקה טעון השלמה והעמקהתהליך ההכשרה וה .10

עירוניים ללא בסיס במכרזים או -נמצאו לא מעט נכסים עירוניים המשמשים גופים לא .11

י נוהל התמיכות ונוהל הקצאות מקרקעין וללא האישורים "בהליכים הדרושים עפ

  .המוסמכים

ל הנכסים מאגר מידע מלא ועדכני אינו מאפשר תמונה של כ/קיום ספר נכסים-אי

 .ל"נ-המחייבים אישורים כ

 .חסרים נהלים בתחומי פעילות המחלקה וזיקות הגומלין שלה עם גופים אחרים .12

 עקרי המלצות הביקורת

על העירייה לפעול בעדיפות ליצירת ספר הנכסים כדין ולהשלים את מאגר מידע  .13

 .י השלמת סקר הנכסים"בין היתר ע, הנכסים במלואו
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ישורי השימושים החיצוניים בנכסי העירייה כהלכתם וכמתחייב נדרש מיסוד של כל א .14

מבוססים על תבחינים ותעריפים מוסמכים , מנוהל התמיכות ונוהל הקצאת המקרקעין

גופים /יש להפעיל כללים אלה גם על רשתות. ומעוגנים בחוזי התקשרות מסודרים

  .חיצוניים המקבלים שימוש בגני ילדים

משתמשים /מפעילים/סמכויות להתקשרות עם זכייניםמומלץ לבחון ולהסדיר את ה .15

 .בנכסי בתי הספר בעיר

 .חשוב להשלים ולהעמיק את ההכשרה וההתמקצעות של אנשי המחלקה .16

 .מוצע לשקול בחינה מחודשת של כפיפות המחלקה .17

 .מבנה ותפעול של המחלקה ולתקצב את המחלקה, תפקידים, יש להכין הגדרת יעוד .18

 .לפעילות המחלקהיש להכין תוכנית עבודה  .19

 .חשוב למסד את פעילות המחלקה בנוהלים מתאימים .20

 .י העירייה"מומלץ להסדיר תעריפון מוסמך ומאושר להשכרת נכסים ע .21
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     סקר המצב הקיים סקר המצב הקיים סקר המצב הקיים סקר המצב הקיים––––' ' ' ' פרק בפרק בפרק בפרק ב

  כללירקע 

 והוכפפה לגזברות 2007מחלקת נכסים במתכונתה הקיימת הוקמה במאי  .1

 .הינו סגן הגזברהעירייה כאשר הממונה הישיר על המחלקה בפועל 

עד אותו מועד הקמת המחלקה לא היה בעירייה גורם מרכזי אחד אשר טיפל  .2

 .בנושא הנכסים כפי שמתחייב מפקודת העיריות

בעבר הטיפול בנכסים התבצע על ידי גורמים שונים בעירייה כגון אגף  .3

 .ד חיצוני"י עו"וגם ע' אגף החינוך וכד, המחלקה המשפטית, ההנדסה

לקה הטיפול בנכסים נעשה רק בנושאים השוטפים לפי הצורך עד להקמת המח .4

ללא שהיה , ד החיצוני"י גורמים שונים מבין גופי העירייה והעו"ע, י הנושא"ועפ

 .גורם מרכזי אחראי לנושא וטיפול ממוסד בנכסים כפי שמתחייב מפקודת העיריות

  הקמת המחלקה

היה לו כל ניסיון קודם הקמת המחלקה הוטלה על עובד שגויס למטרה זו אשר לא  .5

 .בתחום המוניציפלי ולא בתחום טיפול בנכסים

  -:הינה, י אוגדן התפקידים שהוזכר לעיל"הגדרת תפקידי המחלקה והמנהל עפ .6

 ).רישום ועדכון(ניהול ספר הנכסים של הרשות   .א

 קשר עם השמאים לקביעת ערך   , פיקוח על תהליך רכישת נכסים  .ב

 .'זה וכועריכת חו, מ"ניהול מו, הנכסים

 .פיקוח על נכסי הרשות שהושכרו  .ג

 עם לשכת רישום , )'מס שבח וכו, מס רכוש(הקשר עם גורמי מס   .ד

  .'וכד) טאבו(מקרקעין 

 .' ראה נספח א–פירוט העיסוקים   .ה
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מנהל המחלקה קיבל תדריכים קצרים והסברים מגורמים שונים של העירייה  .7

תו בהתאם לשיקוליו בתחילת עבודתו אך למעשה קבע לעצמו את סדרי עבוד

 .ולמיטב הבנתו

בנוסף מנהל המחלקה התעניין במספר עיריות בסדר גודל של גבעתיים כיצד  .8

 .אלה מטפלות בתחום נכסי העיריות

 .למנהל המחלקה נוסף עוזר .9

 המחלקהתחומי פעילות 

  מנהל המחלקה קובע לעצמו את סדר הפעולות לטיפול בנכסי העירייה בהתאם    .10

  .תאם ללחצים של האירועים השוטפים המחייבים את מעורבותו      להבנתו ובה

  -:מנהל המחלקה מטפל בפועל בעיקר בשלושה תחומים .11

  נכסיםתיקיריכוז   .א

י נכסים מהגורמים השונים בעירייה ריכוז פיזי של תיק )1

  .ומחוצה לה

 .ריכוז מסמכים ואינפורמציה על הנכסים הקיימים )2

שנאספה עידכון תיקי הנכסים בהתאם לאינפורמציה  )3

 .והתקבלה

  והתקשרות חוזיתהכנת מכרזים לשימוש בנכסי העירייה   .ב

בעיקר , ביצוע הפעולות הנדרשות מהאינפורמציה שנאספה )1

חידוש ועידכון חוזים עם הגורמים החיצוניים , הכנה

 .המשתמשים בנכסי העירייה

 .הכנת מכרזים חדשים להשכרת מבנים עירוניים )2

 .יים שבבתי ספרהכנת חוזים לשימוש במתקנים עירונ )3
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 קביעת תעריפים אחידים לשימוש במתקנים על בסיס יעוץ של  )4

  .שמאים  

  

 רישום נכסי עירייה אחרים  .ג

קבלת נתונים מחברה חיצונית העוסקת בסקר מקיף הכולל     )1

תשתיות תוך שימוש בתוכנה המשמשת בעיקר את אגף 

 ).תוכנת קומפלוט ישנה(ההנדסה של העירייה 

 13 גושים מתוך 3בצעה סקר של " גיות טכנולו–בר "חברת   )2

הסקר הסתיים ונכון למועד הביקורת . הגושים הקיימים בעיר

ביצוע המשך הסקר יחייב ככל . לא היה תקציב להמשך הסקר

  .הנראה קיום מכרז חדש לביצועו

 .גילוי נכסים שלא רשומים כלל במסמכי העירייה )3

י השתתפות בישיבות במינהל ההנדסה בכל הקשור לחילופ )4

  .'הפקעות וכו, שטחים

  השכרת גני ילדים לגופים חיצוניים

  

, גורמים חיצוניים גני ילדים להפעלה על ידי 12בהתאם לרישומי המחלקה אושרו  .12

 בהתאם לנתונים שבידי .נכסים' עוד לפני הקמת מח, או כצהרונים/כגני ילדים ו

 שמתחייב באמצעות מכרז כפישלא הביקורת הזכיינים קיבלו את הגנים לתפעול 

 .מפקודת העיריות

לאישור הוגשה  – 2005 לשנת י הפרוטוקולים של ועדת התמיכות נמצא כי"עפ .13

, בבתי ספר( ספורט במתקנישימוש ב  תמיכה עקיפה עלהמלצהיה ירימועצת הע

, "אנוש"ל(ושימוש במבנים ) 'ושימוש במים במגרש כדורגל וכ, רגלבמגרש כדו

 ).ט" ולאלו"תלמה ילין"לתיכון , "ת קובילבי", אגודה למלחמה בסרטן, וווו""""ויצויצויצויצ

 שעות 4-צהרונים ל 23 -ב ו שימוש"לויצה אושר נראה על בסיס מסמך זככל ה

  . צהרונים30 -ו כ"פעילה ויצה למועד הביקורתנכון . ביום
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 מסמך זה הינו של ועדת תמיכות ואין הוא אמור לשמש במקום הקצאות נכסים של .14

 ואינו 2005התמיכות הוא כאמור לשנת מסמך ,  כמו כן.ועדת נכסים עירונית        

  .2007, 2006לשנים משמש כתמיכה 

 התקבלה המלצה שלא לממן גופים המפעילים 2008 -בפרוטוקול התמיכות ל .15

אין שם כל איזכור לבקשה לתמיכה . בנושא" נעמת"צהרונים ולדחות את בקשת 

 .עקיפה או המלצה בעניין שימוש במבנים

בציון דמי השכירות המשולמים , מופעלים על ידי גורמים פרטייםהילדים ה-גני .16

  -:הינם, לעירייה וסטטוס ההתקשרות עימם

   . חוזיםיש. ₪ 100$    - ) גלבוע' רח,הסתדרות' רח(ד " גני חב2  .א

  .יש חוזה.  5,000₪       -) אחדות עבודה' רח(גן אנטרופוסופי   .ב

 .וזהיש ח. 4,000₪       פרטי   – )אדמית' רח (ספורטיגן 3  .ג

 .יש חוזה.  ₪ 6,450   פרטי –)  ההסתדרות' רח, המאור' רח" (גוזלים" גני  2  .ד

 .יש חוזה.  ₪ 5,000         פרטי –) 2ה "הל' רח(גן פז   .ה

 .יש חוזה.  ₪ 5,500          פרטי–)  ההגנה' רח(גן אליהו   .ו

 .  אין חוזים  ) 0(    ) מתחם שדה בוקר(ו "מיתחם גנים של ויצ  .ז

  .  אין חוזים  ) 0(     ) בית ראשונים, אדמית' רח(ת " גני נעמ2  .ח

ללא חוזה וללא דמי , לאוכלוסיות מיוחדות" אנוש"י עמותת "מופעל מתקן ע .17

 .ידה-המבנה העירוני הוקצה לעמותה לפני שנים רבות ושופץ על. שכירות

 של העירייה המאשר שימוש בנכסים רשמיכאמור הביקורת לא מצאה כל מסמך  .18

שאינו תקף ,  המצויין קודם2005 -התמיכות מדת למעט מסמך המלצה של וע(אלה 

  ).2005מעבר לשנת 

 2008 בנובמבר 16 -ד של היועצת המשפטית מ"ווהביקורת מציינת שקיימת ח .19

הקובעת שיש לבצע הליך הקצאת מקרקעין בנושא מעונות ) בתקופת הביקורת(

  .בגבעתיים הילדים הקיימים

ילדים נוספים כפועל יוצא  גני 2  כי העירייה החליטה לבנותבמהלך הביקורת עלה .20

 שהיו ללא קיימים מבנים של גנים שמנגד וזאת למרות, של צורכי מערכת החינוך

  .המושכרים לגורמים פרטייםו שמוש
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     ממצאים ממצאים ממצאים ממצאים----' ' ' ' פרק גפרק גפרק גפרק ג

        

  יכלל

אמנם יש לברך . הוברר כי עדיין אין בעירייה מידע וספר נכסים מלא על נכסיה .1

 מחלקה קטנה שתרכז את הנושא 2007את העירייה על שהקימה במחצית 

עם זאת מלאכתה של . ובכך שפרה את המצב הקודם המבוזר והמפוצל, ותקדמו

תחומים רבים טרם טופלו  , הנכסים בתחום זה היא רק בראשית דרכה' מח

  .והמלאכה עוד רבה

ללא הסקר קשה יהיה להשלים את . אך הוא נעצר, הוחל בבצוע סקר נכסים

וללא זאת לא ניתן לדעת עד היום מהם מלוא , סיםתמונת המידע וספר הנכ

 .נכסי העירייה וסטטוס רישומם

 ופעל כמיטב יכולתו ולמיטב שקיע מאמצים רבים לנכסים המנהל המחלקה .2

, עם זאת.  ולקידומוהנושא עליו הוא מופקדשיקוליו להקמה ולארגון של 

, ועי בתחוםיציפלי ומקצ ניסיון מונלא היה לו, הכנסתו לתפקיד הייתה לקויה

אינו במצב זה . הכוונה קבועה והדרכה מקצועית, הכשרה מראשלא הוקנו לו 

  .למרות יכולותיו וכישוריו, אופטימליתיכול לבצע את כל מטלותיו בצורה 

הבסיס המקצועי והבקיאות של , במצב זה נדרשים הרחבה והעמקה של הידע

 ).יפורט בהמשך(אנשי המחלקה 

את סדר הפעולות , מפרט את תפקידי המחלקהוחסר מסמך עירוני המגדיר  .3

 .'את סדרי העדיפויות של עבודתה וכו, שלה

לא היה כל גורם בעירייה שהפנה את תשומת ליבו של מנהל מחלקת הנכסים  .4

על כך שעליו לפעול בהתאם )  ניסיון בתחום המוניציפליכאמורשאין לו (החדש 

ים עירוניים בקובץ של לפקודת העיריות ושקיימת הגדרת  תפקיד למנהל נכס

המינהל לשלטון המקומי ובו הגדרות מפורטות של תפקיד מנהל /משרד הפנים

  .נכסים

הל לא הופנה מנבכך שהבין היתר הכנסתו הלקויה לתפקיד באה לידי ביטוי  .5

 . 'שורות לניהול נכסים עירוניים וכדהנחיות הק/חוקים/להוראות

 .ולת המחלקהיות של פעומי תוכנית עבודה עם סדרי קדחסרה .6
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הבנתו  ומיטב  בהתאם לשיקול דעתו, בעיקר בנושאים מזדמניםהמחלקה פועלת .7

של המנהל ובהתאם לדרישות הנהלת העירייה והממונה עליו לטפל בבעיות 

 .שוטפות המתעוררות מידי פעם

ולמעשה אך אלה רק בתחילת הדרך , מנהל המחלקה התחיל בהכנת נהלי עבודה .8

בעיקר כאלה הקשורים ביחסי גומלין עם גופים , יםחסרים נהלים חשובים רב

שאיתם קשרים הדוקים בכל הקשור בטיפול בנכסים , חיצוניים וגופים עירוניים

 או לשכת רישום המקרקעיןאופן רישום נכסי העירייה ב, כגון, עירוניים

ים בעירייה הקשורים בתפעול השתתפות מנהל המחלקה בכל הדיונים המתקיימ

 .םנכסים וברישומ

 

 רישום הנכסים .9

 .העירייה שכרה שירותים מחברה חיצונית לבצע סקר נכסים לרישומם  .א

    החברה אמורה הייתה לסייע למנהל המחלקה בכל   .ב

  .קשור להפעלת המערכת הממוחשבת המיועדת לניהול נכסיםה

 גושים עירוניים 3כם איתה וסקרה שסו החברה סיימה את עבודתה כפי  .ג

 . הקיימים בעיר13מתוך 

 .בשל מגבלה תקציבית, ם נקבע המשך ביצוע הסקר ביתר הגושיםטר

 הנתונים של החברה החיצונית במאגר  על ידירישום הנכסים התבצע  .ד

  .העירייה ללא בקרה עירונית על רישום הנכסים במאגר

  

  מתן רשות שימוש בגופים חיצוניים/ השכרת מבנים

ילדים -שותם גנישקיבלו לר, "נעמת"ו" ויצו" עם הביקורת לא מצאה חוזים .10

הדבר גם אינו מאושר או מגובה בתמיכות לשימוש בנכסים . עירוניים לתפעולם

  .י נוהל התמיכות"עפ

על השימוש במבנה העירוני שהוקצה להם לפני " אנוש"אין חוזה עם עמותת 

גם הקצאה זו אינה מגובה בהמלצות ובאישורים המתאימים של . שנים רבות

 .תועדת התמיכות וועדת ההקצאו

באין מידע מלא ומהימן על כלל נכסי העירייה ניתן להניח כי יש נכסים נוספים  .11

 .שלא ברור אם יש לגביהם התקשרות חוזים נאותה
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שימוש בנכסים עירוניים ללא מכרז או  אין לאפשר י הדין והנוהלים הנוגעים"עפ .12

הביקורת מציינת . או ללא אישור תמיכה או הקצאה כדין, הליך הצעות מחיר

  ד בנדון" במהלך הביקורת חווהיועצת המשפטית לעירייה הוציאהש

יש לבצע הליך הקצאת מקרקעין בנושא מעונות " הקובעת כי 16.11.2008  -ב

 ".הילדים הקיימים בגבעתיים

 התקבלה המלצה שלא לממן גופים המפעילים 2008 -בפרוטוקול התמיכות ל .13

ל איזכור לבקשה לתמיכה אין שם כ. בנושא" נעמת"צהרונים ולדחות את בקשת 

 .עקיפה או המלצה בעניין שימוש במבנים

התעוררה סוגיה של השכרת מבנים ושימושים בתחומי בתי הספר שבניהול  .14

המקרקעין והמבנים הינם של העירייה ולא של בתי הספר לכן נשאלת . עצמי

/ המפעילים/  הזכייניםשאלה מי הגורם המוסמך לחתום על החוזים עם

 .ס או העירייה"ביה –המשתמשים 

 של פרצות חשש ה הנושא לא קיבל מענה הולם וקייםהביקורת בדעה שבשלב ז .15

נושאי (בהסדר עם הגורמים החיצוניים העלולים לסכן את העירייה בעתיד 

 .בצד הסדרת הנושא מבחינה מינהלית, )'תביעות נזיקין וכו, בטיחות, וחהביט

ים לשימוש בנכסים תוך מנהל המחלקה פועל בסיוע שמאי לקביעת תעריפ .16

 רשימה  ואין בנמצאהביקורת לא מצאה. קביעת קריטריונים אחידים וברורים

    . מרוכזת של התעריפים שנקבעו
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     המלצות הביקורת המלצות הביקורת המלצות הביקורת המלצות הביקורת----' ' ' ' פרק דפרק דפרק דפרק ד

 המלצות תפעוליות

על העירייה לפעול בעדיפות ליצירת ספר הנכסים כדין ולהשלמת מאגר מידע  .1

 .י כל דין"מבוקרים ומתועדים עפ, יםשלמ, כשהספר והמאגר מלאים, הנכסים

 של מנהל המחלקה יםח צמודוע סקר נכסים תוך בקרה ופיקוהמשך ביצב יש צורך .2

 . ייהרי תוך בקרה של גורמי העוהנכסים יתבצע שרישומיוכן וידוא 

ל משרד "י נוהל ההקצאות של מנכ"הקצאות עפ ועדת ה מסודרת שלהפעלנדרשת  .3

  .יה לגופים שוניםירי ושקופים להקצאת נכסי עיםמכ עם קריטריונים מוס,הפנים

נוהלי תמיכות והחלטות ועדת , הביקורת ממליצה להפעיל ולהחיל מכרזים .4

לרבות התקשרות , ההקצאות על כל נכסי העירייה המשמשים גורמים חיצוניים

 .חוזית מסודרת וממוסדת

  את אשר ישקפו , סיוע שמאים לקביעת תעריפי שכירות לנכסיםלפעול במומלץ  .5

 .עלויות השוק

 בתחום גני הילדים .6

יש להפעיל גם על גני הילדים המופעלים על ידי גורמי חוץ את המתחייב   .א

נוהל ההקצאות , נוהל תמיכות, מכרזים: י העניין"ההמלצות דלעיל עפמ

  .והתקשרות חוזית

לקיים מערכת מכרזים להפעלת גני הילדים הפנויים לקראת סיום שנת יש   .ב

  .הלימודים הנוכחית

  .יש לקיים הליך הקצאת מקרקעין לגבי מעונות הילדים המופעלים בעיר  .ג

י קריטריונים "עפ(לקבוע תעריפים קבועים לשימוש בנכסים עירוניים נדרש   .ד

  ).ב"כיוגודל הנכס וכגון , מוסמכים

  לבנות גנים חדשים כאשר גנים וצידוקלבחון מחדש האם יש מקוםמומלץ   .ה

מושכרים לגורמים פרטיים ואפשר  -  בשימוש  עירוניינםשאו שהתפנו

  .שיוכלו לשמש תחליף או מקור כלשהו לגנים הדרושים

  

        

 -:תחום ארגון המחלקהבהמלצות 

לבחון מחדש את עם הצטברות הניסיון מאז הקמת המחלקה ראוי לשקול ו .7

 ).למינהל הכללי/לגזברות/ל"ישירות למנכ(כפיפות המחלקה 

  : אתקובע באופן מוסמך ולהכין מסמך הקמה של המחלקה המגדיריש  .8
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 .יעוד המחלקה ותפקידיה  .א

 .כפיפות המחלקה  .ב

לשכת רישום כגון (יה וגורמים חיצוניים ירייחסי גומלין עם גורמי הע  .ג

 ).המקרקעין

קבלת , כולל תקציב עבור המשך ביצוע סקר נכסים(מחלקה לתקציב נדרש  .9

 קבלת ייעוץ מקצועי בתחום הפעלת המערכות הממוחשבות, שירותי שמאות

   .)המסייעות בניהול נכסים עירוניים

 התוכנית תשמש .להכין תוכנית עבודה שנתית למחלקה עם סדרי קדימויותחשוב  .10

בצד ביצוע מטלות שוטפות מזדמנות , בסיס מתועדף של פעילויות המחלקה

 .שיוטלו עליה בתוקף תחומי האחריות שלה

נהל המחלקה הביקורת ממליצה לבסס ולהרחיב את הכשרתו והתמקצעותו של מ .11

וכן ) 'כמפורט בנספח א(י מרכז השלטון המקומי "בתואם את הגדרת תפקידיו ע

 בקיאות בפקודת בתחום עיסוקו על ידיבמיוחד העמקת הידע , של העובד הנוסף

ריות הגדולות יהשתלמות באחת העהעיריות ושאר הדינים הנוגעים לנכסים וכן 

 .םבהם קיימת יחידה ותיקה ומנוסה המטפלת בנכסי

להפעלת ושימוש בתוכנה מנהל המחלקה בכל הקשור להדריך וללוות את חשוב  .12

 .של ניהול נכסים העומדת לרשותו

  

  

  בתחום נהליםהמלצות 

לפעול להכנת מערכת נהלים הכוללת אופן פעילות המחלקה בכל אחת מומלץ  .13

 :מתחומי עיסוקה כגון

  .הכנת ותחזוקת תיקי נכסים  .א

  , חוזים, ועדת נכסים, ל מכרזיםכול(יה יריאופן השכרת נכסי הע  .ב

 ).'וריפים וכעת, ערבויות

 .שכירת נכסים לשימוש העירייה  .ג

, מבנים עירוניים(אופן רישום נכסיה העירייה ואחזקת פנקס הנכסים 

    ).' ציבוריים וכוגנים, מקרקעין, שבלים/דרכים/כבישים, מבנים אחרים

     כדי לקבל ביקורת ממליצה שמנהל המחלקה יפנה לעיריות אחרותה  .ד

  .דוגמאות של נהלים הנהוגים אצלן

- סוף-
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  'נספח א
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    דוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורת

 לבניםלבניםלבניםלבנים----יישום חוק בתי ידיישום חוק בתי ידיישום חוק בתי ידיישום חוק בתי יד
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        דוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורת

    לבניםלבניםלבניםלבנים----יישום חוק בתי ידיישום חוק בתי ידיישום חוק בתי ידיישום חוק בתי יד

    

    מבואמבואמבואמבוא    ––––' ' ' ' פרק אפרק אפרק אפרק א

  
  רקע כללי

  

  , לבנים-חוק בתי יד"את ) 25.7.2007(ז 'באב התשס' הכנסת פרסמה ביום י .1

לבנים ברשויות -במטרה להסדיר את אופן ניהולם של בתי יד, "2007 –ז 'התשס

להנצחת חללי מערכות ישראל וכמרכזים חינוכיים לערבי המקומיות כמקומות 

 .גבורה והתנדבות, קרב-מורשת

  .במסגרת תוכנית עבודת הביקורת השוטפת בחנה הביקורת את יישומו של החוק .2

 

 עקרי ממצאים והמלצות

 .אך טופל במהלך הביקורת, יישום החוק לא היה מלא כהלכתו בעת הביקורת .3

אך זו הושפעה מסדרי עדיפויות אחרים , סיתהיישום התמשך תקופה ארוכה יח .4

 .ל העירייה ועוזרו החדשים" העשייה של מנכףשהוכתבו מאילוצי עבודה ומהיק

החוק במסגרת תוכניות העירייה מ הנדרשהביקורת ממליצה על השלמת  .5

 -:ועדיפויותיה

ר הועד המנהל ועוד שני "הוצאת מינויים של ראש העיר ליו  .א

 . המנהלדועעובדים כנציגי העירייה לו

מינוי של ארגון המשפחות השכולות לגבי שלשה /קבלת הקביעה  .ב

 .נציגיו לועד המנהל

עבודה אשר תוצג בפני מנהלת אגף החינוך -הכנת הצעה לתוכנית  .ג

 .והתרבות ואשר תשולב ככל הניתן בתוכניות האגף
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     עקרי מצב קיים עקרי מצב קיים עקרי מצב קיים עקרי מצב קיים––––' ' ' ' בבבבפרק פרק פרק פרק 

  כללי

 

 ארגונית , ראשונים-ית הצמוד לביתב, לבנים-בגבעתיים קיים מוסד ותיק של בית יד .1

בית "י נציגי ההורים השכולים ו"ואשר הופעל שנים ארוכות במשולב ע, וגאוגרפית

 .של עיריית גבעתיים" ראשונים

  . ₪ 189,000 בהקף של 2008לבנים תוקצב בשנת -בית יד .2

   והשאר לאחזקת הבית ולפעילויות ועד ,           הסעיף העיקרי בתקציב הוקצה לשכר

 .ההורים השכולים

  

 עקרי החוק החדש

 -:לבנים-החוק הגדיר את הפעילויות העיקריות שיתקיימו בבית יד .3

 .שימור ותיעוד זכרם, הנצחת חללי מערכות ישראל  .א

 .גבורה והתנדבות בקרב בני הנוער והקהילה, חינוך לערכי מורשת קרב  .ב

 .פעילות תרבותית הולמת  .ג

 -:החוק חייב וקבע כיצד ינוהל המוסד .4

 ).גמול או החזרים כספיים, ללא שכר(מונה ועד מנהל י  .א

 ר ושני נציגים נוספים מקרב עובדי "ראש העיר חייב למנות לועד המנהל יו  .ב

 .בעלי רקע וניסיון מתאימים, הרשות

 בועד המנהל יכללו שלשה נציגי ארגון המשפחות השכולות ונציג אחד של   .ג

 .עת הארגונים עצמםי קבי"ל תושבי העיר עפ"ארגון אלמנות ליתומי צה

 . שנים5הועד יכהן   .ד

 החוק מגדיר ומפרט הימנעות מניגודי עניינים אפשריים של בעלי   .ה

 .התפקידים והנציגים

 הוועד יציג לאגף החינוך והתרבות הצעה לתוכנית עבודה שנתית שתיכלל   .ו

 .ככל הניתן בתוכניות האגף

 .העירייה תסייע במידת האפשר במימון הבית  .ז
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     ממצאים והמלצות ממצאים והמלצות ממצאים והמלצות ממצאים והמלצות––––' ' ' ' גגגגפרק פרק פרק פרק 

  
  

  ממצאים
  

 ל בהתאם "י החוק נקבע כנדרש נציג ארגון אלמנות ויתומי צה"מתוך המתחייב עפ .1

 .י קביעת הארגון שלהם"     לחוק ועפ

 טרם , שהיה יחסית חדש אז, עם זאת בתחילת הביקורת נמצא כי בתהליכי יישום החוק .2

 .אשר מפורטים להלן,      הושלמו נושאים שונים

 י "ר לאחד מהם ע" נציגי העירייה בועד המנהל ומינוי יו3 -א מינוי ללא הוצ .3

  ל התבקש   "אמנם במסמך סיכום ביניים שנערך בנושא צויין כי עוזר המנכ.      ראש העיר

   נציגים נוספים   2-העיר וכן ל' ר אך לא הוצא לכך מינוי של ר"     לייצג את העירייה כיו

 .לי רקע וניסיון מתאימים     מקרב עובדי העירייה בע

 . הורים שכולים7 כהנו בוועד 2008עוד עולה מאותו סיכום כי במחצית  .4

  י  "     לא נקבע מי מהם יהיו השלשה שימונו כחברי הועד המנהל בהתאם לחוק החדש עפ

 .     קביעת ארגון המשפחות השכולות

 יב מהחוק י הועד המנהל כמתחי"לא גובשה ולא הוגשה הצעת תוכנית עבודה ע .5

 .      החדש

  2008 -ובמהלך הביקורת ב,  את יישום החוק2008 -העירייה החלה ב, כאמור לעיל .6

 -:באופן הבא,       אף פעלה לקידום וליישום הנושאים המפורטים לעיל

 .לבנים-העירייה קבעה בתקציבה את הסיוע במימון בית יד  .א

 גים שונים של ארגוני ר בפועל עם נצי"ל רכז ישיבות עבודה כיו"עוזר המנכ  .ב

 .ל"ההורים השכולים ואלמנות ויתומי צה

 ל דווח על פעולות בתחומים שונים להגשת סיוע וסעד לאנשי "עוזר המנכ  .ג

  י פניותיהם ובמענה לצרכיהם "ל הקשורים לבית יד לבנים עפ"הגופים הנ

 .השונים

 התקבלה כאמור לעיל הקביעה הנדרשת של נציג של ארגון אלמנות ויתומי   .ד

  .ל לועד המנהל כמתחייב מהחוק"צה
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  סיכום והמלצות

  .העירייה החלה ביישום החוק החדש .7

 -:על העירייה להשלים את הפעולות הנדרשות הבאות .8

 עובדים כנציגי 2ר הועד המנהל ועוד "הוצאת מינויים של ראש העיר ליו  .א

 .העירייה לועד המנהל

  .יגיו לועד המנהלקבלת הקביעה של ארגון המשפחות השכולות לשלשה נצ  .ב

  .עבודה במסגרת אגף החינוך -הכנת הצעה לתוכנית  .ג
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    דוח ביקורת בנושא דוח ביקורת בנושא דוח ביקורת בנושא דוח ביקורת בנושא 

    טלפונים ניידיםטלפונים ניידיםטלפונים ניידיםטלפונים ניידים
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        דוח ביקורת בנושא דוח ביקורת בנושא דוח ביקורת בנושא דוח ביקורת בנושא 

        טלפונים ניידיםטלפונים ניידיםטלפונים ניידיםטלפונים ניידים

        

     מבוא מבוא מבוא מבוא----' ' ' ' פרק אפרק אפרק אפרק א

        

        כלליכלליכלליכללי

מחוייבת לבחון תדיר את הרכב הוצאותיה השונות , ועירייה בכלל זאת, כל ארגון בריא .1

ההוצאות על התקשורת . י צמצום ההוצאות"ולפעול כמיטב יכולתה להגברת החסכון ע

  . מהותיות וההוצאות על הטלפונים הניידים הם מרכיב נכבד בתוך כךבעירייה הן

 .במסגרת זו קיימה הביקורת בדיקה בנושא הטלפונים הניידים במגמת חסכון בהוצאות .2

        

        עקרי ממצאים והמלצותעקרי ממצאים והמלצותעקרי ממצאים והמלצותעקרי ממצאים והמלצות

  טלפונים ניידים 170 -כ) וגם מספר מנבחריה(העירייה מחזיקה ומפעילה בידי עובדיה  .3

ן בפרטי המשתמשים יש לדעת הביקורת מקום לחסכון רב מעיו). 2008' נכון לנוב(

 .מצמצום מספר המשתמשים ובמספר המכשירים שהעירייה חלקה

יש מקום לקביעת קריטריונים מוגדרים וכללים ברורים באשר להקצאת טלפונים  .4

 .ניידים לעובדים

מאחר ולא מומשו במלואן ההנחיות בדבר מיכסות השימוש בטלפונים מומלץ לעורר  .5

 .ב את הנושא ולהפעילו מחדש בהקפדה יתרהשו
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מלבד רשימה , מומלץ לבטל את הטלפונים הכפולים המוחזקים בידי מספר משתמשים .6

 .ל"מצומצמת ביותר שיקבע המנכ
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    מצב קייםמצב קייםמצב קייםמצב קיים    ––––' ' ' ' בבבבפרק פרק פרק פרק 

  .התפעולי והכספי: בתחום הטלפונים הניידים ישנם שני היבטים בסיסיים .1

זמין , נים הניידים כלי תקשורת נפוץבתחום התפעולי ניתן לראות כיום בטלפו

בשונה מהעבר הלא רחוק בו הוא היה אביזר מותרות בארגונים , ושימושי יותר ויותר

זמינותו והחזקתו בידי עובדים רבים יוצר באופן טבעי שימושים , יחד עם זאת. השונים

מעבר לצרכים הריאליים האמיתיים של , בהיקף נרחב ובעלויות גבוהות לעירייה

  .ולעתים אף באופן מוגזם, בודההע

  

הפעילה העירייה , עם המעבר לספק חדש והחלפת המכשירים הניידים, 2008במהלך  .2

לפיהן הוקצתה , מהלך מקביל בו הנהיגה מחדש את קביעת המיכסות לשימוש האישי

אשר במידה וחרג ממנה החריגה , לכל משתמש מיכסה לשימוש שכלל שימוש אישי

  .או תפקידו/י דרג העובד ו"המיכסה נקבעת עפ. ובדמזוכה מחשבונו של הע

 

פארטנר בסוף העבודה עמה ' הן לחב, הקף העלות הכספית על הטלפונים הניידים .3

  . 863,256₪ בסך 2008הסתכם בשנת , פלאפון בהמשך לכך'  והן לחב2008בתחילת 

 

ל העירייה הודגש החסכון הכספי שעמד ביסוד "בהתיחסותו לטיוטת הדוח של מנכ .4

 שנבחנה 2008חסכון שלא הספיק להתבטא כראוי בשנת , המעבר  מספק אחד לאחר

  . והצפוי להוכיח את עצמו בהמשך
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     ממצאים ממצאים ממצאים ממצאים––––' ' ' ' פרק גפרק גפרק גפרק ג

 טלפונים 170 -עיריית גבעתיים מחזיקה בשימוש עובדיה ומספר נבחרי ציבור כ .1

 ).2008 בסוף נובמבר 167(סלולריים 

  . 863,000₪ -הסתכמה כאמור בכהעלות השנתית הכוללת על תקשורת סלולרית 

משתמשי הטלפונים הניידים של העירייה ופרטיהם /מבדיקת רשימות מחזיקי .2

מכל קצוות קשת , לעובדים רבים, נמצא כי ברבות הזמן נמסרו טלפונים רבים

 .הדרגים והרמות בעירייה, התפקידים

ורך הטלפונים ושימושיהם העלה ספיקות מהותיים בדבר המוצדקות והצ" פיזור"

  .בהקצאתם למספר לא מבוטל של עובדים

במיוחד מוטל בספק הצורך במתן טלפונים לשימושם של עובדים זוטרים לא 

מעטים שלא ברור הקשר בינם לבין צורכי השימוש בטלפונים לעבודה של 

 .ל העירייה"דוגמאות פרטניות הובאו בפני מנכ. העירייה

. עבודה שנמסרו לעובדים לצרכי עבודה של העירייה-כליהטלפונים היו במקורם  .3

, מבדיקת דוחות כלליים של פרוט ותאור השימושים נמצא גם כי טלפונים

מנוצלים לשימושים שאין , ככלי עבודה ולצרכי עבודה, כאמור, שביסודם נמסרו

 .דבר בינם לבין עבודה

, ות גוביינאשיח, ICQ -שליחת הודעות ל: הדוגמאות הבולטות והצורמות הן

צפיה בערוצי טלויזיה ספורט , צלצולי טרוטון, הורדת מוסיקה, צפייה במוסיקה

שרותי , הורדת משחקים, משחקים ממותגים, גלישה בקהילות סלולריות, ובידור

  .הורדת אפליקציית קוראן, תוכן מספקים חיצוניים

יכסות י המ"הביקורת מודעת לכך שהותר שימוש אישי בטלפונים הסלולריים עפ

אך למרות זאת יש מקום ואפשרות לצמצום עלויות , האישיות שהוקצו לכל עובד

י צמצום המיכסות " ע-למשל ; על שימושים כה מנותקים מצרכי העבודה

  .האישיות

הביקורת מוצאת שיש מקום לבחון מחדש ביסודיות את הצורך במספר רב של  .4

 .טלפונים שהקצאתם נראית מיותרת
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ל העירייה כי לדעתו אין מקום להתערב "ח הבהיר מנכ"טת הדובהתייחסותו לטיו .5

באותם שימושים אישיים שמבצעים המשתמשים במסגרת ההוצאה הפרטים 

 .שמעבר למיכסה העירונית

הביקורת גורסת כי הורדת השימושים החריגים , כי יש צדק בטעון זה-אף

סך ההוצאות  תפחית את –שהודגמו לעיל ואשר לחלוטין  אינם קשורים לעבודה 

י "מאחר ורוב ההוצאות אינן חורגות מהמכסה המוקצבת ע. על הטלפונים

  הרי שאם יופחתו השימושים החריגים , י העובדים"העירייה ואינן ממומנות ע

  .סך הוצאות העירייה יקטנוסך הוצאות העירייה יקטנוסך הוצאות העירייה יקטנוסך הוצאות העירייה יקטנו –שרובן כאמור בתוך מיכסת העירייה לעובד , ל"הנ
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    מסקנות והמלצותמסקנות והמלצותמסקנות והמלצותמסקנות והמלצות    ––––' ' ' ' דדדדפרק פרק פרק פרק 

מצביעים על צורך ואפשרויות לפעול לחסכון ניכר בתחום הממצאים דלעיל  .1

 .הנבדק של הטלפונים הסלולריים והשימוש בם

טלפונים הניידים המסקנה וההמלצה המרכזית היא לצמצם את כמות ה .2

ינה מחודשת של הצרכים האמיתיים חבסיס ב-על, שניתנו לעובדים

 הטלפונים אחד ממחזיקי-ושל הצדקת השימוש בידי כל, לתקשורת בעבודה

 הביקורת גורסת שיש עובדים לא מעטים שאין סבה עניינית .של העירייה

לחלק להם טלפונים ניידים והמשמעות היא כי ניתן לצמצמם ולחסוך 

 .משמעותית בהוצאות העירייה

 מוצאת הביקורת כי יש מקום גם לבחון החמרה בהגבלות על ל"נ-כחלק מה .3

        .סוך בעלויות לעירייהבמגמה לח, השימושים הפרטיים בטלפונים
 ניתן לבחון גם את אפשרות צמצום המיכסות האישיות לדעת הביקורת

בעיקר לעובדים המשתמשים בטלפונים , שאושרו לעובדים השונים

בדומה לדוגמאות שהוצגו (לשימושים רבים שאינם קשורים כלל לעבודה 

 באשר צמצום השימושים החריגים הללו תפחית כאמור את, )בפרק הקודם

 .כלל ההוצאה לעירייה

הביקורת ממליצה כי העירייה תבחן דרכים נוספות לצמצום בעלויות על  .4

יעול וצמצום , שיעמדו ברוח הזמן ובצו השעה לחסכון, הטלפונים הסלולריים

  .עלויות בעת הזאת
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    דוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורת

  באפסנאות באפסנאות באפסנאות באפסנאות2008200820082008ספירת מלאי ספירת מלאי ספירת מלאי ספירת מלאי 
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        דוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורת

     באפסנאות באפסנאות באפסנאות באפסנאות2008200820082008ספירת מלאי ספירת מלאי ספירת מלאי ספירת מלאי 

    

     כללי כללי כללי כללי––––' ' ' ' פרק אפרק אפרק אפרק א

  
  כללי

  

קוימו , כמדי שנה וכחלק מחובת הביקורת בנושא ספירת המלאי במחסני העירייה .1

הפיקוח והביקורת נעשו על ספירת . גם השנה פיקוח ומעקב של הביקורת בנושא

ח " והמעקב בוצע על תיקון הליקויים מדו2008וף דצמבר המלאי השוטפת לס

 .2007הביקורת על הספירה של דצמבר 

  , )רישום וניהול טובין, ניהול מחסנים, הסדר רכישות(תקנות העיריות  .2

  .עוסקות בין השאר בנושא ספירת המלאי") התקנות"להלן (, 1998-ח"התשנ

תיערך ספירת , ת הכספיםבסוף שנ, קובעת כי אחת לשנה לפחות, שם, 26תקנה 

בפיקוחו של מבקר , באחריות מנהל הרכש והאספקה, מלאי בכל מחסני העירייה

  .העירייה ובהשתתפות גזבר העירייה

ירשמו בטפסים המיועדים לכך ויכללו את מספרם הקטלוגי "תוצאות ספירת המלאי  

 ".תיאורם והכמויות בפועל שנמצאו במחסן בעת הספירה, של הפריטים

 מחייבת כי הגזבר ישווה את תוצאות הספירה ליתרות הרשומות בפנקס 27 תקנה .3

יעביר הגזבר בכתב , התאמה בין תוצאות הספירה ליתרה כאמור-היתה אי; הטובין

בצרוף הסברים בכתב מאת ) ההתאמה-לגבי אי(לועדת רכש ובלאי את כל הנתונים 

 .מנהל המחסן ומנהל רכש ואספקה על פשר ההפרשים

ובעת כי ועדת הרכש תחליט באילו פעולות לנקוט להתאמת תוצאות  ק28תקנה  .4

 .הספירה לרשום בפנקס הטובין
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 ממצאי הביקורת והמלצותיהממצאי הביקורת והמלצותיהממצאי הביקורת והמלצותיהממצאי הביקורת והמלצותיה

  . 2009'  ינו2 עד 2008'  דצמ28הספירה התבצעה בתאריכים  .5

המחסן הראשי של העירייה מטופח ומסודר והביקורת התרשמה כי האינוונטר 

 .כבעבר,  יעיל ומיומןי אחראי המחסן באופן"מנוהל ע

גופים / מחסנים16 - קיים אחראי הלוגיסטיקה בדיקת אינוונטר ב2008במהלך  .6

 -):לפי סדר כרונולוגי(כלהלן , עירוניים שונים

  שם המחסן  התאריך

  מדור פרסום והסברה  7.7

  מרכזיה  7.7

  מרכז קהילתי שדה בוקר  7.7

  אולם ספורט אלון  7.7

  מוקד עירוני  7.7

  רקפתגן   26.8

  גן תור  26.8

  גן שלדג  7.9

  גן דוכיפת  16.9

  מאור  4.12

  ועד עובדים  4.12

  רישוי עסקים  4.12

  גן ערבה  14.12

  לשכת ראש העיר  15.12
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  גן דליה  21.12

  גן סביון  21.12

  

אך יש להבהיר שאין , אמנם יש לברך על כל בדיקת אינוונטר חדשה שבוצעה

 שהתקנות מחייבות לבצע בסוף שנת  זה ממלא את מקום ספירת המלאי

  .הכספים בכל המחסנים והגופים של העירייה

 

ספירת המלאי של סוף השנה התבצעה בפועל גם השנה רק במחסן המרכזי ספירת המלאי של סוף השנה התבצעה בפועל גם השנה רק במחסן המרכזי ספירת המלאי של סוף השנה התבצעה בפועל גם השנה רק במחסן המרכזי ספירת המלאי של סוף השנה התבצעה בפועל גם השנה רק במחסן המרכזי  .7

 ....של האפסנאות ולא בכלל מחסני העירייה כנדרש בתקנותשל האפסנאות ולא בכלל מחסני העירייה כנדרש בתקנותשל האפסנאות ולא בכלל מחסני העירייה כנדרש בתקנותשל האפסנאות ולא בכלל מחסני העירייה כנדרש בתקנות

 נעשו מספר 2008בבדיקה עם מנהלת מחלקת הרכש ואפסנאות עלה כי במהלך שנת  .8

 : לקדם את ספירת המלאי בכלל מחסני העירייהמהלכים

 הוצאה פנייה לחברות חיצוניות להגשת הצעות 2008במרץ   .א

 .מחיר לביצוע ספירת המלאי בכלל המחסנים

באותו שלב לא התקבלו כל הצעות מהחברות במענה לפניית   .ב

מתחקור עצמי של הדבר הסיקה מנהלת המחלקה כי . העירייה

. נראה בשל מפרט לא ברור דיוההיענות הינה ככל ה-סיבת אי

י "לקחים וכן הועמק לימוד נושא ספירת המלאי ע-נעשתה הפקת

לימוד שהושלם אחרי זמן רב , המנהלת בעיריות אחרות ובקורס

 .2008רק בספטמבר 

 הוכנה פנייה מחודשת לחברות חיצוניות 2008רק בדצמבר   .ג

להגשת הצעות מחיר עד , לביצוע ספירת המלאי באתרי העירייה

30.12.08. 

ל החמיץ את ספירת המלאי של סוף "נ-הזמנים ה-מובן כי לוח  .ד

, אתרי העירייה/את מחסני, כאמור, דבר שהותיר, 2008שנת 

 .2008 -ללא ספירה גם ב, מלבד המרכזי

וטת הדוח נמסר עוד כי רכש ואפסנאות לטי' בהתיחסותה של מנהלת מח .9

הנושא קודם והבשיל לכדי בחירת חלופה מתאימה לעירייה מבין הצעות 

 .ר לנושא"המחיר שהוגשו וטיפול באישור תב
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 הספירה במחסן המרכזי

) כנדרש( שאינם עובדי האפסנאות י עובדים" עפיזיתבוצעה הספירה במחסן המרכזי  .10

הסופרים עבדו כנדרש עם . אורהמ' המים ומח' מח, הבינוי' ממח,  מהגזברות–

שלתוכם , )ללא פרוט נתונים כמותיים מוקדמים(דוחות מחשב ריקים של פריטים  

 .כנדרש, תלוי את נתוני הספירה בפועל-מלאו באופן בלתי

אשר נטל חלק , י התקנות"כמתחייב עפ, י נציג הגזברות"הספירה לוותה כאמור ע .11

 .פעיל בספירה ובבקרתה השוטפת

 ממליצה הביקורת כי -וגם לעתיד , כנדרש, ספירה מלאה בכל המחסניםעד לביצוע  .12

בדיקות מלאי מדגמיות בדיקות מלאי מדגמיות בדיקות מלאי מדגמיות בדיקות מלאי מדגמיות מחלקת האפסנאות תקיים בכוחותיה העצמיים ביקורות  

ביקורות . במחסנים השונים האחרים בעירייהבמחסנים השונים האחרים בעירייהבמחסנים השונים האחרים בעירייהבמחסנים השונים האחרים בעירייה, , , , פתע ומתואמותפתע ומתואמותפתע ומתואמותפתע ומתואמות, אקראיותאקראיותאקראיותאקראיות

ים יבטיחו פיקוח מוגבר על הציוד והמלא, ספירת מלאי/שישולבו בבדיקת, כאלה

  .ויבהירו לאחראים על המחסנים שהנושא מפוקח ולא נזנח

רכש ואפסנאות החדשה כי '  מחח דווחה מנהלת"תיחסותה לטיוטת הדובה

ר יבצע את ההמלצות שבין השא ,טרקיד אחראי אינוונמתקיימת פעילות לאיוש תפ

 .המצויינות לעיל

  

  עודפיםעודפיםעודפיםעודפים////ממצאי חוסריםממצאי חוסריםממצאי חוסריםממצאי חוסרים

, שבמחסן המרכזי) טים"מק( השונים  סוגי הפריטים1147כ "נמצא כי מתוך סה .13

   פריטים 51לגבי סוגי ) עודף/חוסר(נתגלו הפרשים ,  1,150,837₪שערכם הכולל 

  . 870₪שערכם המצטבר , )4.4%-כ(

, )5.4%(פערים אלה נמצאים במגמת ירידה לעומת השנה הקודמת /יצויין כי הפרשים

  ). 691₪שהיה (בערך כספי כולל קרוב לשנה קודמת 

  . 1039₪ פריטים בודדים בערך כולל של 148גרעון /את נמצאו בחוסרמתוך ז

  . 169₪ פריטים בערך כולל של 40בעודף נמצאו 

או , חוסרים או עודפים בהפרשים קטנים של פריט אחד או שניים ככל שנמצאו .14

באשר אינם , מטבע הדברים אינם נבדקים לסיבתם או מקורם, בערך כספי נמוך

  .נחשבים מהותיים

עודף וערכיהם הכספיים של /ואה לשנה קודמת קטן מספר הפריטים שבחוסרבהשו

יש בכך המשך מגמה חיובית . עודפים היו כאמור קטנים כבשנה קודמת/החוסרים

 .מהשנים הקודמות
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במועד סיום הביקורת נותרו עוד להשלמה השלבים האחרונים המתחייבים  .15

 –מהתקנות 

 ואפסנאות על פשר מכתב הסבר של מנהל המחסן ומנהל רכש  .א

 .27כנדרש בתקנה , ההפרשים

בלווית מכתב ההסבר של , י הגזברות"ח ההפרשים ע"הגשת דו  .ב

 .להחלטתה של ועדת הרכש בדבר הטיפול בהפרשים, האפסנאות

בהתיחסותה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת המחלקה כי הנושא מתוכנן  

  .להשלמה בישיבת ועדת הרכש המיועדת בסמוך לאותו מועד

        

        כוםכוםכוםכוםסיסיסיסי

, , , , טרם בא על תיקונוטרם בא על תיקונוטרם בא על תיקונוטרם בא על תיקונו) ) ) ) כפי שפורט לעילכפי שפורט לעילכפי שפורט לעילכפי שפורט לעיל((((ליקוי אחד חוזר מהשנים הקודמות ליקוי אחד חוזר מהשנים הקודמות ליקוי אחד חוזר מהשנים הקודמות ליקוי אחד חוזר מהשנים הקודמות  .16

 מחסני  מחסני  מחסני  מחסני בכלבכלבכלבכלביצוע ספירת המלאי ביצוע ספירת המלאי ביצוע ספירת המלאי ביצוע ספירת המלאי : : : : למרות המלצות הביקורות הקודמותלמרות המלצות הביקורות הקודמותלמרות המלצות הביקורות הקודמותלמרות המלצות הביקורות הקודמות

שתכליתם שתכליתם שתכליתם שתכליתם , , , , עם זאת נעשו צעדי התקדמות בתחום זהעם זאת נעשו צעדי התקדמות בתחום זהעם זאת נעשו צעדי התקדמות בתחום זהעם זאת נעשו צעדי התקדמות בתחום זה. . . . כדרישת החוקכדרישת החוקכדרישת החוקכדרישת החוק, , , , העירייההעירייההעירייההעירייה

        ....ביצוע הספירות כנדרש בתקנותביצוע הספירות כנדרש בתקנותביצוע הספירות כנדרש בתקנותביצוע הספירות כנדרש בתקנות

 .שאר הליקויים מהשנים הקודמות תוקנו

הביקורת רואה בחיוב את תוכנית ההמשך של מנהלת האפסנאות לפיה ישולבו  .17

, מנהלי הגופים בעירייה באחריות השוטפת לציוד שבשימוש ובאחריות גופיהם

 .לתנועות הציוד ולדיווחים המתאימים הנדרשים

 הגזברות והועדה לרכש ובלאי צריכות להשלים את תהליכי הסיום, האפסנאות .18

לועדת רכש פנייה : ת ושנותרו לטיפול אחרי תום הביקורתהמתחייבים מהתקנו

 .וסיכומי הועדה בנושא עם דוח ההפרשים ובלאי

כי האפסנאות תנהיג גם ביקורות מלאי מדגמיות , כמפורט לעיל, הביקורת ממליצה .19

 .י העירייה השוניםבמחסנ) בכוחות עצמיים פנימיים של העירייה(
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    לקחים והמלצות מינהליים בנושאלקחים והמלצות מינהליים בנושאלקחים והמלצות מינהליים בנושאלקחים והמלצות מינהליים בנושא

 גביית קנסות חנייה באמצעות גוף חיצוניגביית קנסות חנייה באמצעות גוף חיצוניגביית קנסות חנייה באמצעות גוף חיצוניגביית קנסות חנייה באמצעות גוף חיצוני

 

 כללי

לקראת הטיפול במכרז להפעלת גביית קנסות חיצונית עבור העירייה הוגשו המלצות  .1

מינהליות של הביקורת שנועדו להבטיח פעילות הולמת ומבוקרת של הגורם שייבחר 

 . כלפי העירייהלביצוע הגבייה והאכיפה הן כלפי הציבור והן

 המלצות

 -:במסגרת המטרה דלעיל חשוב שיובטח קיומם של כלי בקרה על פעילות  הגוף שיבחר .1

הן על הקנסות הנגבים והן על הכספים , בקרה חשבונית וכספית  .א

 .המגיעים לעירייה

בהיות , בקרה מינהלית שתבטיח מתן יחס ושרות נאותים לציבור  .ב

עירייה בענייני הגבייה זרוע ונציג של ה, "חלון ראוה"החברה 

 .והאכיפה בנושא 

כי החברה לא , לרבות ובמיוחד בפיקוח ובבקרה של העירייה, חשוב ביותר להבטיח .2

תפעיל בשרירות אכיפה שאינה מבוססת ומוצדקת בודאות גמורה מבחינת כללי 

  במיוחד יש לפקח ולמנוע נסיונות לגבות קנסות ישנים תוך . הגבייה וההוצאה לפועל

 .הקפדה על כללי ההתיישנות-אי

, על ההתקשרות עם גוף הגבייה להבטיח פיקוח ומניעת גביית הוצאות בלתי הולמות .3

 .טרחה ואחרות הניגבות מהנקנסים-שכר, משפטיות

כולל אספקת , על ההתקשרות להבטיח שהמבצע נותן טיפול מהיר בפניות הציבור .4

, כן יש להבטיח מענה מהיר-מוכ. י דרישה"אסמכתות כמתחייב בדין ובזמן סביר עפ

 .תוך יחס הולם ואדיב, פ ובכתב"בע

שקיפות מלאה בפעולות , כנגזרת מהאמור לעיל, על ההתקשרות גם להבטיח .5

תעוד ואסמכתות לגורמים המוסמכים של , מסמכים, לרבות אספקת מידע, ובמסמכים

 .העירייה ובמיוחד לביקורת העירייה
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    לקחים והמלצות מינהלייםלקחים והמלצות מינהלייםלקחים והמלצות מינהלייםלקחים והמלצות מינהליים
 

    בנושאבנושאבנושאבנושא
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 לקחים והמלצות מינהלייםלקחים והמלצות מינהלייםלקחים והמלצות מינהלייםלקחים והמלצות מינהליים
    בנושאבנושאבנושאבנושא

    
 הפקת שילוט הפקת שילוט הפקת שילוט הפקת שילוט שמות שמות שמות שמות רחובותרחובותרחובותרחובות

    

 רקע כללי

גם לשילוט , י פקודת העיריות"בין חובותיה השונים עפ, עירייה נושאת באחריות .1

יה מתכננת העירי. תחום זה הינו חלק מעיצוב פני העיר. הרחובות ושמות הרחובות

 .ומתקינה את שלטי שמות הרחובות

 עלו מקרים מצערים בהם התנוססו בקרנות הרחובות מערים אחרותמדוגמאות שונות  .2

שגויים ובמקרים מסויימים גם באופן הגורם לביזוי , שלטי שמות כשהם משובשים

כן ישנם מקרים של שגיאות איות או -כמו. הדמות או הערך המונצחים בשלט הרחוב

 .הדוגמאות לא יפורטו מפאת כבודן של העיריות. ערבית/שי תרגום לאנגליתשיבו

ולבדוק גם בגבעתיים " ללמוד מנסיונם של אחרים"הדוגמאות הללו העלו את הצורך  .3

קיומה של בקרת איכות על הפקת שילוטי שמות הרחובות ובאילו כלים ואופנים 

 .ל"מובטחת מניעת תקלות מהסוג הנ

  ממצאים- של השילוט עקרי הטיפול והביצוע

ע האחראי לנושא עלה כי כיום האגף מקבל לאישור את הסקיצה "מבדיקה עם אגף שפ .4

 .ובכך מתמצים כל הטיפול והקשר לנושא, של השלט

מצב זה אמנם מאפשר בקרה מסוימת בשלב אישור הסקיצה אך זו אינה בקרה  .5

שיבושים מביכים בין שלב הסקיצה לשלב הפקת השלט המוגמר יכולים ליפול : מספקת

כמו גם שמה , המושג או הערך המונצחים בשלט, כבודם של האישיות. או אף מצערים

מחייבים לשמור פגיעה בהם מכל משמר ולמנוע שיבוש ולו קל , הטוב של העירייה

 .שבקלים
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 המלצות הביקורת

חלון "שהוא גם חלק מ, בקרת איכות חשובה בכל תחום וגם בתחום שילוט הרחובות .6

במיוחד ברחובות הנושאים , שילוט עירוני שגוי או משובש, כאמור. של העיר" וההרא

פוגע מאד בנושא המונצח וגם במוניטין , מושגים או ערכים אחרים, שמות אישים

 .העירייה

הביקורת ממליצה לשפר את בקרת האיכות הביקורת ממליצה לשפר את בקרת האיכות הביקורת ממליצה לשפר את בקרת האיכות הביקורת ממליצה לשפר את בקרת האיכות , , , , במטרה למנוע שגיאות או שיבושיםבמטרה למנוע שגיאות או שיבושיםבמטרה למנוע שגיאות או שיבושיםבמטרה למנוע שגיאות או שיבושים .7

" " " " תחנותתחנותתחנותתחנות"""" באמצעות  באמצעות  באמצעות  באמצעות עעעע"""" שפ שפ שפ שפ באגף באגף באגף באגףשל הכנת שלטי הרחובות לסוגיהם השוניםשל הכנת שלטי הרחובות לסוגיהם השוניםשל הכנת שלטי הרחובות לסוגיהם השוניםשל הכנת שלטי הרחובות לסוגיהם השונים

, עבור בעיצובו וכלה בהתקנתו,  החל מתכנונו,,,,בקרה פשוטות לאורך התהליךבקרה פשוטות לאורך התהליךבקרה פשוטות לאורך התהליךבקרה פשוטות לאורך התהליך

 .כמפורט בהמשך

דהוא בעל ניסיון -חשוב ומומלץ כי בין העוסקים בתכנון יהיה מאן, בשלב תכנון השלט .8

 .להבטיח ששם הרחוב בכל שפותיו יכתב נכון, לשוני ושולט בשפות באופן סביר

י קביעת אגף "עפ, בתהליך עיצוב השלט חיוני קיום שלב של אישור בידי גורם מוסמך .9

ע דווח כאמור כי "אגף שפ. שיבחן ויאשר את העיצוב ואת הסקיצה שתוכננה, ע"שפ

  . שלב זה מתבצע בפועל

מומלץ להכין טופס אישורים שילווה את כל שלבי התהליך ויכלול את חתימות 

 .כמפורט כאן ולהלן, המאשרים בשלבים השונים

חשוב ומומלץ כי בשלב זה תתבצע . לאחר אישור הסקיצה מתבצעת הכנת השלט עצמו .10

עם השלמת הכנתו של , יצרן השלטים: בקרת האיכות העיקרית של המוצר המוגמר

  .ע"י אגף שפ"השלט יקבל אישור סופי להתקנה מגורם מוסמך שיקבע ע

  .ינות השלט עצמושלב אישור זה יבטיח תחנת בקרה סופית של תק

 .החתימה גם של אישור זה תצורף לטופס האישורים המוצע לעיל

גם לשלב ההתקנה הסופית של השלט בשטח ראוי ואף קל להוסיף בקרה המשולבת  .11

בגמר התקנת השלט ולקראת הגשת : י כללי המינהל התקין"בהליך המתחייב ממילא עפ

אישור זה . מוסמך לחשבון ממילא נדרש אישור של גורם –החשבון עליו לפרעון 

לביצוע התשלום לא ינתן ולא יועבר לגזברות אלא לאחר וידוא ואימות שיש אישורים 

 .מהשלבים הקודמים וכן כמובן אישור לאימות התקנה נאותה סופית של השלט
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מומלץ ללוות את התהליכים המוצעים לעיל בנוהל קצר ופשוט הממסד אותם ומקל  .12

הנוהל גם יגדיר את גורמי הבדיקה והאישור ואיך . ה שגרהעל הטמעתם וביצועם מעש

 .יבצעו את תפקידיהם אלה

  .ע כבר החל בהכנת הנוהל המומלץ"בהתיחסות לטיוטת הדוח נמסר דווח כי אגף שפ .13

  

 סיכום

, גם בהפקת שלטי הרחובות, לאור חשיבותה של איכות הביצוע של עבודת העירייה .14

  .חנות הבקרה המומלצות לעילראוי שהתהליכים הנוגעים יכללו את ת

היא קלה ופשוטה היא קלה ופשוטה היא קלה ופשוטה היא קלה ופשוטה , , , , כשהיא מלווה בנוהל עבודה מתאים כמומלץ לעילכשהיא מלווה בנוהל עבודה מתאים כמומלץ לעילכשהיא מלווה בנוהל עבודה מתאים כמומלץ לעילכשהיא מלווה בנוהל עבודה מתאים כמומלץ לעיל, , , , בקרה זובקרה זובקרה זובקרה זו

    ן הטובים ן הטובים ן הטובים ן הטובים הבקרה והמוניטיהבקרה והמוניטיהבקרה והמוניטיהבקרה והמוניטי, , , , ליישום וערכה רב מאד לשמירה על רמת העבודהליישום וערכה רב מאד לשמירה על רמת העבודהליישום וערכה רב מאד לשמירה על רמת העבודהליישום וערכה רב מאד לשמירה על רמת העבודה

 ....עירייהעירייהעירייהעירייההההה        שלשלשלשל
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    לקחים והמלצות מינהלייםלקחים והמלצות מינהלייםלקחים והמלצות מינהלייםלקחים והמלצות מינהליים

        

    שימוש בתפוצת הדוארשימוש בתפוצת הדוארשימוש בתפוצת הדוארשימוש בתפוצת הדואר

    האלקטרוני של העירייההאלקטרוני של העירייההאלקטרוני של העירייההאלקטרוני של העירייה
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    לקחים והמלצות מינהליים בנושאלקחים והמלצות מינהליים בנושאלקחים והמלצות מינהליים בנושאלקחים והמלצות מינהליים בנושא

    שימוש בתפוצת הדואר האלקטרוני של העירייהשימוש בתפוצת הדואר האלקטרוני של העירייהשימוש בתפוצת הדואר האלקטרוני של העירייהשימוש בתפוצת הדואר האלקטרוני של העירייה
  

הדואר   בתפוצה הפנימית הכללית של של שימושהביקורת מצאה היתרבות מקרים .1

שחלקם גבלו ,  המוניים שוניםשיםלשימושלא כדין של העירייה האלקטרוני 

  .ל בעירייה"בהפצת חומרים שונים לתפוצת כל נמעני הדוא, במינהל לא תקין

מיועדים ,  הדואר האלקטרוני ותפוצתו הכללית בעירייהכולל, משאבי העירייה

ים או  פרטי לשימושיםבודאי לא(כל שימוש אחר לעבודה יעודית בלבד ולא ל

קיים או חומרים שונים שאינם נוגעים לעבודת שיוו/להפצת מסרים פרסומיים

  .)העירייה במערכת הדואר האלקטרוני של העירייה

י כלל "הביקורת מצאה חשיבות להטמעת עקרונות אלה בעירייה ולהפנמתם ע .2

  .העובדים והמנהלים והציגה לשם כך המלצות לעירייה בהתאם

 הנחייה הכללימנהל אגף המינהל  העבירבעקבות המלצות ביניים של הביקורת  .3

 מחייבת את אישורו המוקדם על כלמגבילה בנושא זה לכלל העובדים ואשר 

  . לכלל העובדים אלקטרוני המוני במערכת המיחשוב לפני הפצה דוארשליחת

 במטרה לחסום ל"חוזר מנכ להוציא ל העירייה"בצד זאת המליצה הביקורת למנכ .4

  של העירייה אךל"דואה  בתפוצה הכללית שלמשמעית את השימוש-חדולהגביל 

 הומלץ .רק להתכתבות ולחומרים הנוגעים לעבודה יעודית של העירייה בלבדו

ל של העירייה שאינו "שהחוזר ידגיש שלא ייעשה כל שימוש אחר בתפוצת הדוא

 .קשור לעבודתה

עד על ופרסומים של הוכן צויין כי אפשר וראוי לציין בחוזר אישור חריג להתרת 

 .כחלק אינטגרלי מפעילות העירייה, עבור כלל ציבור העובדיםוכרטיסים מופעים 

 .ל הפיץ חוזר בנדון לעובדי העירייה"עוזר המנכ .5

לעתים מקרים , ל"למרות זאת היו שוב מקרים חוזרים שאינם תואמים לחוזר הנ .6

באין ). לרבות חומר פרסומי(אך גם שימושים חורגים וסותרים את הנוהל , גבוליים

 .כיפה נקטו עובדים פרשנויות משלהםהנחיות ברורות וא



 76 

 

 

 

  

משמעי משמעי משמעי משמעי ----יוכן נוהל גורף וחדיוכן נוהל גורף וחדיוכן נוהל גורף וחדיוכן נוהל גורף וחדלשם האפקטיביות והנחרצות הביקורת ממליצה כי   .7

 לללל""""הנחיית מנכהנחיית מנכהנחיית מנכהנחיית מנכבצורת בצורת בצורת בצורת , , , , ל ולהטמעתם בקרב העובדיםל ולהטמעתם בקרב העובדיםל ולהטמעתם בקרב העובדיםל ולהטמעתם בקרב העובדים""""ננננ----כרענון לחוזרים הכרענון לחוזרים הכרענון לחוזרים הכרענון לחוזרים ה

  .המבוססת על ההמלצות המוגשות כאן ושתתפרסם מעת לעת

 .חיוני כי הנוהל יפוקח וייאכף כהלכה

 יש בקיומו –ורת מאמינה כי אף שהנושא נראה לא מרכזי בפעילות העירייה הביק .8

  .ובהטמעתו ערכיות רבה והקניית מודעות לעובדים למינהל תקין ואתיקה ראויה
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    דוח מעקב דוח מעקב דוח מעקב דוח מעקב 

    

    2002002002007777מביקורת מביקורת מביקורת מביקורת 
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    2007200720072007דוח מעקב מביקורות דוח מעקב מביקורות דוח מעקב מביקורות דוח מעקב מביקורות 

  כללי

חלק מעבודת הביקורת הוא מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום ההמלצות מביקורות  .1

 .קודמות

ח זה מיועד לענות על תחום זה של עבודת הביקורת באשר למידת ביצוע תיקונים "דו .2

  .2007 של ליקויים מדוחות ביקורת של 2008בשנת 

 .בחלק ראשון זה מובאים להלן עיקרי מצב התיקונים ובהמשך מובא פרוטם בטבלה

לציין את גישתו החיובית של , במקרה זה, כללית הביקורת מוצאת לה לחובה נעימה .3

ל העירייה הנכנס לפעילות הביקורת בעירייה ויישומה בכלל ולתיקון הליקויים "מנכ

הדבר מתבטא הן בריכוז עבודת המטה . ויישום המלצות הביקורות השוטפות בפרט

 .לתיקון הליקויים והן ביישום שוטף של המלצות ספציפיות

אך חלק , חלק עדיין בהליכי תיקון, חלק מהותי של הליקויים טופל באופן שוטף ותוקן .4

 .קטן טרם בוצע

 תרגיל פיגוע המוני

ים מאוחרים  תוקנו ואף תורגלו במספר תרגיל2007מרבית לקחי התרגיל שנכשל במרץ  .5

 .יותר

כהכנה , במועד קרוב אפשרי, נותר לקיים תרגיל חוזר מלא בתנאי אמת ככל הניתן .6

 .למבחנים אמיתיים שאפשר שמחכים לעירייה

 תפעול השרות הפסיכולוגי

הליקויים תוקנו ברובם ויתרתם צפויה לטיפול עם כניסתה הצפויה של מנהלת השרות  .7

 .החדשה

  פיצולי דירות–הנדסה 

 .ת בוצעו בעיקרןההמלצו .8
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 תפעול בית הגימלאי

  .חלק מהמלצות הביקורת בוצעו .9

על העירייה לבחון ולקבוע את השימושים המאושרים בנכס לגופים השונים ולמסד 

 .זאת בהסכמים חוזיים כנדרש

 ספירת מלאי אפסנאות

 .עדיין לא מולאה דרישת החוק לספירה מלאה של כל המלאי במחסני העירייה כולם .10

 .ר"אשר גם תוקצב בתב,  החלטה לבצע פרוייקט ספירת מלאי חיצוניתדווח על .11

 2006תיקון ליקויים מביקורות 

 אופיו המתמשך של הטיפול ההנדסי והמשפטי מחייב –בנושא ההיתרים לצוברי גז  .12

 .עד להסדרתו המלאה של הנושא, דרבון מתמיד ונחישות מצד כל הנוגעים

ם תיקון הליקויים מדוח מבקר המדינה ויש  טרם הסתיי–בנושא העמותות העירוניות  .13

 .להקנות עדיפות להשלמתו
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        פרוט הממצאיםפרוט הממצאיםפרוט הממצאיםפרוט הממצאים

  /בוצע עקרי הממצאים וההמלצות

בוצע 

  /חלקית

 בוצע-לא

 פרטים והערות

    1. תרגיל פיגוע המוני

הבנות ופגמים -שרשרת אי:  התרגיל נכשל  .א

בהכנת המערכת לארוע ובהפעלתה גרמה 

-בעיקר בשל אי,  התרגילןלכישלו

העדרות של מרבית הגורמים /השתתפות

  .הרלוונטים

 .הומלץ על תרגול חוזר בהקדם

 

  

  תוקן

  

 בו יושמו 2007 ביוני בוצע תרגיל חוזר שלדי

 2008' הלקחים וכן בתרגיל ארצי באפר

  .2008ובתרגיל בנושא המים במאי 

ההכנות לתרגיל התבררו בדיעבד כחסרות   .ב

ההודעות וההתרעות : מספקות-ובלתי

ים לקראת התרגיל לא היוו תחליף בכתוב

דיונים ותאומים , מטה-מספיק לעבודת

  .סדורים שהיו חסרים

מטה נאותה להכנת -הומלץ לקיים עבודת

 .תרגיל להבא

  

 יםמטה סדירה לתרגיל-קוימה עבודת  בוצע

 ובמאי 2008' באפר, 2007 ביוני -שבהמשך 

2008.  

המוקד העירוני לא עבר הכנה נאותה וכשל   .ג

וייה של גורמים שונים בהזעקה לק

נוהל , חסרו במוקד הנחיות". ארוע"ל/לתרגיל

הזעקה /מסודר משלו להפעלת הקריאה

 .עזרים לכך/וכלים " אירוע"ל

לבצע , ל"הומלץ למוקד להשלים כל הנ

  .הדרכה לעובדים ולתרגל את כל התהליכים

י המוקד קבלו הדרכה מקפת לתיפקוד עובד  בוצע

לרבות , יםהלים והעזרעודכנו הנ. בחרום

  .טה מרכזת חדשהקל נהרישומים וכן
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  /בוצע עקרי הממצאים וההמלצות

 בוצע 

  / חלקית

 בוצע-לא

 פרטים והערות

חלק ממנהלי הגופים העירוניים   .ד

, ונדרשים, שנעדרו מהתרגיל יכלו

אקטיביות ויוזמה , לגלות יותר עירנות

גם כשיש תקלות , לגבי השתתפותם

  .בהזעקתם

כחות הוטמע ותורגל מסר חובת הנו  תוקן

  בנוכחות מלאה בתרגילים החוזרים

.   מרכז המידע לארוע חרום לא הופעל  .ה

"  חיה"הומלץ לתרגלו במתכונת מלאה 

            

  ל הקרובמתוכנן בתרגו  טרם בוצע

הנוהל העירוני בנושא ארוע   פיגוע .      ו

סתירות /בהירויות-המוני לוקה באי

ורט כמפ(וחוסרים במספר תחומים 

תיקון , והוא טעון שיפור) בגוף הדוח

דיונים , מטה-בסיס עבודת-ועדכון על

  .מקצועיים והפקת הלקחים מהתרגולים

    לא בוצע

הומלץ לקיים מחדש גם תרגול מלא .      ז

תוך הפעלה ממשית , ככל האפשר" חי"ו

ותרגול פרטני של כל הגורמים 

המעורבים ויישום לקחי התרגולים 

  .ות דוח זההאחרונים והמלצ

      

מרבית הלקחים יושמו בתרגילים    חלקיתבוצע

לרבות השילוב בתרגיל , החוזרים

תרגול משלים . 2008' הארצי באפר

  .מלא יבוצע בתרגיל הבא
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  /בוצע עקרי הממצאים וההמלצות

 בוצע 

  / חלקית

 בוצע-לא

 פרטים והערות

    2. תפעול השירות הפסיכולוגי

לים בתחום השרות הפסיכולוגי המש  .א

ישנו פוטנציאל לניגוד עניינים ) מ"שפ(

  . למרות שלא נמצא בפועל ניגוד כזה

הומלץ כי יבחנו דרכים נוספות להגברת 

ולחיזוק המניעה של החשש לניגוד 

 .עניינים

 

  

  בוצע

  

קוימה עבודת בחינה בנושא ונקבעו 

מ תוך "כללים וסייגים בהפעלת השפ

  .מניעת כל ניגוד ענייניםניסיון 

יזום דיון מחודש בהנחיות הומלץ ל  .ב

המונעות רצף והעברת מידע עם ילד 

ס לטובתו ולתמיכה "במעבר מהגן לביה

  .בצרכיו המיוחדים

נדונו מחדש הכללים אך לא נמצא   בוצע

נים של שהתועלת עולה על הסיכו

פגיעה באפשרות התחלה חדשה 

  .לילד

הומלץ על פנייה של העירייה לבחינת   .ג

י "לוגים עצרכים מחודשת בתקני פסיכו

 .משרד החינוך

  

יבחן עם כניסת מנהל אגף חינוך   טרם בוצע

  . ומנהלת שרות חדשהחדש

ס "הוחלט על מעבר למתקן בי  בוצע  .הומלץ לבחון העברת משכנו של השרות  .ד

ר והוחל בתכנון "אושר תב, "אורים"

  .אדריכלי

הומלץ לייעל את העבודה בתוספת עמדת   .ה

  .מחשב

  2009דה יבוצע בתוכנית העבו  מתוכנן
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  /בוצע  עקרי הממצאים וההמלצות

 בוצע 

  / חלקית

 בוצע-לא

 פרטים והערות

    3. הנדסה - פיצול דירות

מדיניותה של העירייה לגבי אישור   .א

בניית דירות קטנות איננה מעוגנת 

ברורה , בהחלטה מוגדרת

-ואינה מלווה באמות, וממוסדת

מידה ותבחינים מוגדרים 

  .תאישור פיצולי דירו-אי/לאישור

הומלץ להגדיר ולעגן את המדיניות 

, בנדון בהחלטות מוסמכות

ובהיותה סוגיה של מדיניות 

 אף לאשרה במסגרת –עירונית 

הדבר יעביר את המסר . המועצה

בנדון לציבור ויקל על ביצועה של 

  . המדיניות ועל אכיפתה

 

  

 מבוצע

  

הנהלת העיר החליטה על אכיפה מוגברת 

 .תוטיפול משפטי מוגבר בעבירו

הומלץ כי העירייה תפעל להסברה   .ב

ולפרסום של מדיניותה ועמדתה 

בעניין פיצול דירות בכלל ופיצול 

  .ללא היתר בפרט

העירייה יצאה בפרסומים נרחבים בנושא  בוצע

 .באמצעי התקשורת השונים
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  /בוצע  עקרי הממצאים וההמלצות

 בוצע 

  / חלקית

 בוצע-לא

 פרטים והערות

    

הומלץ כי העירייה תשקול דרכים   .ג

החשמל ' י חב"לכך שחיבור חשמל ע

ליחידות דיור שפוצלו יהיה מותנה 

 .באישור מתאים מטעם העירייה

 

  

 בוצע חלקית

  

הוצאה הנחייה להנדסה ליצור תאום 

 .החשמל' במגמה זו עם חב

קיימות מגבלות חוקיות ומשפטיות   .ד

המקשות באופן מחמיר על האכיפה 

יות לבית המשפט ועל הבאת רא

כדי לייעל את הטיפול . בנדון

בעבריינים ולהעצים את ההרתעה 

בנושא הומלץ לשקול ייזום של 

פעילות במישור הממלכתי 

באמצעות משרד הפנים , והמשפטי

במטרה לפשט , ומשרד המשפטים

ולהקל את התהליכים בנדון ולחזק 

 .את האכיפה

  

  

 

  

נשקלו במקביל דרכים להגברת איתור 

  .ת וחיזוק האכיפההעבירו
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  /בוצע  עקרי הממצאים וההמלצות

 בוצע 

  / חלקית

-לא

 בוצע

 פרטים והערות

    4. מיחשוב – התקשרויות, הסכמים ועלויות

 שחידושל משרד הפנים "מנכלאור הוראה של 

,  מכרזמחייבההתקשרות עם החברה לאוטומציה 

אמורה העירייה לצאת למכרז כולל של מערך 

  .2008ת נהמחשוב בסוף ש

" שוק לא משוכלל"נוכח חשש להיווצרות תנאי 

בשל ספק דומיננטי ועם מחירים מוגדלים , במכרז

 הביקורת רואה בחומרה חשש זה לגידול ניכר –

. שלא באשמתה, בהוצאות העירייה על מיחשוב

הדבר מחייב את העירייה לבחון את ההשלכות וכן 

לחפש ולגבש פתרונות חלופיים ברמה הארצית 

 .מלכתית הבכירה ביותרהמ

 

  

בוצע 

 חלקית

  

נציג העירייה משולב בפעילות הארצית 

אך הנושא בעת , המתקיימת בתחום זה

הביקורת היה נתון עדיין בערכאות 

בהמשך פורסמה מחדש . משפטיות

ההנחייה המחייבת מכרז והעירייה 

 .2009-תיערך לכך ב
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  /בוצע  עקרי הממצאים וההמלצות

  /  בוצע חלקית

 בוצע-לא

 פרטים והערות

    5. תפעול בית הגמלאי

קיים חוסר בהירות לגבי תחום   .א

  .האחריות והסמכות לגבי בית הגמלאי

הומלץ להגדיר את תחומי האחריות 

, איכלוסו, והסמכות לגבי המקום

  .ניהולו ותפעולו

 

  

 בוצע

  

התפעול : נקבעו הגדרות אחרות

 –ל ופעילות רווחה " למנכ–השוטף 

  .הלמנהל אגף הרווח

ל "מונה מנהל בית כפוף למנכ

 .ומשמש גם אחראי תחזוקה

 

הקצאת מקום ושימושים בבית הגמלאי   .ב

 הינה –לגורמים חיצוניים ללא תמורה 

תמיכה וככזו היא חייבת לקבל את אישור 

  .הגורמים המוסמכים

הומלץ לבחון מחדש את מתן השימוש 

בבית הגמלאי לגופים חיצוניים שונים 

את השימוש במקום ללא תשלום ולאשרר 

לאותם הגופים שהנהלת העיר והמועצה 

  .יחשבו לנכון לתמוך בהם

  

  

 בוצע חלקית

  

הנכסים לבחון את ' הוטל על מח

ובהתאם לכך , השימושים בנכס

  .יטופלו האישורים לשימושים

הגופים החיצוניים המשתמשים   .ג

, במקום הם גופים וולונטריים

המייצגים גופים ציבוריים וארגונים 

כה בתשלום -ים ולא חויבו עדשונ

  .עבור השימוש

יש לפעול להחתמת המשתמשים על 

  .הסכמים מתאימים

  

  

 לא בוצע

  



 87

        

  

  /בוצע  עקרי הממצאים וההמלצות

 בוצע 

  / חלקית

 בוצע-לא

 פרטים והערות

ישנם משתמשים לא פעילים   .ד

  .או שפעילותם מועטה ביותר

הומלץ לבחון את נחיצות 

הקצאת מקום לגופים אלה 

החליפם בעתיד בגופים ול

אחרים מתאימים שיזדקקו 

 .למקום לפעילותם

  

 

 נכסים' במסגרת בדיקת מח בביצוע
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  /בוצע  עקרי הממצאים וההמלצות

 בוצע 

  / חלקית

 בוצע-לא

 פרטים והערות

    6. ספירת מלאי באפסנאות

 -הספירה השנתית התבצעה גם ב  .א

 במחסן המרכזי של העירייה 2007

, במקום, )יןהמעי' במתחם רח(בלבד 

בכל מחסני , כמתחייב בתקנות

  .העירייה

בנושא זה העירה הביקורת כבר 

אך הדבר נשנה ולא , בשנים קודמות

  . קויים גם בשנה הנוכחית

 

 

  

טרם 

 בוצע

  

, התקבלה החלטה לביצוע פרוייקט חיצוני

 .ר לנושא"אשר תוקצב בתב

 

, עד לביצוע ספירה מלאה בכל המחסנים  .ב

ממליצה הביקורת  -וגם לעתיד , כנדרש

כי מחלקת האפסנאות תקיים בכוחותיה 

בדיקות מלאי בדיקות מלאי בדיקות מלאי בדיקות מלאי העצמיים ביקורות  

, , , , פתע ומתואמותפתע ומתואמותפתע ומתואמותפתע ומתואמות, מדגמיות אקראיותמדגמיות אקראיותמדגמיות אקראיותמדגמיות אקראיות

  .במחסנים השונים האחרים בעירייהבמחסנים השונים האחרים בעירייהבמחסנים השונים האחרים בעירייהבמחסנים השונים האחרים בעירייה

  

  

   

  .מתוכנן לאחר ספירת המצאי המלאה
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  /בוצע  עקרי הממצאים וההמלצות

 בוצע 

  / חלקית

-לא

 בוצע

 פרטים והערות

 7. לקחים והמלצות מינהליים בנושא

  שלטי חוצות    

, נמצא כי אין בעירייה קביעות מוסמכות

מסמכים או החלטות מתועדות אשר מגדירות 

קריטריונים או תבחינים , כללים, מדיניות

, אופיו, שילוט, הקשורים לפרסום החוצות

  .ב"מידותיו וכיו, תכניו

  

מטה -מומלץ כי תקויים בעירייה עבודת

, הכללים המנחים, לגיבוש המדיניות

פסילה של /הקריטריונים והתבחינים לאישור

  .שילוט ופרסום חוצות בעיר

י "מטה זו ראוי שתסוכם ותאושר ע-עבודת

ועדת , ל העירייה"מנכ: גורמים מוסמכים

) שהחליפה גם את ועדת רישוי עסקים(ע "שפ

וכן שתתועד ותפורסם רשמית , וראש העירייה

קים מחלקת רישוי עס/בנוהלי העירייה

  .ושילוט

  

 

  

  

בוצע 

  חלקית

  

 

  

  
  

מטה עירונית לגיבוש -הוחל בעבודת
  .המדיניות והכללים כמומלץ בנושא
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  /בוצע  עקרי הממצאים וההמלצות

 בוצע 

  / חלקית

-לא

 בוצע

 פרטים והערות

    8. תיקון ליקויים מ- 2006

  צוברי גז  .א

אגף ההנדסה נרתם לטיפול באיתורם 

, ו ללא היתרורישויים של צוברי הגז שהותקנ

אך ראוי להגביר את הפעילויות היזומה 

בנושא ושילובה בשיגרת העבודה של פקחי 

 .הבנייה

פעולה של מרבית חברות הגז -שיתוף-בשל אי

ונציגיהן יש צורך לבחון ולגבש את דרכי 

הפעולה הנדרשות להמשך הטיפול בהסדרת 

 .משפטית מתאימה/הנושא ולאכיפה מינהלית

  

  

 בביצוע

  

  

ל "מטה בראשות המנכ-בודתקוימה ע

וגובשו דרכים משולבות של טיפול בהנדסה 

י "ושל אכיפה משפטית להסדרת הנושא ע

 .חברות הגז

  אנטנות סלולריות  .ב

-ראוי לשלב את איתור האנטנות הבלתי

מורשות בתוכנית פעילות יזומה ובשגרת 

  .העבודה של פקחי הבנייה

  

לא 

 בוצע

  

  .םמתוכנן עם הרחבת איוש תפקידי הפקחי

  טלפונים סלולריים  .ג

בראייה ציבורית ראוי שיושלמו בהקדם 

המהלכים המומלצים שיבטיחו צימצום 

  .בהוצאות וחסכון כספי בתחום הנדון

  

בוצע 

 חלקית

  

ל דווח על השגת חסכון בנושא ועל "המנכ

  .בחינה להמשך הצמצומים
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  /בוצע  עקרי הממצאים וההמלצות

 בוצע 

  / חלקית

 בוצע-לא

 תפרטים והערו

  ביקורת מעקב בנושא העמותות  .ד

יש לבצע ולהשלים סופית את כל 

הכרוך בהסדרת החובות 

הפורמליים הנוגעים לעמותות 

בגבעתיים ובתיקון הליקויים 

נוכח . שהעלה מבקר המדינה

הזמן שחלף יש להקנות לטיפול 

בנושאים אלה את הקדימות 

  .הראויה

  

בוצע 

 חלקית

  

  .ושאעוזרת ראש העיר החלה עבודת מטה בנ
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    בסיס החוקיבסיס החוקיבסיס החוקיבסיס החוקיהההה
    

    לעבודתלעבודתלעבודתלעבודת
    

    מבקר העירייהמבקר העירייהמבקר העירייהמבקר העירייה
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    בסיס החוקי לעבודת מבקר העירייהבסיס החוקי לעבודת מבקר העירייהבסיס החוקי לעבודת מבקר העירייהבסיס החוקי לעבודת מבקר העירייההההה
    ****תוך פקודת העיריותתוך פקודת העיריותתוך פקודת העיריותתוך פקודת העיריותממממ        

      עדה לענייני ביקורתעדה לענייני ביקורתעדה לענייני ביקורתעדה לענייני ביקורתוווו. ג149

  המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל         ) א(  

  , יקורת בעירייהח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הב"דו            

  , ח של מבקר העירייה"ח של משרד הפנים על העירייה ובכל דו"בכל דו    

  והיא רשאית לדון בכל , ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת    

  הועדה תגיש למועצה את  ; ח ביקורת אחר על העירייה שהוגש לפי דין"דו    

  .סיכומיה והצעותיה    

  ככל , הרכב הועדה יהיה תואם; ועדה לא יעלה על שבעהמספר חברי ה  )ב        (

חברי ועדת וסגניו , ראש העירייה; את ההרכב הסיעתי של המועצה, שניתן    

  .      א יהיו חברים בועדה לענייני ביקורתלההנהלה     

  ) 2(יושב ראש הועדה לענייני ביקורת יהיה בכפוף להוראות פיסקה   )1)(ג(  

  . כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקרמהאופוזיציה ולא יכהן    

  לעניין סעיף זה יראו את יושב ראש הועדה לענייני ביקורת כשייך     

  :לפחות כל אלה, בין היתר, לאופוזיציה אם התקיימו בסיעתו    

  ;סיעתו שונה מסיעתו של ראש העירייה  )א(    

  ;לסיעתו אין ייצוג בועדת ההנהלה  )ב(  

  ; לראש העירייהמסיעתו לא מונו סגנים  )ג(  

  סיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העירייה או   )ד(  

  .לניהול העירייה      

היו הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת   )2)(ג(  

יושב ראש הועדה לענייני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל  יהיה , בלבד

  :   אלה

  ;בועדת ההנהלההוא אינו חבר   )א(    

  ;הוא אינו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים  )ב(   

    .הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר  )ג(    

אם יש במועצה יותר מסיעה , סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה  )ד(    

  .אחת      

__________________________  

  197'  עמ8, דיני מדינת ישראל נוסח חדש*) 

  ;  8'  עמ914, ט"תשל;   168'  עמ634, א"   ספר החוקים תשל 

).    80' תקון מס (1826, ב"  תשס    
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        ינוי מבקרינוי מבקרינוי מבקרינוי מבקרממממ

        

  ;תמנה לעירייה מבקר במשרה מלאה, בהחלטה ברוב חבריה, המועצה  ) ב(  167

  :לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר עירייה אלא אם כן נתקיימו בו אלה  ) ג(  

  ;הוא יחיד  )1(      

  ;   הוא תושב ישראל   ) 2(                

  ;הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון  ) 3(    

הוא בעל תואר אקדמאי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או   ) 4(      

מוסד , לעניין זה, לארץ שהכיר בו-השכלה גבוהה בחוץל מוסד

  .או שהוא עורך דין או רואה חשבון, להשכלה גבוהה בישראל

  .הוא רכש נסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת  ) 5(             

הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף   )6(    

דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות 

  .המקומית

  מי שכיהן כחבר מועצה לא ימונה ולא יכהן כמבקר עירייה באותה עירייה    )1ג        (

   אם כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה או שנתיים מתום  אלא    

  .כהונתו כחבר מועצה בעירייה גובלת    

  ,  לא יכהן כמבקר אותה עירייה, מי שהיה מועמד בבחירות למועצת העירייה  )2ג(  

  .        למשך כל תקופת כהונתה של אותה מועצה שאליה היה מועמד    

רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו של ,  )ג(טן  על אף הוראות סעיף ק  ) ד(  

) 5(-ו ) 4(אדם אשר לא נתמלא בו אחד מן התנאים המנויים בפסקאות 

אם הוא רכש נסיון במשך עשר שנים , כמבקר העירייה, )ג(לסעיף קטן 

  , בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית

  .1992 -ב"התשנ    

  

        א מינתה מבקר א מינתה מבקר א מינתה מבקר א מינתה מבקר ועצה שלועצה שלועצה שלועצה שלממממ  'א167

רשאי הוא לדרוש ממנה בצו , ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר  ) א(  

  .תוך הזמן הנקוב בצו, 167כאמור בסעיף , כי תמנה מבקר

רשאי הממונה                , לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך תוך הזמן האמור  )ב(  

       ".        לקבוע את שכרוולמנות מבקר לעירייה 
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        מנוי עובדי מבקרמנוי עובדי מבקרמנוי עובדי מבקרמנוי עובדי מבקר

   כשירות עובד ביקורתכשירות עובד ביקורתכשירות עובד ביקורתכשירות עובד ביקורתוווורכי מינוי עובדים אחרים רכי מינוי עובדים אחרים רכי מינוי עובדים אחרים רכי מינוי עובדים אחרים דדדד. 170

 167ראש העירייה רשאי למנות לעירייה עובדים שלא הוזכרו בסעיף   )א(  

  .למשרות שיש עליהן הקצבה בתקציב המאושר

אלא לאחר שראש ) א(לא יתמנה אדם לעובד עירייה לפי סעיף קטן   )ב(  

סמיך לכך הכריז על המשרה בפומבי על פי כללים העירייה או מי שהוא ה

  ).ג(לפי סעיף 

יקבע בתקנות , באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, השר  )ג(  

ורשאי , אם בדרך כלל ואם לסוגי משרות, כללים בדבר דרכי מכרז ופרטיו

, הוא בתקנות כאמור לקבוע משרות וסוגי משרות שעליהן לא תחול

  .חובת מכרז, בתנאים שיקבע

על משרות שלהן מתקבל אדם ) ב(לא תחול חובת מכרז לפי סעיף קטן   )ד(  

  .    -1959ט"התשי, באמצעות לשכת תעסוקה לפי חוק שירות התעסוקה

  ראש העירייה בהסכמת מבקר העירייה ימנה עובדים ללשכת מבקר      ) ה(  

  בתקנות ועל פי האמור העירייה בהתאם לתקנים שיקבע שר הפנים                     

קנים לפי סעיף קטן זה ייקבעו בידי ת). ד(עד ) א(בהוראות סעיפים קטנים                     

בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה , השר בהתחשב במספר התושבים

  .השנתי

  לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העירייה   ) 1ה(  

  ).4(עד ) 1)  (ג (167יימו בו הוראות סעיף  אלא אם כן התק    

  בהסכמת מבקר, רשאי ראש העירייה, )1ה(על אף הוראות סעיף קטן ) 2ה(    

  לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור ,                     העירייה

  ביקורת אם רכש ניסיון במשך שבע שנים בעבודת ) 4) (ג (167                    בסעיף 

                   .-1992ב "התשנ,                     בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית

  ואולם הם     . עובדי לשכת מבקר העירייה דינם כשאר עובדי העירייה  )ו(  

  .                    יקבלו הוראות מקצועיות ממבקר העירייה בלבד

  שלא בהסכמתו של    , בד אצל מבקר העירייהלא יופסק שירותו של עו  )ז(  

  י החלטת "עפ) [1( א 171אלא בכפוף להוראות סעיף , מבקר העירייה                    

  ].דין למשמעת לפי חוק המשמעת-בית

  . עובד המבצע פעולת ביקורת-" עובד ביקורת", בסעיף זה  )ח(
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                                פקידי המבקרפקידי המבקרפקידי המבקרפקידי המבקרתתתת. . . .  א א א א170170170170

        ::::ואלה תפקידי המבקרואלה תפקידי המבקרואלה תפקידי המבקרואלה תפקידי המבקר) ) ) ) אאאא((((        

, , , , לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייהלרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייהלרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייהלרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה, , , , לבדוק אם פעולות העיריהלבדוק אם פעולות העיריהלבדוק אם פעולות העיריהלבדוק אם פעולות העיריה        ))))1111                   (                   (                   (                   (    

תוך שמירת טוהר תוך שמירת טוהר תוך שמירת טוהר תוך שמירת טוהר , , , , בידי המוסמך לעשותםבידי המוסמך לעשותםבידי המוסמך לעשותםבידי המוסמך לעשותם, , , , נעשו כדיןנעשו כדיןנעשו כדיןנעשו כדין, , , , ----1965196519651965ה ה ה ה """"תשכתשכתשכתשכ

        ;;;;המידות ועקרונות היעילות והחסכוןהמידות ועקרונות היעילות והחסכוןהמידות ועקרונות היעילות והחסכוןהמידות ועקרונות היעילות והחסכון

        ;;;;לבדוק את פעולות עובדי העירייהלבדוק את פעולות עובדי העירייהלבדוק את פעולות עובדי העירייהלבדוק את פעולות עובדי העירייה        ))))2222                    (                    (                    (                    (

בדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים בדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים בדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים בדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים לללל        ))))3333                    (                    (                    (                    (

        ;             ;             ;             ;             טוהר המידות העקרונות היעילות והחסכוןטוהר המידות העקרונות היעילות והחסכוןטוהר המידות העקרונות היעילות והחסכוןטוהר המידות העקרונות היעילות והחסכון, , , , קיום הוראות כל דיןקיום הוראות כל דיןקיום הוראות כל דיןקיום הוראות כל דין

לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי         ))))4444                    (                    (                    (                    (

        ....העירייה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעתהעירייה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעתהעירייה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעתהעירייה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת

  

  תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום ) א(הביקורת לפי סעיף קטן   )ב(   

  קרן או גוף אשר העירייה    , מוסד, מפעל, עירייה וכן לגבי כל תאגיד                    

                      משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב

  למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה .  במינוי הנהלתם                    או משתתפת

  ;"גוף עירוני מבוקר"                    ייקרא להלן 

  

, יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, )א(בכפוף לאמור בסעיף קטן   )ג        (

  -את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת 

  ; שיקול דעתו של המבקרעל פי  ) 1                   (

  ;על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני  )2                   (

ובלבד שמספר הנושאים , י דרישת הועדה לענייני ביקורת"פע  )3                   (

  .              עבודה-לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת

        

  .  הדרכים לביצוע ביקורתוהמבקר יקבע על פי שיקול דעתו את   )ד(  

  

מבקר העירייה יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי                       )ה(  

  הקף . במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה, לרבות הצעת תקן, ללשכתו

הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של     

  תחשב במספר התושבים בתחומה של העיר               כפי שיקבע השר בה, העירייה

   .ובגודל תקציבה השנתי    
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  ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר  ) ו(  

  במסגרת דיוניהן בהצעת, כפי שהגיש אותן מבקר העירייה,                     העירייה

  .                    התקציב השנתי

  

        מצאת מסמכים ומסירת מידעמצאת מסמכים ומסירת מידעמצאת מסמכים ומסירת מידעמצאת מסמכים ומסירת מידעהההה.  ב170

  

ראש                     , עובדי העירייה, חברי המועצה, ראש העירייה וסגניו  )א(  

עובדי המועצה                         , חברי המועצה הדתית, המועצה הדתית וסגניו

          ימציאו                    , הדתית וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר

כל מסמך שברשותם אשר                          , על פי דרישתו, למבקר העירייה

לדעת מבקר העירייה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר                          

תוך התקופה הקבועה בדרישה ב, העירייה כל מידע או הסבר שיבקש

  .ובאופן הקבוע בה

  

,                               ובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישהלמבקר העירייה או ע  )ב(  

לכל                                    , לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לצורך ביצוע תפקידו

                  בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של                     

העירייה או של המשרתים את העירייה או של גוף עירוני                                       

  .מבוקר

  

יחולו על מבקר העירייה ועל                           , פי דין-לגבי מידע החסוי על  )ג(  

ל עובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפ

  .               באותו מידע

  

,                                    יחולו עליו, עובדו של מבקר העירייה שאינו עובד העירייה  )ד(      

כל איסור והגבלה החלים על עובד                                    , לעניין עבודתו האמורה

  .      הציבור שהוא עובד מבקר העירייה

לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי                                       )ה(  

להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העירייה או כל ועדה                                     

בישיבה שאינה ; מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר

        """".  וכח אף על ידי עובד מעובדיוסגורה רשאי הוא להיות נ
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        ח המבקרח המבקרח המבקרח המבקר""""וווודדדד. ג 170

ח יוגש אחת "הדו; ח על ממצאי הביקורת שערך"המבקר יגיש לראש העירייה דו  )א(

; ח" באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדו1 -לא יאוחר מ, לשנה

יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון , ח יסכם המבקר את פעולותיו"בדו

, ח לפי סעיף קטן זה"בעת הגשת הדו; ויים ומניעת הישנותם בעתידהליק

אין בהוראות סעיף קטן זה ; ימציא המבקר העתק ממנו לועדה לענייני ביקורת

 1958 –ח "התשי, ב לחוק מבקר המדינה2 -א ו21כדי פגוע בהוראות סעיפים 

     ;)נוסח  משולב(

  

ראש                                  רשאי המבקר להגיש ל) א(בנוסף לאמור בסעיף קטן   )ב(

ח על ממצאי ביקורת שערך                                 "העירייה ולועדה לענייני ביקורת דו

בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העירייה או הועדה לענייני                                  

  .       ביקורת דרשו ממנו לעשות כן

  

ח המבקר יגיש ראש                                  "חדשים מיום קבלת דותוך שלשה   )ג(

ח וימציא                                 "העירייה לועדה לענייני ביקורת את הערותיו על הדו

  .      ח בצירוף הערותיו"לכל חברי המועצה העתק מהדו

  

ש                                  ח המבקר ובהערות רא"הועדה לענייני ביקורת תדון בדו  )ד(

העירייה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה                                  

תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה כאמור                                 

ח עד תום "א הגיש ראש העירייה את הערותיו על הדול). ג(בסעיף קטן 

ח המבקר ותגיש למועצה לאישור את "תדון הועדה בדו, התקופה האמורה

סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר 

טרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה                                 ב; העירייה לועדה

יה נושאי משרה                                  לזמן לדיונ, אם ראתה צורך בכך, רשאית היא

של העירייה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב                                 

  .ח"על הדו
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  תוך חודשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה                                  ) 1(  )ה(  

  ח המבקר ותחליט בדבר אישור "בדוו           תקיים המועצה דיון מיוחד בהם              

  .                        הסיכומים או ההצעות כאמור

  לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום ) "2(    

  ייה לכל חברי או לא המציא ראש העיר, )ד(                        התקופה כאמור בסעיף קטן 

  ח "ימציא המבקר עותק הדו, ח בצירוף הערותיו"                        המועצה העתק מהדו

  ח ובהמלצותיו לא יאוחר "                        לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדו

      ".                        משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העירייה

  

ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו                                   "יפרסם אדם דולא )   ו(  

ולא                                    , לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, או תוכנו

ואולם מבקר                                       , יפרסם ממצא ביקורת של מבקר העירייה

להתיר                                    , באישור הועדה, יה או ראש העירייה רשאיהעירי

  .  פרסום כאמור

  

יה למבקר העירייה יסוד להניח שראש העיריה או היועץ המשפטי של ה  )ז(  

לחוק ' סימן ב' הוא צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה, העיריה

הענין במישרין לידיעת מבקר יעביר המבקר את , 1977-ז"התשל, העונשין

             .המדינה

  

        חומר שאינו ראיהחומר שאינו ראיהחומר שאינו ראיהחומר שאינו ראיה  . 1ג170

חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מבקר , דוחות המבקר

אך לא יהיו , לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, העיריה במילוי תפקידו

  .פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי

        צוות לתיקון ליקוייםצוות לתיקון ליקוייםצוות לתיקון ליקוייםצוות לתיקון ליקויים  .א1ג170

,  עובדי העירייה החברים בצוות לתיקון ליקויים–" הצוות", סעיף זה ב    )א(

   1985 –ח "התשי, לחוק מבקר המדינה) ב( א 21שמונה לפי הוראת סעיף 

  ).בסעיף זה חוק מבקר המדינה] (נוסח משולב[

הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש ) ב(    

לפי , )2(או ) 1) (ה(ג 170די המועצה לפי סעיף מבקר המדינה ושנדון על י

  .ובדרכים למניעת הישנותם של ליקויים בעתיד, הענין
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הצוות יגיש את המלצותיו לראש העירייה בתוך שלושה  חודשים מיום ) ג(    

וידווח לוועדה לעניני ביקורת , שדוח מבקר העירייה נדון על ידי המועצה

  .ודשיםעל יישום המלצותיו אחת לשלושה ח

ובלבד שינמק , ראש העירייה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים) ד(    

לא יאוחר , בכתב, דחיה זו לפני מבקר העירייה והוועדה לענייני ביקורת

  .משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו המלצות הצוות

 ב לחוק 21- א ו21אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים ) ה(

        ". ינהמבקר המד

  

        יטורי עובדים בכיריםיטורי עובדים בכיריםיטורי עובדים בכיריםיטורי עובדים בכיריםפפפפ. 171

לא יפוטר אלא אם כן הוחלט על ) א (167עובד העירייה שנתמנה לפי סעיף   )א(  

כך בישיבת המועצה לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר                                               

  . הפיטורים יידון באותה ישיבה

לא יפוטר מבקר העיריה שהוא עובדה אלא באישור המועצה ברוב של   )2()        ב(  

לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה , שלושה רבעים מחבריה

  .שדבר הפיטורין יידון באותה ישיבה

  

לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר העירייה או היועץ   )ג(  

ת לפני המועצה את המשפטי לעירייה אלא לאחר שניתנה להם זכות לשא

  .   דברם בעניין הפיטורים

        

גם על , בשינויים המחוייבים, יחולו) ג(-ו)  ב(הוראות סעיפים קטנים   )ד(  

  .                                  השעיית מבקר העירייה או היועץ המשפטי לעירייה

  

 לפי חוק האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת  )ה(  

לפסוק בדבר פיטוריו של , 1978 -ח"התשל, )משמעת(הרשויות המקומיות 

בשל עבירת משמעת כמשמעותה                                               , עובד עירייה שסעיף זה דן בו

  .בחוק האמור
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      ח ביקורת או ממצאי ביקורתח ביקורת או ממצאי ביקורתח ביקורת או ממצאי ביקורתח ביקורת או ממצאי ביקורת""""רסום דורסום דורסום דורסום דופפפפ

ומפר בכך                              , ו או ממצא ביקורתח או חלקו או תכנ"המפרסם דו  . א 334

,                              או תנאי בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור) ו(ג170את סעיף 

  . מאסר שנה-דינו 

  

        

  קנותקנותקנותקנותתתתת

      .                        השר רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועה של הפקודה.      347

ח "תקנות כאמור לעניין פעולתו של מבקר העירייה או לעניין הטיפול בדו

     .שהוא מגיש טעונות אישור הועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת

  

  

  

   ]מתוך התוספת השנייה לפקודת העיריות [דיונים מיוחדים של מועצת העירייהדיונים מיוחדים של מועצת העירייהדיונים מיוחדים של מועצת העירייהדיונים מיוחדים של מועצת העירייה

השנתי שהגיש הגזבר שיהיה ח "ראש העירייה יקבע מועד לדיון מיוחד בדו  )א(  . 59

ח " ובדומבקר העירייהמבקר העירייהמבקר העירייהמבקר העירייהח "הדיון בדו; לכל המאוחר חודש לאחר הגשתו

  .לפקודה'  ג170מבקר המדינה יהיה באופן ובמועדים קבועים בסעיף 

  

  

*   *   *   *   *  

        

        )   (*))   (*))   (*))   (*)1974197419741974    ----ד ד ד ד """" תשל תשל תשל תשל----דין וחשבון מבקר העירייה דין וחשבון מבקר העירייה דין וחשבון מבקר העירייה דין וחשבון מבקר העירייה ((((קנות העיריות  קנות העיריות  קנות העיריות  קנות העיריות  תתתת

        

  :אני מתקין תקנות אלה, קודת העיריות לפ347תוקף סמכותי לפי סעיף ב

        אריך הגשת דין וחשבוןאריך הגשת דין וחשבוןאריך הגשת דין וחשבוןאריך הגשת דין וחשבוןתתתת

דין חשבון , לא יאוחר מהאחד באפריל בכל שנה, מבקר העירייה יגיש לראש העירייה  .1

  .המתייחס לשנת הכספים שקדמה לאותו תאריך על ממצאי הביקורת שערך

        וכן דין וחשבוןוכן דין וחשבוןוכן דין וחשבוןוכן דין וחשבוןתתתת

  .ויפרט את הליקויים, קורתבדין וחשבון יסכם המבקר את פעולותיו בשטח הבי  .2

        מלצותמלצותמלצותמלצותהההה

  . המבקר יביא בדין וחשבון את המלצותיו לתיקון הליקויים ולמניעתם בעתיד  .3
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        שימת מעקבשימת מעקבשימת מעקבשימת מעקברררר

הדין וחשבון יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדינים וחשבונות   .4

תיו קודמים ושל ממצאי הביקורת של מבקר המדינה בנושאים שהם בתחום סמכויו

  .תוקן והוא יציין אם הליקוי שעליו הצביעו, של מבקר העירייה

__________________  

  ר הפניםר הפניםר הפניםר הפניםשששש                                                                      959, ד"ת תשל"ק  *
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