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  דוח ביקורת

  -על הפיקוח העירוני 

 תיפקוד פקחים

  
 -'  מבואפרק א

  כללי

י מנהל אגף הפיקוח "ל העירייה ע"בעקבות יוזמה פנימית ומידע שנמסר למנכ

אופן 

1. 
 פנה -המידות -רלגבי ארוע שבאופיו נראה בתחום טוה, )2005במאי (וביוזמתו 

 .בבקשה לקיים בדיקה שמטרתה לבחון את המידע, ל לביקורת"המנכ

 הבדיקה

וקיימה בדיקות אישיות ,  החלה מיידית עם קבלת המידע בבדיקת הנושא .2

העירייה פגישות  .3

רקע

הביקורת

שהיה יוזם (עבור באחראי הפקחים , החל ממנהל אגף הפיקוח, עם כל הנוגעים

 .הפקחים העירונייםוכלה במרבית ) הבדיקה של המידע/הטיפול

הביקורת קיימה עם גורמים אלה באגף הפיקוח והחנייה של 

בחנה עשרות פנקסי דוחות חנייה ובהם , אספה מהם את המידע הרלוונטי, וראיונות

ניתחה נתונים ודוחות מחשב שונים הנוגעים לדוחות החנייה ,  דוחות חנייה1700

 .ולפעולות הפיקוח

 

ממצאים : שנערכה באגף הפיקוח העלתה ממצאים משני סוגים עיקרייםהביקורת  .4

היה עליה להמליץ לעירייה , הכללים המחייבים את הביקורת .5

אגף הפיקוח לשני חלקים  .6

 -:כלהלן, נפרדים לחלוטין

תפעוליים , ארגוניים, שיש בהם חשש לעבירות פליליות וממצאים מערכתיים

 .וניהוליים באגף

י "י החוק ועפ"עפ

  . משטרת ישראל לחקירה של–להעביר את הממצאים שיש בם חשש לפלילים 

 .ל העירייה במסמך נפרד"המלצה זו הוגשה למנכ

כפועל יוצא פוצלה עבודת הביקורת וממצאיה לגבי 
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שהוגש כמצוין לעיל לגבי הממצאים שיש בם חשש לפלילים , מסמך חסוי  .א

מיצתה את לאחר שהביקורת , לחקור המשטרהצריכה , כאמור, ושאותם

 

.ב

 .ביקורת רגיל

הוא . לחקירה משטרתיתדוח  .7

 האישיות דוח זה אינו עוסק במסקנות.  מפורט בזאת כדוח ביקורת כמקובל

 

עקרי

.האפשרויות שבסמכותה

יטופל  ארגוניים ואשר–תפעוליים–העוסק בממצאים המערכתיים, דוח גלוי  

י הכללים הנוגעים לדוח "עפ

הנפרד מהתחום החסוי שהומלץ , זה הינו החלק הגלוי

גם שבינתיים ננקטו כבר האמצעים -מה, האופרטיביות הקשורות לחשש לפלילים

עם זאת מפרט דוח זה לגביהם את הממצאים . האישיים כנגד הפקחים הרלוונטיים

לצורך הפקת הלקחים ] בפרק נפרד בנושא[גם בתחומי התנהלות אישיים 

.ודוהמערכתיים והמנהליים לתועלת אגף הפיקוח ולשיפור תיפק

  הממצאים

כמפורט להלן ובגוף ,  פקחים שתפקודם היה לקוי ביותר במספר תחומים4נמצאו  .8

הם גם מהווים הפרת אמון ופגיעה . מהוראות האגף ונוהלי העירייה

 

9.

האמורים להיות תחת 

10.

  .ח"הדו

התרשלות ושיבושים בעריכת הדוחות , הדברים מתבטאים בעקר בעבירות משמעת

וחריגה 

.י העירייה"ם עבסמכויות אכיפת החוק שהואצלו לה

מההנחיות ומכללי ההתנהגות הנדרשים , ארבעה הפקחים נמצאו חורגים מהנוהלים 

שניים מהם גם קשרו קשרים עם בעלי עסקים . מתפקידם

דוח של אחד מהם נעלם מפנקס הדוחות והיו חריגות . פיקוחם כפקחים עירוניים

 .שךושיבושים נוספים המפורטים בגוף הדוח בהמ

נמצאו לגבי חלקם מקרים של ניצול שררת התפקיד לרעה ושל ניצול התפקיד  

 .פנים לקרובים בניסיונות לבטל דוחות חנייה-למשוא

כהלכה ובוטלו -נמצא כי היה הכרח לבטל דוחות חנייה רבים שלהם שמולאו שלא .11

 . התופעה לא נחקרה ולא טופלה. עקב כך

 .י חלק מהפקחים"מו עהנחיות האגף לפקחים לא הופנמו ולא קוי .12
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נמצאו בקרב הארבעה חריגות מכללי האתיקה המחייבים את תפקיד הפקח וכן  .13

בקניות ועיסוקים פרטיים בזמן , ברישום שעות עבודה פיקטיביות: עבירות מינהליות

 .העבודה ועוד

  . נמצא שאגף הפיקוח לוקה בתחום הבקרה על הפקחים ואופן תיפקודם .14

ונעת ומתקנת את הליקויים והחריגות החמורים בקרה שוטפת ויעילה היתה מ

  .שנמצאו

כן חסרים בקרה ותיחקור לקחים לבלימת תופעת הביטולים הרבים יחסית של -כמו

  .דוחות חנייה

כל שיבוש . אישום-יודגש בהקשר זה שדוח חנייה הוא במהותו תעוד משפטי וכתב

 .בדוח חנייה מונע לפיכך אכיפת חוק ומיצוי דין כנדרש

י הפקחים "מילויים הנכון ע, קוי בהערכותו לטיפול בפנקסי הדוחותהאגף ל .15

 .ואבטחתם באופן שימנע שיבושים בהם

באופן הפוגם , פקחי האגף לוקים בחוסר הדרכה מקצועית מזה שנים ארוכות .16

 .בעבודתם

 עיקרי ההמלצות

 פקחים 4נוכח חומרת הממצאים תמכה הביקורת בהסקת מסקנות אישיות לגבי  .17

 .פעילה העירייה לפטר אותםובשיקול שה

המידות של פקחים המשרתים -בטוהר, חשוב ביותר למנוע כל פגם ולו הקל בקלים .18

חיוני להטמיע בם את ערכי היושרה המקצועית והאישית . בתפקיד זה בעירייה

 .חוק ונציגי העירייה-המתחייבים מתפקידם כאוכפי

אי הפקחים על על אגף הפיקוח להנהיג בקרה קפדנית של מנהל האגף ואחר .19

 .ידם-התנהלות הפקחים ותיפקודם ועל אופן עריכת דוחות על

לחסום את הפרצות בנושא , על אגף הפיקוח לטפל בליקויים שבעריכת הדוחות .20

  התאמה-אי, ולמנוע היווצרות או הישנות התופעות של שיבושים בדוחות חנייה

 .'רישום פרטים חסר או לקוי בדוח וכד, של פרטי הרכב

היא , במטרה לשפר את אמינות הדוחות, שרויות המומלצות לבחינהאחת האפ .21

 .לעריכת דוחות ממוחשבת במקום ידנית, הצטיידות במסופונים
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מומלצות בדיקות . החנייה ולבקרתם-נדרשים צעדים מידיים לאבטחת פנקסי דוחות .22

 .פתע על הדוחות והפרטים המוזנים מתוכם למחשב

עשה ואל " של התנהלות הפקחים והוראות חיוני למסד ולהנהיג כללים קפדניים .23

 .להשרשת טוהר המידות החיוני בתפקיד זה, לרבות הטמעתם ובקרתם, "תעשה

 .הומלצו שיפורים בנוהלי האגף וטיובם .24

, לרבות בכללי עבודה בסיסיים, חיונית הדרכה מקצועית מחודשת לכלל הפקחים .25

 .עריכה נכונה ומקצועית של דוחות ועוד

יוב את יזמתם העצמית של גורמים פנימיים בעירייה במספר הביקורת מקבלת בח .26

 . רמות להיבדק בתחום זה וליזום ביקורת לצורך זאת ולעשיית סדר בנושא
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  סקר מצב קיים-' פרק ב

 .פרק זה מפרט את התחומים הרלוונטיים לנושאי הבדיקה ויעדיה באגף הפיקוח .1

 ארגון ומבנה האגף, יעוד .2

העזר העירוניים -חוקי, פיקוח על קיום החוקאגף הפיקוח והחנייה עוסק ב  .א

 .והסדר הטוב בעיר ובאכיפתם

 -ובתחום הפיקוח , מינהלת אגף, האגף מונה מנהל האחראי על תחומים שונים  .ב

 .מחלקת פיקוח ומחלקת חנייה

 ).בעת הביקורת( פקחים 10-מחלקת הפיקוח מונה אחראי פקחים ו  .ג

 -:תחות בהמשך הינםמאפייני עבודת הפיקוח הנוגעים לסוגיות המנו .3

עבודה ומשימות המורדות ממנהל האגף -י תוכנית"הפקחים פועלים עפ  .א

 .ומאחראי הפקחים

חות על מפגעים ועל עבירות על החוק ועל חוקי העזר "הפקחים רושמים דו  .ב

 .בתחומים השונים

חות ידניים ומיעוטם "חות הנרשמים כיום לעברות השונות הם ברובם דו"הדו  .ג

מסופונים מצויים רק בידי שני פקחים (חשבים מתבצע באמצעים ממו

  ).המוקצים ומוקדשים לאכיפת החנייה בלבד

תכליתיים לתחומים שונים ולכן - שאר הפקחים הם רב- פקחי החנייה 2מלבד 

 .דוחותיהם נרשמים באופן ידני

כאשר המקור , ח"ח נמסר או מושאר לתושב עותק של הדו"בעת עריכת הדו  .ד

הפנקס ועותקי המקור שבו . לים בפנקסו של הפקחי הנוה"חייב להישאר עפ

 .לצורך המשך טיפול ומעקב, ח למחשב"משמשים להזנת פרטי הדו

 .חות שמור בידי הפקח עד סיומו ואז הוא מועבר להזנה למחשב"פנקס הדו  .ה
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 נוהלים

  .קיים באגף הפיקוח קובץ נוהלים .4

 הנוהלים .הכשרתם ותפעולם, הקובץ מפרט נושאים הקשורים בעבודת הפקחים

 . בנושאים הללו מיועדים להנחות את הפקחים כיצד עליהם לנהוג

פה באשר לפעילותם -בנוסף על הנוהלים מועברות לפקחים הנחיות שונות בעל .5

 .בתחומים השונים
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  ממצאים-' פרק ג

  כללי

תפעוליים וניהוליים של אגף , ארגוניים, דוח ביקורת זה עוסק בממצאים מערכתיים .1

 .הפיקוח

,  פקחים4 בחומרתם הממצאים על מעשים ומחדלים בעבודתם ובפעילותם של בלטו .2

אף שהמידע הראשוני ממנו החלה הביקורת נגע לשני . כפי שמפורטים בהמשך

 . התפרשו הממצאים על פקחים נוספים-פקחים 

, י ארבעה הפקחים"קיום נוהלים ע-הממצאים המרכזיים מתבטאים בעיקר באי .3

עבירות , התרשלותם בעריכת דוחות, והוראות האגףחריגתם מנוהלי העירייה 

  .החוק שהואצלו לפקחים-משמעת והפרת אמון העירייה וסמכויות אכיפת

 .בבקרה ובניהול של האגף, בצד אלה אותרו ליקויים בתפעול

 דוחות חנייה

שאינם עוסקים ומוקצים לנושא החנייה בלבד ולכן (הדוחות אשר עורכים הפקחים  .4

בהירות -יד והם מטבע הדברים מועדים לאי- כתובים בכתב-) וניםאינם נושאים מסופ

  .היד-של כתב

  .משמעיים-היד בהם לא היו ברורים וחד-נמצאו דוחות לא מעטים שפרטי כתב

אמינותם המלאה של -לאי, לשיבושים, מובן מאליו שדבר זה הוא פתח לתקלות

  .ח"בגלל הזנה אפשרית של פרטים שגויים בדו, הדוחות

החוק וגם -גם בעקרונות אכיפת, זמנית גם בנוהלים המשפטיים- פוגעת בובעיה זו

 .ביכולת גביית קנסות חוקיים

  עד כדי אי מילוי מספר, ח"נמצאו מקרים שונים של התרשלות במילוי פרטי הדו .5

או מילוי פרטים מזהים בלתי מדוייקים על , או אי מילוי סעיף העבירה, (!)הרכב 

כתב אישום וגורם בסופו של /ח כמסמך משפטי"הוא בדוטיפול זה פוגע אף . הרכב

 .ח"דבר לביטולו של הדו

ח מסויים "חות שנבדקו נמצא כי דו"ממצא חמור אחר עלה מכך שבאחד מפנקסי הדו .6

חות אמור להישאר כאמור עותק המקור "בפנקס הדו.  נתלש לחלוטין מהפנקס-חסר 

  .ין עבירה שנעשתהאישום בג- בהיותו למעשה טופס כתב-ח החנייה "של דו

  . ח חנייה מהפנקס והעלמותו"אין צורך לפרט את חומרתם של תלישת דו
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 .שהוא כתב אישום, ח"ובר בהעלמה של דומד  .א

מדובר במחדל וחשיפה חמורים של פנקסי הדוחות לגישה חופשית ולאפשרות   .ב

  .פעולות אסורות בהם ללא כל קושי

חות עד "נמצא כי במספר מקרים פקחים לא הקפידו על שימוש רצוף בפנקס הדו .7

קרים נמצא חות מפנקס אחר ובמספר מ"בחלק מהמקרים השתמשו בטפסי דו. סיומו

  .ח"ח לדו"פער של שבוע בין דו

 יש בפערים אלה שברצף השימוש בפנקס -במידה ולא מדובר בהפסקה בשל חופשה 

הפנקסים , חות"סדרים ויצירת קושי בבקרה על הדו-משום פירצה המאפשרת אי

 .והשימוש בהם

 בקרה

ט שחסרונה איפשר לא מע, אחד התחומים שבלט בליקוייו באגף היה נושא הבקרה .8

 ).לרבות הליקויים החמורים והגובלים בפלילים(מהליקויים השונים שנמצאו 

 -:הבקרה באגף חסרה במספר תחומים .9

 .בקרה על התנהלות הפקחים ותיפקודם בשטח  .א

 .בקרה על האופן בו נערכו דוחות  .ב

  .בקרה על הדוחות עצמם ואבטחת פנקסי הדוחות  .ג

ר תלוי במשרדי אגף אשר נשא, פנקס דוחות שהושלם נותר בתיקו של כל פקח

באופן שכל המעוניין יכול לגשת ולעשות , הפיקוח בצורה פתוחה וגלויה

 .בפנקס ובדוחות כראות עיניו

עולה כי לא היתה באגף בקרה ניהולית ופיקוח , במקביל לממצא זה ועל הרקע שלו

חות ויושר מוחלט בתיפקודם ועבודתם "פנימי יעילים דיים להבטיח את אמינות הדו

  . נושא זה יורחב בהמשך.  הפקחיםשל כל
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י התובעת העירונית "ע, כדין(חות חנייה "כחלק מהביקורת נבדק עניין ביטול דו .10

עילת הביטול . בוש בפרטי הרכבבשל שי) המטפלת בבדיקת ערעורי תושבים

התאמות פרטי הרכב שנרשמו -אי: היתה") 31' עילה מס("המשפטי במקרים אלה 

היצרן , קרי שוני בסוג הרכב, בדוח לפרטים הרשומים לגבי אותו רכב במשרד הרישוי

  .או הצבע

 עד 2004'  ינו1 בלבד ומתקופה של 31י עילה "חות חנייה עפ"ח של ביטולי דו"מהדו

 .התאמות- דוחות שבוטלו רק בשל אותן אי362נמצאו ,  בלבד2005' פט ס15

 הוא -ריבוי כזה של דוחות לא תקינים וריכוזם הגבוה יחסית אצל אותם פקחים  .11

מקצוענות שלא -מדובר ברשלנות וחוסר" הטוב"באשר במקרה , חמור בפני עצמו

  .יכירם מקומם בארגון תקין בכלל ובמערכת אכיפת חוק בפרט

ח "כי מדובר ברישום דו" שכחו"קרה זה עולה הממצא החמור כי פקחים אלה גם במ

אישום ומסמך משפטי לכל דבר ועניין וכי ההקפדה לגביו חייבת להיות -שהוא כתב

  .התאמה או לשיבוש כלשהו-לאי, בלא להותיר כל מקום לספק, מוחלטת

השלכות לרבות , משמעותו שמאות דוחות מתבטלים מידי שנה בשל רישום רשלני

 .שיש לדבר על חמיקתם של עוברי העבירות מאכיפת החוק

 הם לא נבדקו כלל ולא נותחו -למרות שהיו מאות ביטולי דוחות בשל שגיאות בם  .12

  .או לפחות למזערה, במטרה לבטל את התופעה

כמות גדולה זו של ביטולים היתה צריכה לעורר תשומת לב של הגורם האחראי 

ההתאמות בפרטי הרכב היה חייב לעורר את -ריבוי אי.  מנהל אגף הפיקוח-לנושא 

, לבדוק את אורח העבודה של הפקחים המעורבים, הצורך לבדוק את הסיבות לכך

סביר שעירנות כזו היתה מונעת . לאתר ולאפיין את שורשי התופעה במטרה לשרשה

עצם הבדיקה של מנהל , במקרה המזערי. את התופעות השליליות שנחשפו בביקורת

היתה מאותתת לפקחים שיש , או של אחראי הפקחים, שהיא חובתו הניהולית, אגףה

, עליהם עין פקוחה ומונעת מהם את תחושת החרות לעשות ככל העולה על רוחם

 .באין בקרה

גבם תיקונים אסורים -חות החנייה הנושאים על"ליקוי בולט שעולה מריבויים של דו .13

, לא הוטמעהח חנייה " כל תיקון בדותקןהאוסרת ל הינו שההנחייה באגף הפיקוח -

  אך, פה-באגף קיימת הנחייה שכזו בעל. לא נאכפה ולא פוקחה, לא הקפידו עליה

כנוהל והנחייה מחמירים ומחייבים וכיאה לעובדה לה ביטוי כתוב ומסודר  אין
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 תפעול ונוהלים, ארגון

ח זה וכפי שמתבטאת "כפי שפורטה בדו, שת הבקרה על פעילות הפקחיםבצד חול .14

הנוהלים מיועדים .  גם הבסיס של הנוהלים לוקה בחסר-בחומרת הממצאים השונים 

לשמש הבסיס המקצועי המחייב לפעילות הפקחים ולכן עליהם לפרט תחומים 

  .שונים החסרים כיום

ד הנוגע חלקית לתחומי פעילות למעשה יש בקובץ נוהלי האגף רק נוהל אחד ויחי

  .הפקחים

 -:התחומים העיקריים החסרים בנוהלים הם

ח ולרבות "בציון דגשים של מותר ואסור במילוי דו, ח ידני"פרוט אופן מילוי דו  .א

ביטול מסיבות טכניות /ח שהשתבש או מחייב תיקון"אופן הטיפול בדו

  .מוצדקות

 .נושא זה חסר לגמרי באותו נוהל יחיד

 .חות בשלבים השונים של הטיפול בו"פול בפנקס הדונוהל טי  .ב

 .פרוט עבודת הפקחים עם המסופון  .ג

ח זה והדרושים במטרה "נוהלים נוספים שניתן ללמוד מהליקויים שנחשפו בדו  .ד

 . למנוע את הישנותם

 אתיקה ומשמעת

חוק מחייב נורמות התנהגות וערכים גבוהים ביותר -אופי העבודה הציבורית באכיפת .15

  .מוסר העבודה והמשמעת, האתיקה, מינות האישיתבתחום הא

. בתחום זה מצאה הביקורת כשלים חמורים בהתנהלותם של ארבעה פקחים

הממצאים שעלו בביקורת זו מעידים כי ארבעת הפקחים כשלו ומעלו באמון 



 15 
 

 -ר בנוהלי העירייה של חלק מכללי ההתנהגות הנדרשים מהפקחיםלמרות איזכו .16

משמעית בדבר כללי התנהגות שיבטיחו את טוהר המידות -חסרה הנחיה מקיפה וחד

  . ובדבר איסורים המלווים אותם וכן בדבר כללי התנהגות נאותה עם התושבים

ור הם האיס, כי הם לכאורה מובנים מאליהם-אף, האיסורים הבולטים החסרים

  .ב"האיסור לערוך קניות בזמן העבודה וכיו, להתרועע עם בעלי עסקים בעיר

  

ל נדרש כמובן פיקוח אפקטיבי שוטף על פעילות הפקחים וכן בקרה "נ-כהשלמה ל

 .ומעקב אחר עבודתם השוטפת ואחר התנהלותם בשטח

. לגבי אחד הפקחים הוברר כי התגלו בעיות משמעתיות עוד בשלב היותו עובד זמני .17

הביקורת גורסת כי על רקע התנהלותו של הפקח בשלב הזמניות לא צריך היה מנהל 

 .האגף לטפל ולאשר לעובד קביעות בעירייה

 אדם-הדרכה והכשרת כוח

הכשרתם .  שנים6הוברר כי הפקחים לא עברו הכשרה והדרכה מקצועיים במשך  .18

דים מפי עוב, "פה-תורה שבעל"המקצועית של הפקחים התבצעה בשנים אלה כ

 .על כל המשתמע מכך בתחום איכות ועומק ההדרכות, ותיקים יותר

חוסר ההדרכה מתבטא בין היתר בדוחות רבים שעריכתם אינה נאותה ואינה  .19

 .מקצועית

ההדרכה וההשתלמות מחייב , האדם באגף בתחום ההכשרה-המצב הנוכחי של כח .20

דרושים בידי חריש עמוק ופעילות מקצועית יסודית לשיפור הכלים המקצועיים ה

 .הפקחים

  .אך לא נענה, לדבריו, מנהל האגף פנה בבקשות בנושא .21
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  ממצאים אישיים מתיפקוד פקחים-' פרק ד

  כללי

בהיותה ייחודית בתחום התנהלותם המקצועית והאישית החריגה של , ביקורת זו .1

 . מחייבת לייחד פרק נפרד לממצאים הספציפיים מהתנהלות זו–מספר פקחים 

בהסקת מסקנות אישיות וחשדות פליליים נגד , כאמור, דוח זה עוסקכי אין -אף .2

הם אינם מזוהים בדוח וממילא גם ננקטו נגדם כבר בינתיים ( פקחים 4אותם 

 הרי שהממצאים חשובים מאוד להפקת לקחים עקרוניים לעתיד –) אמצעים אישיים

  .ולשיפור תיפקוד אגף הפיקוח ועובדיו

 .אים הללופרק זה מפרט לפיכך את המימצ

  'פקח א

 מהנחיות ומכללי התנהגות נאותה, חריגה מנוהלים

מקרים רבים של רישום מרושל או משובש של פרטים ' אותרו בדוחות של פקח א .3

לכללים המקצועיים ולמתחייב מההקפדה , בניגוד להנחיות האגף, בדוחות חנייה

 .ח וכן באופן שלא אפשרו את אכיפתם כראוי"הנדרשת ברישום דו

 .האסורה עליו כעובד עירייה, בעבודה נוספת מחוץ לעירייה' ר נתפס פקח אבעב .4

כי -אף(בעקבות דין ודברים ביניהם במהלך עבודתו , דם-הכה תושב עד זוב' פקח א .5

הפרשה נקטעה בשל כך שהתושב העדיף ). התגרות מצד התושב, כנראה, היתה

פגם בכך שהנושא עם זאת הביקורת רואה . מסבה כלשהי לא להגיש תלונה בנושא

  .ולא הוסקו מסקנות מארוע חריג זה עד תום, לפחות פנימית, לא בורר

עירייה להגיע לתגרת ידיים ואלימות -הביקורת גורסת כי בשום מצב אסור לעובד

 .  חוק-ובמיוחד פקח האמון על אכיפת

הנושא לא . נראה רוחץ את רכבו הפרטי במכון רחצת רכב בזמן העבודה' פקח א .6

 . עדי הראייה לא הסכימו באותה עת להגיש תצהיר בכתבטופל כי

 ).וננזף על כך(ת בזמן העבודה "בהסעה פרטית של אשתו מפ' בעבר נתפס פקח א .7
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 קשרים עם בעלי עסקים

, ערך קניות בחנויות בגבעתיים בזמן העבודה' ממקורות מידע שונים עולה כי פקח א .8

לרכב העירייה ) לרבות אלכוהול(בצע הזמנות סחורה והביא מחנויות טובין שונים 

  .בזמן התפקיד

, העסק-חוק על בתי-דברים אלה נוגדים את כללי ההתנהגות הנדרשים ממפקח אוכף

  .למזער

עם בעלי עסקים שתחת סמכויות ' הדבר גם מצביע על חשש לקשר אסור של פקח א

בנוסף לחריגה שיש בכך מהנוהלים המחייבים , האכיפה שניתנו בידי הפקחים

 .נחיות שניתנו לפקחיםומהה

דבר שיש בו חשש , עשה הזמנת ירקות אצל ירקן מסוים' ממידע עולה שפקח א .9

מעבר לחריגה שיש בכך , לקשר אסור עם גורמים עסקיים עליהם אמורים לפקח

 .106-60' מהוראות נוהל העירייה מס

 . מתרועע עם בעלי עסקים' נודע מפקחים אחרים כי פקח א .10

תוך חריגה , קפה בחנות ירקות בגבעתיים בזמן העבודהנתפס בשתיית ' פקח א .11

 ).הוא קבל נזיפה בתיקו האישי (7.2סעיף , 106-60מנוהל 

י הימנעות "ברור אישי בשל התרשלותו בעבודה ע'  קויים עם פקח א2003ביולי  .12

 . מאכיפה ומרישום דוחות לעסקים מסקטור מסויים במשך תקופה ארוכה

 עברות מינהליות

במיוחד , עם בעלי עסקים ועריכת קניות בהן' ל של פקח א"רים הנהקשרים האסו .13

הם גם עברות מינהליות ומשמעתיות בנוסף לחריגות שיש בהם , בזמן העבודה

 .מנוהלי העירייה ומהנחיות האגף

כי הסגיר לבעל עסק מסויים את פרטיו של השכן שהתלונן ) 2000יולי (הודה ' פקח א .14

  .ייה ללקוחות אותו העסקושהביא למעשה לרישום דוחות חנ

 .7.5סעיף , 106-60דבר זה מהווה חריגה מהנוהל העירוני 

הורה לו להדיר רגליו ולא לפעול באזור מסויים בו גרה ' מסר שפקח א' פקח ד .15

  . 'גרושתו של פקח א
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 שונות

  ".לאחר יעוץ"אלא , סרב להתיחס למידע ולממצאים כשהוצגו בפניו' פקח א .16

בסמוך לכך הוחל בעירייה בהליכי שימוע לפיטורין של הפקח והממצאים נותרו 

 .בפועל ללא התיחסות ישירה שלו

  'פקח ב

 מהנחיות ומכללי התנהגות, חריגות מנוהלים

שובש של פרטים בדוחות מקרים של רישום מרושל או מ' אותרו בדוחות של פרק ב .17

למתחייב מההקפדה הנדרשת , לכללים המקצועיים, בניגוד להנחיות האגף, חנייה

 .ח ובאופן שלא אפשרו את אכיפתם"ברישום דו

ובכך למנוע את ' בקש מפקח אחר לשבש דוח שהלה ערך לגיסתו של  פקח ב' פקח ב .18

  .הדוח ואת אכיפתו

ניצול שררת התפקיד לרעה , עירייהדבר זה יש בו מעילה באמון כלפי התפקיד וה

 .פנים לקרובי משפחה-ויצירת משוא

ח חנייה בפנקס של פקח אחר מסיבות לא ברורות והחתים את "ערך דו' פקח ב .19

 .ח שהוא עצמו ערך"עמיתו על הדו

דבר שהוא חריג ומעורר , גם רשם דוח מלא וחתם עליו בפנקס של פקח אחר' פקח ב .20

  .סימני שאלה כבדים

 נהליותעברות מי

ערך איתו ' עולה שגם פקח ב, מעדות של פקח שהודה כי ערך קניות בזמן העבודה .21

 .קניות פרטיות בזמן העבודה

. נתפס בדווח כוזב של שעות עבודה על שעות בהן לא היה כלל בעבודה' פקח ב .22

בזמנים , הוא פברק ורשם שעות עבודה שכלל לא בצעח שעות שמלא הפקח "בדו

 ].הפקח הודה בכך והשעות נוכו משכרו[שלא נכח כלל בעבודה 
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בניגוד לנוהלי העירייה , הסתיר תאונה שבצע ברכב העירייה ולא דווח על כך' פקח ב .23

ולהנחיות בנושא ובניגוד לאמינות המוחלטת הנדרשת מפקח שהואצלו לו סמכויות 

 .ייצוגיות חשובות של אכיפת חוק על תושבים

 -:התרשלות ברישום הדוחות/שבושים

י כללי העבודה המקצועיים והקפדנות "נרשם ללא מספר העבירה כנדרש עפח "דו .24

 .הנדרשת ברישום הדוח

 . נמצא דוח בו שונה סעיף העבירה .25

 לו  קדםבעוד שהדוח ש, 15.1.03נרשם תאריך , ח שהיה אחרון בפנקס דוחות"בדו .26

 ).מאוחרכשלושה שבועות יותר  (4.2.03-היה מ

 שונות

י הביקורת ובעקבותיהם החליט "ע שהוצגו לו עהודה בממצאים ובמיד' פקח ב .27

  .ל העירייה במטרה לסיים עבודתו בעירייה"מרצונו לפנות למנכ

  .מכוונתו זו' יותר מאוחר חזר בו פקח ב

שעיקריהם הכחשה  ) כוח-באמצעות בא(טיעונים ' בשימוע שנערך לו הציג פקח ב

אין ליחס להן , ותוכן שאם היו טעוי) למרות הודאתו המוקדמת(של האמור לעיל 

 .אם שגגות-עבירה פלילית או אתית כי

  

 

  

  

  

  

  

  



 20 
 

 'פקח ג

בניגוד , אותרו מקרים של רישום מרושל או משובש של פרטים בדוחות חנייה .28

ח "למתחייב מההקפדה הנדרשת ברישום דו, לכללים המקצועיים, להנחיות האגף

 .ובאופן שלא אפשרו את אכיפתם

  -:אנת שוואנמצאה בקשה לבטל דוח חנייה בתו .29

עלה כי , מבדיקת דוח חנייה שבוטל באישור כדין של התובעת העירונית של העירייה

חניה מודבק -הוא שבקש לבטל את הדוח בטענה שלא הבחין שלרכב היה תו' פקח ג

י "ל הונפק ע"חניה ראשון לרכב הנ-מבדיקת רישומי המחשב עלה כי תו. לחלון

משמע שבעת רישום דוח . 16.8.04-ב, ותר חודשים מאוחר י4העירייה לרכב זה רק 

  .חניה-החניה לא היה לרכב זה עדיין כל תו

  .בהתיחסותו טען הפקח כי בבקשתו התכוון לכרטיס חנייה

שלפיו פקח אינו מבדיל בין תו חנייה קבוע , הביקורת אינה יכולה לקבל טיעון זה

  .פעמי-חנייה חדלכרטיס 

  -:דוחותח חנייה מתוך פנקס "חוסר של דו/העלמות .30

שתמיד , נתלש בנסיבות לא ברורות המקור/חות מסויים חסר"נמצא כי בפנקס דו

  . אמור להישאר בו

  .אישום בגין עבירה שנעשתה-יצויין שוב כי מדובר במסמך רשמי שהוא כתב

הפקח טען שנסיבות הדבר אינן ידועות לו ושהפנקס לא היה שמור כשלא היה 

 .ברשותו

 .כשיר המירס לשיחות פרטיות שלובעבר נתפס הפקח בשימוש במ .31

 שונות

ל "י הביקורת החליט הפקח לפנות למנכ"בעקבות הצגת המידע והממצאים בפניו ע .32

  .העירייה במטרה לסיים עבודתו בעירייה

) כוח-באמצעות בא(' בשימוע שנערך לו טען פקח ג. מכך' יותר מאוחר חזר בו פקח ג

 .אי העבודה הקשיםכי שיבושים בדוחות נגרמו רק בשגגה ומפאת תנ
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 'פקח ד

בניגוד , אותרו מקרים של רישום מרושל או משובש של פרטים בדוחות חנייה .33

ח "למתחייב מההקפדה הנדרשת ברישום דו, לכללים המקצועיים, להנחיות האגף

 .ובאופן שלא אפשרו את אכיפתם

 .אישר שביצע קניות פרטיות בזמן העבודה' פקח ד .34

ל דוח שערך אותו עמית לאשת בעל עסק ידוע בעיר ביקש מפקח אחר לבט' פקח ד .35

הדבר הוא מעילה באמון ומעלה חשש . ח בעצמו"ומשסורב הודיע שהוא יטפל בדו

 .לקשרים או מעשים לא כשרים

בפנקס שלו ' על דוח שערך פקח ב, מסיבות לא ברורות, אישר שצרף חתימתו' פקח ד .36

גם להשתמש בפנקסו '  פקח באפשר לאותו' כ  פקח ד"כ. ושאת פרטיו כלל לא הכיר

' באופן חריג ומעורר תהיות לגבי הסיבות שהניעו את פקח ב, ח מלא"לעריכת דו

 .ואת זה להסכים לכך' לערוך דוח בפנקס של פקח ד

עבר במודע עבירת חנייה כפולה עם רכב הפיקוח לצורך ביקור בחנות ' פקח ד .37

 .בגבעתיים בזמן העבודה
 שונות

ל העירייה " המיוחסים לו וטען בשימוע אצל מנכלא הודה במעשים' פקח ד .38

כי מעולם לא העירו לו או התרו בו על , כי פעל בתנאים קשים) כוח-באמצעות בא(

  .כי התקלות היו מעטות יחסית ושהן נובעות מטעויות אנוש בלבד, עבודתו

 .נוכח המידע והממצאים שהצטברו בעניינו, הביקורת אינה מקבלת את הכחשותיו

 ממצאים האישייםסיכום ה

בשלב השימוע שערכה (הביקורת לוקחת בחשבון כי ארבעת הפקחים האמורים טענו  .39

השיבושים והליקויים השונים היו , שמעשיהם) להם העירייה לקראת פיטוריהם

גם במקרים של (תוך הכחשת מידע וממצאים שהובאו בפניהם , אנוש בשוגג-טעויות

 ).פקחים שהודו אך חזרו בם בהמשך

מתוך כלל המידע והממצאים הנוגעים להתנהלותם האישית של ארבעת , ת זאתלמרו .40

  -:ל הביקורת מצאה אותם לוקים"נ-הפקחים ה

,  באופן ביצוע עבודתם שהתבטא בחריגות מנוהלי העירייה והוראות האגף-

  .ברשלנות ובעבירות משמעת

ידם   בחריגותיהם מכללי העבודה הנאותים ומהאמינות המוחלטת הנדרשת מתפק-
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המידע שכל אחד מארבעת הפקחים האלה את , לדעת הביקורת, על כך יש להוסיף .41

 .ראויים שעשו האחרים ולא עשה דבר בנדון-ידע על מעשים בלתי

בהתיחסותו לטיוטת הדוח מסר מנהל האגף כי חלק מהמקרים הללו לא הגיעו כלל  .42

לידיעתו וכאלה שהגיעו לידיעתו לא לוו בתצהיר כתוב ולכן נבצר ממנו לטפל 

  .בתופעות

התנהגויות חריגות עון זה וגורסת כי בכל מקרה  הביקורת מתקשה לקבל טי

 .הפקת לקחים ואמצעים למניעת הישנות התופעות, תיחקורמחייבות 

-אשר לא השלימו עם מעשים בלתי, בצד זאת יש מקום לשבח פקחים אחרים באגף .43

הם אלה שיזמו . במעשה ובידיעה, ראויים של עמיתיהם וסרבו להיות שותפים להם

  . ממצאים וסייעו בכך למערכת הפיקוח להיבדק  ולהתנקותמבפנים את חשיפת ה

כי בנושא מסוים נאות גם הוא , אחד מהארבעה דלעיל', יצויין עוד לזכותו של פקח ג

 .לסייע לחבריו בחשיפת מעשה הגובל בפלילים לכאורה

עוד יצויין כי באותם מקרים שמנהל האגף תבע בעבר נקיטת צעדים אישיים נגד מי  .44

  ).ל הקודם"י המנכ"ע(ראוי היה שיוסקו מסקנות אישיות בעניינם  –מהעובדים 
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  סיכום והמלצות-' פרק ה

  כללי

הביקורת מקבלת בחיוב רב את יזמתם העצמית של גורמים פנימיים בעירייה לפנות  .1

י "במטרה לברר תופעות חשודות ובנכונות לבערן עפ, בבקשה לביצוע ביקורת זו

 . הצורך

המידות ועניין חמור מעין זה חייב ומחייב -פגיעה בטוהרביקורת זו העלתה חשש ל .2

  .טיפול במלוא החומרה

שהיא באופייה עבודה של אכיפת חוק ונושאת אופי , מלאכתם של פקחים עירוניים

 חייבת להיות נקייה מכל רבב וחפה מכל חשד קל שבקלים באשר -שיטורי -מעין

  . הפקחים-לטוהר המידות של מבצעיה 

 .ל אשר גובל בחשש לפלילים טופל בנפרד מדוח זה"וך הנהחלק מת, כאמור

הביקורת קבלה בחיוב את טיפולה של העירייה בהרחקת הפקחים שהתנהלותם  .3

הביניים של -כפי שהוגשו בסיכום(בעקבות ממצאי הביקורת , נמצאה לקויה

 ). הממצאים ובהמלצות הביניים מהביקורת

ל הפרצות האפשריות המותירות יימנעו וייחסמו כ, חשוב באותה מידה שיפוקחו .4

אפשרות קלה שבקלות לחרוג מטוהר המידות וניקיון הכפיים המוחלטים של 

בתחום זה לא נקט מנהל האגף בקרה מתאימה ויש לאגף הפיקוח עבודה . הפקחים

 .רבה להשקיע בנושא

 תפעול

, על האגף לפעול למניעה ולחסימה של האפשרות לשנות דוחות או לתקן פרטיהם .5

 .קליטתם ועיבודם,  בהבטחת איכותם ואמינות נתוניהם בעת הזנתםולטפל

הביקורת ממליצה לבחון באיזו מידה שימוש במסופונים ממוחשבים לעריכת דוחות  .6

  . ל"מבטיח או מסייע בהשגת המטרות הנ

 ]. המלצה זו הוגשה כבר במהלך הביקורת[
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 ח"מניעת שינוי דו

 בחזקת כתב אישום וככזה הוא חייב ח חנייה הינו מסמך משפטי"מוזכר שוב כי דו .7

 .שיבוש או תקלה, להיות נקי מכל רבב

בדומה לכך אין שיעור להקפדה המוחלטת הנדרשת במניעת כל שינוי או תיקון בדוח  .8

, בשוגג או במכוון, ח"אשר במקרים קיצוניים הוא עלול להביא לשיבוש הדו, חנייה

  .לפסילתו וביטולו

 .מפורשים ומוקפדיםחסרים בתחום זה נוהל והנחיות 

ובכך (ח "בהקשר זה של מניעת היכולת והאפשרות לשנות או לשבש פרט מפרטי הדו .9

 -:נדרשים מספר צעדים דחופים, )ח"לעקר אותו לטובת מקבל הדו

חות יהיו נעולים בסוף היום ולא תהיה "הדו לדאוג שכל פנקסייש    .א

אחראי , אגףמנהל ה: כגון(מלבד מורשים שיוסמכו לכך , אליהם גישה כלל

 ).מזכירת האגף, הפקחים

, יש לבצע בדיקות אקראיות תכופות על פנקסי הדוחות, באופן מיידי, עוד  .ב

שבפנקסים כל ) המקוריים(חות "גבי הדו- שאין עלאלבחון ולווד, במטרה לפקח

 . תיקון שהוא וכן שלא חסר בפנקס אף דוח

ייה של החברה חות חנ"בנוסף לביקורת הפנקסים מומלץ להנחות את מדור דו  .ג

לדווח מיידית למנהל אגף הפיקוח , הקבלנית הפועלת בשרות העירייה בנושא

 .ח שהגיע להזנה למחשב כשיש עליו תיקוני פרטים"על כל דו

יבדק לשלמותו ,  לגורם מוסמך באגףריש לפעול לכך שכל פנקס שמולא ימס  .ד

הניתן כך תימנע ככל . ינעל ויגיע להזנה למחשב בהקדם האפשרי, ותקינותו

  .חות או לשבשם"האפשרות לטפל בדו

 .כל אלה צריכים להיות מבוססים על נוהל שיש להכין בנושא

על אגף הפיקוח למסד נוהל מפורט ומדוקדק לגבי פעולות שעל הפקח לבצע  .10

או הכרח אובייקטיבי בביטולו , במקרים של טעות בשוגג או השתבשות ברישום דוח

 ).המלצה אפשרית מפורטת בהמשך(
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 ח ואמינות פרטיו"תנטיות הדואו

באחד המקרים שבוקרו נמצא כי פקח פברק מספר רכב בכדי לכסות על כשל  .11

הפקח חטא בניסיון לגרום לדוח המפוברק . ח"בתיפקודו ובמילוי מספר הרכב בדו

מקרה כזה מחייב נקיטת . בשל מספר רכב לא אמיתי" ללכת לאיבוד במערכת"

 ).י העירייה"י שאכן בוצע עכפ(אמצעים אישיים כנגד אותו פקח 

, י בדיקות פתע מדגמיות אקראיות ובאופן שוטף"פירצה מעין זו צריכה להיחסם ע .12

שבהן יבדק מספר הרכב במחשבי הרישוי לצורך וידוא מראש שהמספר שנרשם 

אפילו עצם קיומן של הבדיקות יהווה ). יצרן וצבע, סוג(ח תואם את פרטי הרכב "בדו

 . על מקרים שייחשפו ויחייבו לתת עליהם את הדיןשלא לדבר, גורם מרתיע

ח חנייה או תלישתו מהפנקס ולאבטחת "המלצת הביקורת למניעת היעלמות דו .13

 הינה -) כל עוד הדוחות הידניים בשימוש(שלמות הפנקס המגיע להקלדה למחשב 

 -:לבחון הנהגה ומיסוד של בקרה כפולה

פקחים באגף ויבדק על ידו  בידי אחראי המיידית יופקד -כל פנקס שהושלם   .א

 .שהפנקס שלם

שהיא כמות הדוחות בכל ( דוחות 25של " מנות"י יצירת "אפשרות לבקרה ע  .ב

באופן זה כל פנקס שמוקלד במלואו . במחשב בו הדוחות מוקלדים) פנקס

לא תהיה " המנה "-ח "פנקס שיחסר בו דו). חות" דו25" (המנה"ימלא את 

הזנת הפנקס תושלם . זנת הפנקס למחשבמלאה ולא ניתן יהיה להשלים את ה

חות החנייה " מנהלת מדור דו-רק לאחר בירור של אחראית הזנת הדוחות 

באשר לפרטי הדוח החסר ולאחר דיווח שלה למנהל אגף הפיקוח בנושא 

 .ולהנחיותיו

בדיקה מיידית של , בקורות אלה יאפשרו שליטה מלאה על שלמות הפנקסים  .ג

ל הפקחים ומניעה של עבירה חמורה כגון זו של הרתעה ש, סיבות לחוסר דוח

  . ח חנייה"העלמת דו

 .יש למסד דברים אלה בנוהל ולהקפיד על הפעלתו

פנקס הדוחות ימולא ברצף וימסר למשרד האגף מיד לכשנגמרים הדוחות שמולאו בו  .14

  .ולא ישאר בידי הפקח

. רשיםהפנקס ישמר במשרד האגף כשהוא שמור ומאובטח מפני גישה של בלתי מו
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 .הפנקס יבדק לצורך בקרה על שלמותו ותקינות דוחותיו ותקינות השימוש בו .15

   .הפנקסים יועברו בהקדם האפשרי להקלדה במחשב .16

 בקרה

 הינו הבקרה –במנגנון פיקוח ואכיפה אחד היסודות החשובים בכל ארגון ובמיוחד  .17

  .כפי שפורט לעיל, זו נמצאה לקויה מאוד באגף הפיקוח. השוטפת

העירייה ואגף הפיקוח חייבים למסד בדחיפות שיטות בקרה ניהוליות ועצמאיות 

  .אשר יבטיחו מניעה וחסימה של כל הפרצות הקיימות בעבודת הפיקוח

ולי דוחות לצורך הפקת לקחים ומניעת כן יש להנהיג תיחקור שיבושים וביט-כמו

 .הישנותם

על מנהל האגף ואחראי הפקחים להרחיב ולהעמיק את הבקרה השוטפת על עבודת  .18

, וכן על איכות העבודה" בשטח"לרבות בדיקת הנעשה , הפקחים ופעילותם

 .ב"עמידה ביעדים וכיו, ההספקים

 המלצות נוהליות ומינהליות

באגף עבר מידע בין העובדים על התנהלות ,  פקחיםי עדויות"עפ, קשה לקבל מצב בו .19

אך בפועל לא ננקטו , חלקו אף נמסר למנהל האגף, פסולה של מספר פקחים

  .אמצעים וצעדים לעקירת התופעות ולמניעתן

  .דברים אלה הם באחריות מנהל האגף ועליו להקפיד על כך ביותר

העובדים ממסירת בהתיחסותו לטיוטת הדוח העיר מנהל האגף כי הרתעותם של 

  .מידע בכתובים לא איפשר לו את המשך הטיפול

מכיון שגם אם אין עדויות כתובות , מתקשה לקבל טיעון זה, כאמור, הביקורת

תוצאתו של .  חיוני לבדוק את התופעות ולטפל בן-נעימויות -ושהדבר כרוך באי

 שכה – הפקת  לקחים ומניעת הישנות התופעה-אי, תיחקור-טיעון כזה הוא חוסר

 .דרושים ומומלצים לאגף הפיקוח

חות ובחינת האפשרות "בדבר אבטחת פנקסי הדו, מעבר להמלצות דלעיל .20

מוצאת הביקורת מקום להמליץ על כללים והנחיות לתפקוד , להצטיידות במסופונים

 -:המידות-הפקחים תוך הקפדה מוחלטת על טוהר
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כפיו של -ר בניקיוןבשל רגישות התפקיד והצורך העליון בבטחונו של הציבו  .א

להדגיש ולשנן את האיסורים על כל פעילות פרטית בזמן , מומלץ לחדד, הפקח

אף שזה בחזקת מובן (י הפקחים "העבודה  ולפקח בקפדנות על יישומם ע

 ).מאליו

מומלץ לעירייה לקבוע איסור קטגורי על הפקחים לבצע קניות פרטיות , בנוסף  .ב

, למעט במרכולים גדולים(חבי העיר העסק בר-פרטית בבתי-או שהייה אישית

  ).לפקחים שמגוריהם בגבעתיים

-  חשובים ממנו העקרונות של מניעת ניגוד-גם אם האיסור נראה מחמיר 

לפי עקרונות אלה יש למנוע מראש כל מצב העלול ". עין-מראית"עניינים ושל 

עניינים אפשרי שיקשה עליו בעתיד לערוך -להעמיד את הפקח במצב של ניגוד

באותה מידה יש למנוע את המצבים בהם . עסק שממנו הוא קונה-ח לבעל"וד

י הציבור "עסק או קנייה בו עלולים להתפרש ע-שהותו של הפקח בבית

 .גם אם הם תמימים ונקיים, "נגועים"כ

חות משובשים באמצעות "על אגף הפיקוח להנהיג בקרה שוטפת קבועה על דו  .ג

ת פרטי הרכב שבדוח לפרטיו התאמ-ח שבוטל בשל אי"בדיקה של כל דו

 .במשרד התחבורה

חות שנפלה שגיאה "הביקורת ממליצה על בקרה נוספת של בדיקה וטיפול בדו  .ד

  -:לב-ברישומם בתום

תצהיר -לפחות מזכר, כאמור לעיל, ח החנייה מחייב"שיבוש בשוגג ברישום דו

המלצת . ח החנייה"שינוי כלשהו בדו/תיקון פרט/של הפקח על סיבת השיבוש

ביקורת היא שדוח כזה יופנה בדחיפות לבדיקה מיידית במחשב שפרטי הרכב ה

  . בכך תאומת גירסת הפקח. ח"פי משרד הרישוי זהים לרשום בדו-על

בכדי , מומלץ גם לדווח מדי פעם במשוב לפקחים בדבר הבדיקה ותוצאותיה

  .  לידעם בקיומם של הפיקוח והבקרה

-  לאיתור הסיבות האמיתיות לאיבקרה זו תבטיח תיחקור של כל מקרה כזה

ההתאמה וכן היא תטמיע בקרב הפקחים את המודעות להיותם תחת פיקוח 

 .ובקרה

 -:עיקריהם. החסרים בקובץ כיום, נדרש מיסוד של נוהלים מפורטים .21
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בציון דגשים של , הנאות והמוקפד, ח ידני ואופן מילויו הנכון"נוהל עריכת דו  .א

  .מותר ואסור

 . ח שנערך שגוי ובביטולו"את הליך הטיפול בדונוהל זה חייב לפרט 

 .נוהל טיפול בפנקס הדוחות בשלבים השונים של השימוש בו ואבטחתו  .ב

 .פרוט עבודת הפקחים עם המסופון הממוחשב  .ג

 .הוראה האוסרת לערוך או לחתום על דוח בפנקס או בטופס של פקח אחר  .ד

, ח זה" בדונוהלים נוספים המיועדים למנוע הישנות הליקויים המפורטים  .ה

בפרק הממצאים (בדגש על כללי ההתנהגות הנאותה לכל אחד מהליקויים 

 . הפקחים4בהתנהלותם האישית של ) האישיים

, שלא קוימו להם כלל, מומלץ לקיים לפקחים הדרכה והשתלמויות מקצועיות .22

הדבר חיוני מאוד להעלאת רמתם ולשיפור עבודתם של , מזה מספר שנים, כאמור

 .הפקחים

גף הפיקוח לפרט בנוהל עבודה את אופן עריכת דוח חנייה בדרך נכונה ולרענן על א .23

את מיקום , למשל, בין היתר יש לקבוע. בהדרכות לפקחים את שיטות עבודתם

למניעת שיבוש , הפקח ביחס לרכב ותחילת הרישום בדוח של מספר הרכב ופרטיו

 .בהם

של כל , והל ובהוראה קבועהמעוגנת בנ, הביקורת ממליצה להנהיג באגף חובת דיווח .24

 יש להנהיג זאת –עם כל הקושי . ח של פקח אחר"מקרה בו פקח מגלה עניין בדו

בכדי למנוע מצב בו יש לפקח אפשרות להשפיע בצורה כלשהי על המשך הטיפול 

 .ח של פקח אחר"התקין והנכון בדו

טמיע את במטרה לה, להנחיות ולהוראות, מומלץ לקיים רענונים תקופתיים לנוהלים .25

 .י הפקחים"טוהר המידות הדרוש ואת כללי התפקוד וההתנהלות הנאותים ע
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 סיכום

בצד הצעדים הדרושים לתיקון הליקויים הכלליים במערכת הפיקוח ולמניעת  .26

לא ראתה הביקורת מנוס במקרה זה אלא להמליץ על הסקת מסקנות , הישנותם

במהלך . ישיים שפורט בדוחאישיות לגבי ארבעת הפקחים להם נוגעים הממצאים הא

 הפקחים 4הביקורת ולנוכח חומרת ממצאיה נקטה העירייה בתהליכי פיטורין נגד 

  .הנוגעים

  .הביקורת ראתה בחיוב את שיקול העירייה לפטר את ארבעת הפקחים הללו

יצויין כי שניים הביעו את רצונם להתפטר מהעירייה כבר בעת שהוצגו בפניהם 

ם הביע רצונו להתפטר כבר עם פרוץ הפרשה מספר אחד מה(ממצאי הביקורת 

  .האחר הודה בכשליו באותו מעמד). חודשים קודם לכן

, רקע הכשלים בהתנהלותם המקצועית של אותם ארבעה הפקחים לאורך זמן-על

השבר באמון הבסיסי של העירייה כלפי , הנזק שנגרם מכך לעירייה ולאמינותה

 מתחייבת -שר הפקחים גרמו במעשיהם חוק א-תפקיד רגיש ואחראי כפקח אוכף

 .המסקנה כי אין אפשרות להעסיקם עוד בעירייה

חיוני ומומלץ לעירייה ולאגף הפיקוח לפעול נחרצות להנהגת פיקוח ובקרה על  .27

-הקפדנות וטוהר, להנחיל שוב ושוב לפקחים את האחריות, העבודה באגף ובשטח

 .רייה וכנציגיהחוק מטעם העי-המידות המתחייבים מתפקידם כאוכפי

הביקורת מברכת על הרתמותם של מספר גורמים באגף הפיקוח וסיועם בביעור  .28

התנהלות לקויה של פקחים שהשתרשה באגף משך זמן ניכר ובכך תרמו לשיפור 

 .תפקודו של האגף ואיכותו

מנהל האגף קבל על עצמו לאלתר להתחיל בתיקון הליקויים ויישום המלצות  .29

 .הוכנסו לטיפולשבחלקם כבר , הביקורת
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 ח ביקורת בנושא "דו
 התשלומים לספקים

 ב"באמצעות מס
 
 
  מבוא-' פרק א

 
  כללי

מרכז הסליקה (ב "עיריית גבעתיים עושה שימוש נרחב במערכת התשלומים של מס .1

לאור העובדה שמרבית . תני שירותים של העירייהלצורך תשלום לספקים ונו) הבנקאי

התשלומים של העירייה מבוצעים באמצעות מערכת זו קיימת חשיבות עליונה לבדיקת 

  .תקינות תהליכי העבודה הקשורים לתהליך האמור ולבקרותיהם

  מטרה

מטרת הביקורת היתה לבחון את נאותות תהליך העבודה של העירייה בכל הקשור  .2

לאתר פרצות אפשריות המחייבות בקרות וכן , ב"עים באמצעות המסלתשלומים המבוצ

כך שתצומצם , להמליץ על דרכים לשיפור תהליכי העבודה והבקרות הקשורות בהם

  .החשיפה לטעויות ולסיכונים בתהליכים השונים

  שיטה

בהם , ב"הביקורת נפגשה עם כל הגורמים הנוגעים לתהליך התשלומים באמצעות מס .3

מנהל יחידת המחשוב , מנהלות החשבונות,  מנהל החשבונות הראשי,גזבר העירייה

  ). אשר מספקת את המיחשוב הרלוונטי(והעובד בנושא מטעם החברה לאוטומציה 

 .ב"בנוסף נערכו בדיקות שונות של מסמכים הקשורים לתהליך התשלומים של מס

  המסקנות וההמלצות, עקרי הממצאים

  ).חניתוחן ופירוטן מופיעים בגוף הדו(

 :בטופסי קליטת פרטי בנק של הספקים .4

 .מספר טפסים במדגם שנבדק לא היו זמינים במשרד  .א

 .ד"ח או עו"י רו"נדרש אימות פרטים ע  .ב
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 .נדרש להוסיף בהם סעדים לעירייה  .ג

 .מאומת וחתום כראוי, מקור, מומלץ לקבל טופס רק כשהוא על נייר רשמי  .ד

ת הבקרות על נאותות ותקינות  מומלצת העמק-בקליטת חשבון בנק של הספק למערכת  .5

 .הקליטה לשם מניעת חשיפה לסיכונים

 -:בתחום שינוי חשבון ספק .6

 .דרושה בקרה קפדנית יותר על שינויים בחשבונות ספקים  .א

 .שינויים מתבצעים לעתים גם ללא טפסים רשמיים  .ב

בין המטפלים בבצוע , מומלצת העמקה נוספת של הפרדת התפקידים הנדרשת .7

 .'פקודות היומן וכד, טפלים בניהול החשבונותהתשלומים לבין המ

 .ראוי לבחון צמצום הרשאות ומורשים למינימום הכרחי .8

במקום , י הודעות לספקים בפקס או דואר אלקטרוני"ניתן לייעל ולחסוך בעלויות ע .9

 .בדואר רגיל

זהות , בדיקת כפילויות בחשבונות בנק, קבצי חריגים": חכמות"יש מקום להפעיל בקרות  .10

 .ב"עיתוייהם וכיו, "מסב"מי שדורים לבסכו

מומלצת החמרה והקפדה נוספות בשימוש מופרד של שני הכרטיסים המגנטיים בעת  .11

 ".מסב"השידורים ל

ראוי ומומלץ להגביר את ההגנות מפני אפשרות לשינויים לא מורשים או שגויים בפרטי  .12

 .כמפורט בגוף הדוח, החשבונות  והתשלומים

ץ אקראי ששודר ושולם נמצאה התאמה מלאה בכל הנתונים בבדיקה מדגמית של קוב .13

 .של התשלומים שאושרו וששולמו בפועל

ב קיימת מגבלה בתחום הקישוריות שבאמצעות חשבון בנק "יובהר כי במערכת מס .14

ב ולהגביר את "דבר המחייב את העירייה להערך במסגרת המגבלות של מס, בלבד

  .ב"הפיקוח והבקרות על הפעילות במסגרת המס
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  רקע וסקירת המערכת–' פרק ב

 רקע כללי

ב ככלי עיקרי לביצוע "משתמשים במערכת מס, בהם העירייה, ארגונים רבים במשק .1

המרכז ומבצע העברות כספיות אל , מערכת זו היא מרכז סליקה בנקאי. תשלומים

ומחשבונות הבנק של העירייה וכן העברות כספיות אל ומחשבונות הבנק של ספקי 

  .ב"תושבים משלמי ארנונה וכיו, שירותיםטובין ו

יש לדעת , מהירות ועוד, דיוק, יעילות: כגון, לצד חיוניותה והיתרונות הרבים במערכת זו

המספר הרב של תשלומים . כי קיימת בה גם חשיפה אפשרית לביצוע טעויות ולסיכונים

 ובדיקה מקשים על ביצוע בקרה,  אשר מבוצעים בכל העברהוהיקף התשלומיםוספקים 

  .פרטנית על התשלומים בזמן אמת

ללא בדיקת שם ,  בלבדמספר חשבון בנקב מבצעת את ההעברות על פי "מס, בנוסף

דבר זה יוצר פירצה אפשרית לשינוי פרטי חשבון הבנק של הספק ללא הרשאה . המוטב

  ).כפי שיפורט בהמשך(וללא איתור מוקדם של הפעולה 

 -אך גם בעלת פוטנציאל לסיכונים , ונית ביותרשהיא חי, מצב זה של מערכת כספית

 .לב מיוחדת לבקרות ולעבודה זהירה ומפוקחת עמה-מחייבת תשומת

כחלק מתהליך התשלומים לספקים ונותני השירותים של העירייה היא עושה שימוש  .2

ממידע שנמסר לנו על ידי מנהל . ב ככלי עיקרי לתשלום החשבונות"במערכת מס

י העירייה " מהיקף התשלומים המבוצע ע85%-העירייה עולה כי כהחשבונות הראשי של 

  .ב והיתר באמצעות המחאות"הינו באמצעות מס

באמצעות מערכת  ₪ 41,232,060 שלמה העירייה לספקים סכום כולל של 2005בשנת  .3

 .ב"מס

ב מבוצע מספר פעמים בשבוע על בסיס של כסף פנוי "ביצוע התשלומים באמצעות מס .4

 העברות באמצעות 13 בוצעו 2005לדוגמא בחודש דצמבר . ל העירייהבחשבון הבנק ש

 .ב"מס

 .ב מבצע את התשלומים לספקים על בסיס של חשבון בנק"כי מס, יובהר שוב .5
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ב יש כאמור עקרונית מספר סיכונים וחשיפות "במסגרת תהליך התשלומים במס .6

  -:ובהם, אפשריים

  .כספית לא מורשית חשש משינוי חשבון בנק של ספק לצורך העברה   .א

חשש משינוי חשבון בנק של ספק ורישום מקביל של פקודת יומן פיקטיבית בכרטיס   .ב

 .ספק

חשש משינוי חשבון בנק של ספק לחשבון בנק של אדם אחר תוך עיכוב בביצוע   .ג

לאחר פרק זמן בו הכסף יכול להיות ). עם או בלי הודעה על עיכוב לספק(התשלום 

לצבור ריבית הוא יכול להיות מועבר לחשבון הספק בחשבון של אותו אדם אחר ו

 ].בתרחיש זה העובד אינו נעלם ויכול לבצע אותו מספר פעמים רב[

חשש מקבלת מסמך מזוייף לשינוי חשבון בנק של ספק אמיתי לחשבון בנק של גורם   .ד

 .פלילי

טעות בהקלדה של מספר חשבון הספק או החלפה של מספרי חשבונות בנק חשש מ  .ה

ל יתכן קושי בהחזרת "במצב הנ. דבר שיביא לתשלום לגורם אחר, פקיםשל שני ס

 .הכסף לעירייה

ספק של העירייה ושינוי חשבון בנק על אצל מחלוקת בין בעלי מניות או שותפים   .ו

 דבר שיציב את העירייה במצב בו היא עלולה ,ידי אחד מהם ללא ידיעת הגורם שני

 .להידרש לשלם שוב

דבר אשר ,  השוואה בין חשבון הבנק לבין שם המוטבב אינה מבצעת"מערכת מס  .ז

דבר , לחשבון בנק לא מאושר. יוצר חשש משינוי פרטי חשבון הבנק של ספקים

 . שיתגלה רק בדיעבד

 ב"תהליך התשלומים במס

הינו גוף בבעלות הבנקים אשר מאפשר ביצוע תשלומים ) מרכז סליקה בנקאי(ב "מס .7

י שידור קובץ "ע, אשר מותקנת אצל המשלםלמספר רב של ספקים באמצעות תוכנה 

ב "באמצעות שימוש במס. הכולל את חשבונות הבנק של הספקים ואת סכום התשלום

, כבעיריות רבות, נחסך לעירייה הצורך במשלוח של אלפי המחאות לספקים בגבעתיים

מחשביה ותוכנותיה ככלי אשר מעביר את התשלום , נעשה שימוש בחברה לאוטומציה

 .ב"מסבפועל ל
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  . תהליך הכנת התשלומים לספקים מרוכז במחלקת הנהלת חשבונות של העירייה .8

מנהל החשבונות . גזבר העירייה מכין רשימה של ספקים אשר מיועדים לקבל תשלום

פי הרשימה דוח אשר כולל את הסכומים המדויקים לתשלום ומבצע בפועל את -מכין על

לאחר ביצוע השידור .  לביצוע פעולה זוהשידור באמצעות כרטיסים מגנטיים המיועדים

ב אישור על "במקביל מועבר מהעירייה למס, ב"נשלח מהחברה לאוטומציה דוח למס

לאחר ביצוע השידור והעברת התשלום נשלחות ההודעות בדואר . הסכום הכללי

  . לספקים על התשלום המבוצע להם
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  ממצאי הביקורת–' פרק ג

בשיתוף , מצאה הביקורת"  מסב"תשלומים באמצעות לצד חיוניותה הרבה של מערכת ה .1

צורך לבחון בה את  הסיכונים הפוטנציאליים והחשיפות האפשריות , עם גזבר העירייה

  .לטעויות ולתקלות לא רצויות מסוגים שונים

הממצאים להלן נגזרו מתוך בחינת תחומים והיבטים שונים של הליכי התשלומים 

  ".מסב"בעירייה באמצעות 

  קליטת פרטי בנק של ספקטופס 

. טופס פרטי חשבון הבנק של הספק הינו טופס בעל השלכות משפטיות וחשיבותו רבה .2

. הטופס מהווה אסמכתא לבקשת הספק להעברת הכסף לחשבונו ולפרטי אותו חשבון

במידה ויטען ספק כי לא קיבל את התשלום מיועד הטופס לשמש הוכחה של העירייה כי 

לאור האמור קיימת . הספק באשר לחשבון הבנק ופרטיופעלה בהתאם להנחיות 

 . חשיבות שהטופס יהיה חתום כראוי

 .לעירייה קיים טופס סטנדרטי לצורך קבלת פרטי הבנק של הספק .3

ד בדבר הסמכות של "ח או עו"מעיון בטופס עולה כי הוא אינו כולל חתימה של רו .4

  . ישור בעלי החשבוןהחותם בשם החברה וכן אינו כולל חתימה של הבנק לגבי א

הספק חשוב להוסיף /על מנת לוודא כי החותם הינו בעל סמכות לחתום בשם החברה

  . ד"ח או עו"חתימה של גורם מאשר שהינו רו

הטופס שנחתם על ידי הספק אינו כולל ביטוי של סעד לעירייה במקרים של בעיות  .5

: כגון, ת הכספיםאפשריות שונות או מחלוקות אשר עלולות להתעורר כתוצאה מהעבר

העדר תביעות , רבית על איחור במועד ההחזרה, החזרת הכסף לעירייה במקרה של טעות

 .'במקרה של טעות וכד

בצורה קלה אשר מאפשרת איתור , טופסי הספקים מתוייקים לפי סדר אלפביתי .6

עם זאת נמצא כי טפסים ישנים נמצאים בארכיון וחלקם . הטפסים בצורה מהירה ונוחה

ל הינם האסמכתא המשפטית לאופן ביצוע "יוזכר  כי הטפסים הנ. לגניזהמועבר 

  . התשלום

  .במקרה של בעיה מול הספק תידרש העירייה להציג את האסמכתא לביצוע הפעולה

חשוב לעירייה להחזיק את הטופס האמור , על מנת שלספק לא תהא עילה כנגד העירייה

  .כראייה ולא לגנוז אותו או לגרוס אותו
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 30 וכללה 2005 בדצמבר 5-מבדיקה מדגמית שנערכה על העברה כספית שבוצעה ב .7

  . טפסים לא נמצאו זמינים בעת המדגם3.  טפסי ספקים27נמצאו , ספקים

 .יוטה נמסר כי הטפסים נמצאים בארכיוןבהתיחסות לט

 הטפסים 27מתוך .  היו בקלסרים ישנים בארכיון8 הטפסים שנמצאו 27מתוך  .8

עשרה לא הכילו כל חתימה או חותמת ונראה כי מולאו  באופן , הסטנדרטיים שנמצאו

 טפסים נשלחו על נייר רשמי של הספק אך 9. ידני על ידי פקידות בהנהלת החשבונות

 מקרים נרשמו פרטי החשבון על דפים חלקים לא 8-ופס של העירייה ואילו בלא על ט

 . 'זיהוי וכד, רשמיים וללא כל לוגו

החשבונות לא קבלה את פרטי החשבון של הספק על -נמצאו מקרים שבהם הנהלת .9

קבלת מסמכים על דפי נייר ריקים מהווה ליקוי בקרה אשר . הטופס המקורי של העירייה

 . ה לתביעות שונות מצד ספקים או אף לסיכונים לא רצוייםחושף את העיריי

  קבלת טופס חשבון הבנק מהספק

, מהבדיקה עולה כי רוב טופסי חשבון הבנק של הספקים מתקבלים בפקס ולא כמקור .10

 .דבר אשר מגביר את החשש לגבי אוטנטיות הטופס

הבנק שלהם של חשבון ) מבוטלת(בנוסף עולה כי אין דרישה מהספקים להציג המחאה  .11

 .או מסמך אחר לצורך וידוא ואימות פרטי חשבון הבנק

דברים אלה מקשים על הוידוא שפרטי החשבון אשר מתקבלים מהספקים אכן שייכים  .12

  .דבר אשר עלול להוות פתח לתקלות או תביעות מהספקים, להם

  .כה לא היתה תקלה או תביעה מספקים בהקשר זה-הגזברות מסרה כי עד

סת הביקורת כי אין העבר משמש ערובה מפני תקלות בעתיד וראוי למרות זאת גור

 . להקדים תרופה למכה ולאמת את תקינות הפרטים המתקבלים

  קליטת חשבון הבנק של הספקים

קליטת חשבון הבנק של הספקים מבוצע על ידי צוות עובדים בהנהלת החשבונות של  .13

  .העירייה
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כי חיוני למנוע מצב בו ,  בתחום זהחשוב כי תועמק ותוקפד במיוחד הבקרה הכפולה .14

 . עובד חשבונות יוכל להזין חשבון בנק שונה מהנדרש

  שינוי חשבון של הספק

אחת מהנקודות הרגישות ביותר של תהליך התשלומים לספקים הינו גם שלב שינוי של  .15

הגורם אשר משנה את חשבונות הבנק של הספקים . חשבון הספק במערכת החשבונות

לאור האמור קיימת חשיבות לבקרה על נכונות ". מפתח לכספת"מחזיק למעשה ב

לאור העובדה שקיימים מצבים בהם ספק משנה את . הקליטה והשינוי של החשבונות

 .חשבון הבנק שלו עולה הצורך בבקרה שוטפת על השינויים

יודגש כי דרישת שינוי חשבון הבנק של ספק קיים עלולה להתבצע על ידי גורם מתחזה  .16

  .במסגרת ריב בין השותפים, לדוגמה, יעת הספק אוללא יד

שיכול לסייע , בהתיחסות לטיוטת הדוח צויין כי קיים פיקוח נוסף גם של מחלקת הרכש

  .לחשיפה של בעיות אפשריות בנושא עוד לפני התשלום

עם זאת נמצא . שינוי חשבון בנק של הספק דורש קבלת טופס עם פרטי הבנק החדש .17

ועל מבוצע גם ללא הטופס הסטנדרטי של העירייה אלא על ניירות כאמור כי השינוי בפ

 .דבר המגדיל סיכון או חשיפה לזיוף, של הספק כאשר המסמכים מתקבלים בפקס

מהבדיקה עלה כי לא תמיד נערכת בדיקה או שיחה עם הספקים לצורך אימות השינוי  .18

 .שנדרש

 נכונות פרטי החשבון או אישור הבנק על) מבוטלת(בנוסף לא נדרשת דוגמת המחאה  .19

 .לצורך אישור השינוי

עוד עולה כי לא קיימת בקרה אחרי שינוי פרטי חשבון הבנק של הספקים באמצעות  .20

 ).דוח הבודק שינוי בשדה חשבון הבנק/קובץ(קובץ לוג 

  הרשאות והפרדת תפקידים

  . עיקרון בסיסי של תהליכי עבודה נאותים ובקרתם הינו הפרדת תפקידים .21

מניעת מצב בו גורם אחד יכול לבצע פעולה ללא כל דים נדרשת לצורך הפרדת תפקי

לאור הרגישות הגבוהה של תהליך . בדיקה או אישור של גורם אחר בעירייה, בקרה

חשובה הפרדת תפקידים נאותה בין הגורמים השונים , בו מדובר בכספים, התשלומים

 בנוסף קיימת חשיבות למתן הרשאות. ב"הקשורים לתהליך התשלומים באמצעות מס

מצבים בהם לגורמים לא חיוניים הרשאה . רק לגורמים אשר צריכים אותן בפועל
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עולה כי לעובדים הבאים יש הרשאות ממוחשבות לפתיחת כרטיס מבדיקה שנערכה  .22

 :קליטה ושינוי חשבונות בנק, רישום פקודות יומן, ספק

  .ל.  א-מנהל חשבונות ראשי   .א

  .א. י–ש "פקידת הנח  .ב

  .א.  ר-ש "פקידת הנח  .ג

  .נ. פ-ש  "עוזרת הנח  .ד

  .ב. י–עוזר גזברות   .ה

  .ש. י–מנהל חשבונות   .ו

רישום , המפורטים לעיל לפתיחת כרטיס ספקמתן הרשאות ממוחשבות לעובדים  .23

שכן גורמים אלו , קליטה ושינוי חשבונות בנק מהווה ערוב תחומים אפשרי, פקודות יומן

ב מחד וברישום פקודת היומן לתשלום "קשורים לתהליך הכנת וביצוע התשלומים למס

 .מאידך, כולל קליטת פרטי חשבונות הבנק, לספקים

אחראי המחשוב בנושא מטעם החברה לאוטומציה בעירייה בנוסף עולה מהבדיקה כי ל .24

-קיימת היכולת לבצע שינויים בחשבונות הבנק של הספקים במסגרת הגדרתו כמשתמש

  .  נקודה זו חושפת את העירייה לסיכון של ביצוע פעולות לא מורשות. על

  משלוח הודעות לספקים

 כלי בקרה נוסף באשר משלוח הודעה לספק על ביצוע העברה כספית הינו למעשה גם .25

   –או ההודעה /במידה והספק לא מקבל את העברה ו: לתקינות העברות כספים

  .ניתן להניח שיפנה לעירייה לצורך בירור הנושא

 . מהבדיקה עולה כי משלוח ההודעות מבוצע באמצעות משלוח מכתב לספקים בדואר .26

לותו יקרה בהרבה משלוח הודעות בדואר גם גוזל זמן רב יחסית של העובדים וכן ע .27

 ).דבר זה מקובל בעיריות אחרות(ממשלוח הודעות באמצעות פקס או דואר אלקטרוני 
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  בקרות חכמות

דוגמת בדיקות של , קיימות אפשרויות בקרה חכמות שתכליתן לחשוף פעולות חשודות .28

חשבונות זהים , קובץ האב של הספקים לאיתור חשבונות בנקים כפולים של ספקים

, ב כגון שידורים בסכומים זהים"בקובצי המס" חריגים"ם וכן בדיקות לעובדים וספקי

בדיקות טרם שידור של שינויים תדירים בחשבונות ספקים , שידורים בשעות לא סבירות

 .'וכד) מורשים-דבר היכול לאתר שינויים בלתי(

אשר יכולים לסייע , מהבדיקה עולה כי יש מקום לשימוש בבדיקות ובדוחות מעין אלה .29

 .יתור חריגים וטעויותבא

  ב"אבטחת הקובץ טרם שידורו למס

מבדיקות שנערכו עולה כי קובץ התשלומים המוכן בעירייה מועבר בפורמט הראשוני  .30

. ללא צורך בהעתקתו לספרייה ברשת המחשבים, ב"דרך החברה לאוטומציה למס, שלו

, וניםבביקורת נמסר כי מחשב החברה לאוטומציה מהווה מעין תחנת ממסר של נת

במקביל לשידור הקובץ . ב"שנועדה למנוע את העלויות בגין שידור באופן עצמאי למס

  .במידה וקיים הפרש לא מבוצע התשלום. ב"ב משודר הסכום לתשלום למס"למס

דבר , יצויין כי רק לגורם אשר מבצע את השידור לחברה לאוטומציה יש גישה לקובץ .31

 .רואשר מונע אפשרות לשינוי הקובץ טרם שידו

. עם זאת יודגש כי העברת הקובץ יוצרת חשיפה לשינוי הקובץ בחברה לאוטומציה .32

במסגרת הביקורת לא נבדקה האבטחה הקיימת בחברה לאוטומציה כנגד שינויים לא 

  .מורשים

 .נושא זה יבחן בנפרד בביקורת המעקב

  כרטיסים מגנטיים

 2צע באמצעות העברת ב מבו"ביצוע שידור קובץ המס, לצורך מניעת שידור לא מורשה .33

 .ב והכוללים קוד סודי"כרטיסים מגנטיים נפרדים אשר נמסרו לעירייה ממס

ב מבוצע בפועל על ידי מנהל החשבונות הראשי "מהבדיקה עולה כי שידור קובץ המס .34

  . של העירייה בשני הכרטיסים

מך י בעל התפקיד הבכיר המוס"בהתיחסותה ציינה הגזברות כי השידור מתבצע אך ורק ע

  .י שני גורמים נפרדים"שכמוהו כשידור ע, ובפיקוח עובדת נוספת
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ב על ידי " שידור המס-ללא קשר לאמינותו האישית הרבה של מנהל החשבונות הראשי  .35

מהווה פגם בצעדי האבטחה ובהפרדת ) י עובדת"גם כשהוא מפוקח ע(גורם יחיד 

  .תפקידים

מה שהוכנה מראש ואשר נבדקת בהתיחסותה מציינת הגזברות כי השידור הוא של רשי

  .בדיקה כפולה לפני ולאחר השידור

  ב"אישור קובץ התשלומים למס

ביצוע התשלומים בעירייה מבוצע רק אם תזרים המזומנים מאפשר זאת ועל בסיס של  .36

 .יתרה כספית פנוייה בחשבון הבנק של העירייה

משוערים גזבר העירייה מעביר להנהלת חשבונות רשימה של ספקים עם סכומים  .37

הקובץ מועבר . הנהלת החשבונות מכינה דוח של ספקים המיועדים לתשלום. לתשלום

  .ונבדק שוב לאחר השידור, לאישור מנהל החשבונות הראשי

מניתוח התהליך עולה כי טוב היה לו גזבר העירייה היה חותם על רשימת הספקים  .38

  .ינויים בההכנסת ש-להבטחת סופיותו ואי, המיועדים לתשלום לפני השידור

בהתיחסותו מסר הגזבר כי הבדיקה הנעשית בידי עובדי הגזברות כמוה כחתימה והם 

  . הונחו לחתום על הטפסים בנושא

  קשר עם הבנק

ב "במסגרת הביקורת נבדק באיזו מידה העירייה מודיעה לבנק על ביצוע התשלום למס .39

 .טרם השידור

העירייה מודיעה . מסגרת תקציביתב מבוצע לאחר בדיקה כי קיימת "עולה כי שידור המס .40

ב מודיע לבנק על הסכום ומקבל "ומס, ב על הסכום המדוייק של  התשלום הכולל"למס

  .את אישורו

  .כמנגנון בקרה נוסף, מהעירייה לבנק, מומלץ כי במקביל תועבר גם הודעה ישירה

  ב"בדיקת קובץ מס

 של תשלום באמצעות במסגרת הביקורת נערכה בדיקה מדגמית לכל אורך תהליך ביצוע .41

 .2005 דצמבר 6- ושולם ב2005 בדצמבר 5ב אשר שודר בתאריך "מס

  . ספקים ונותני שירותים שונים30-ל ₪ 167,218ב הנדונה שולמו "במסגרת העברת מס .42
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סכום , ב רשימת הגורמים להם שולם הכסף"לצורך ביצוע הבדיקה נלקחה ישירות ממס .43

  . סףההעברה וכן חשבון הבנק אליו הועבר הכ

ופרטי חשבונות , הסכומים ששולמו להם, במסגרת הביקורת נבדקו שמות הספקים

ב בהשוואה לטפסים ששלחו הספקים הרשומים בעירייה "המוטב בדוח אשר הגיעו ממס

  . ולדוחות אשר הופקו בעירייה

ל קוימה לצורך שלילת האפשרות של שינוי הנתונים על הקבצים שהועברו "הבדיקה הנ

  .ב"למס

 .רת הבדיקה נמצאה התאמה מלאה של הנתוניםבמסג .44

  ביטוח נגד מעילות

  .הביקורת בדקה  באם לעירייה יש ביטוח המכסה אפשרות של מעילה בכספי העירייה .45

  .משיקולי עלות, הוברר כי לעירייה אין ביטוח כנגד מעילות
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  סיכום והמלצות-' פרק ד

  סיכום

ב ובדיקת "ים באמצעות מסלאחר סקירת מכלול תהליכי העבודה בנושא התשלומ .1

עלה כי קיים צורך , הבקרות הקיימות בעירייה להגנה מפני חשיפות וסיכונים אפשריים

העירייה מתבססת גם על . בשיפור והעמקת הבקרות ובאבטחת תהליכים מוגנים יותר

לדעת הביקורת האמון . ב"האמון הראוי בעובדים בכל הקשור לתהליך התשלומים במס

, עובדים חייב להיות מגובה בבקרות שונות ובמניעת חשיפות בעתידהנדרש והניתן ב

בקרות , בדיקות תקופתיות שונות, אימותים, בדיקות, שיפור הפרדת תפקידים: כגון

אשר חסרות בעירייה לצורך מיזעור סיכונים , )כפי שיפורט ויומלץ בהמשך(' חכמות וכד

 . ואפשרויות של פעולות לא תקינות

  המלצות

  טת חשבון בנקטופס קלי

ד על כך שהחותמים הינם מורשי החתימה "עו/ח"מומלץ להוסיף לטופס גם אישור רו .2

 .לודא ולהקפיד על קבלתו, לדרוש את האישור, בספק

חלקיים אלא /יש להקפיד הקפדה יתרה שלא יתקבלו פרטי חשבון על ניירות לא רשמיים .3

 .רק במסמכים רשמיים וחתומים כדין

פטית מומלץ לשנות את טופס פרטי הספק כך שיכלול בשיתוף עם המחלקה המש .4

, מועד החזרת הכסף, החזרת כספים במקרה של טעות: התחייבות הספק להיבטים כגון

 .'העדר תביעות וכד, ב"הסכמה לביצוע העברה דרך מס, גובה הריבית

-מומלץ כי קליטת טופס של ספק חדש תבוצע רק על סמך אישור גזבר העירייה או מנהל .5

  .נות הראשיהחשבו

  .החשבונות הראשי-י מנהל"בהתיחסותה מסרה הגזברות כי המלצה זו כבר מבוצעת ע

  קבלת טופס חשבון הבנק

 .יש להקפיד על קבלת טופסי ספקים מלאים וחתומים כנדרש .6
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) ולא העתקים(מומלץ כי קליטת פרטי בנק של הספק תתבצע באמצעות טופסי המקור  .7

מומלץ . טופס הקמת ספק ייעודי של העירייה בלבדעל גבי , שיתקבלו בדואר ולא בפקס

  .כי רק בהסתמך על טפסי מקור של העירייה ניתן יהיה להעביר תשלום לספק

מומלץ לקבל מהספקים המחאה מבוטלת כאסמכתא לנכונות פרטי חשבון הבנק של  .8

 . לחילופין ניתן לקבל אישור הבנק על נכונות פרטי החשבון. הספק

 את טופס פרטי חשבון הבנק של הספקים בהנהלת חשבונות ולא מומלץ להמשיך ולשמור .9

מאחר ומדובר במסמך משפטי חשוב בו , ) שנים7 -מעבר ל(להעבירם לגניזה או לגריסה 

  .אישר הספק לאן להעביר לו תשלומים ומומלץ שיהיה זמין בקלות

  קליטה ושינוי חשבון בנק של ספק

אך אישור הקליטה במערכת , לת חשבונותמומלץ כי קליטת החשבונות תבוצע על ידי הנה .10

כמו כן . יבוצע על ידי גורם בכיר ובכך יווצרו בקרה והפרדה בין גורם קולט וגורם מאשר

אשר ייבדק  על ידי אחראי תשלומים , חשוב ומומלץ לבצע בקרה באמצעות דוח שינויים

  .ב"סמוך לפני השידור למס

של מנהלת חשבונות , כפולה ומופרדתבהתיחסותה ציינה הגזברות כי כבר קיימת בקרה 

  .אחת הקולטת את החשבון למערכת ואחרת בודקת ומבקרת את הקליטה

 מומלץ לתעד את האימות בכתב -במקרה של שינוי חשבון בנק על ידי הספק ואימותו .11

 .במסגרת הטפסים המומלצים, ולעדכן את הממונים

  הרשאות והפרדת תפקידים

רון הפרדת התפקידים מחייבת את יישומו ההקפדה החשובה הדרושה בתחום עק .12

 .בתחומים המפורטים להלן בפיסקה זו

לביצוע פעולות פתיחת (מומלץ לבחון אם ניתן לצמצם את את ההרשאות הקיימות  .13

כן מומלץ לבחון הפרדת -כמו). קליטה ושינוי חשבונות, רישום פקודות יומן, כרטיס ספק

בין העוסקים בהכנת , הרשאות השונותב, ככל הניתן מעבר להפרדה הקיימת, תפקידים

  .וביצוע התשלומים לבין העוסקים בפקודות היומן וצד הנהלת החשבונות

חשוב ומומלץ לבחון הקטנה למינימום הכרחי של מספר המורשים לפתיחת כרטיס ספק 

 .במערכת

יש להגן על שדה הכתובת ומספר הפקס באמצעות סיסמא למניעת ביצוע שינוי על ידי  .14

לחילופין . למניעת מצב שהודעה על תשלום לא תגיע ליעדה הדרוש,  מורשהגורם לא
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ראוי לבחון במסגרת ביקורת אבטחת מידע כוללת בעירייה את המשמעות של מתן  .15

עד לביצוע הבדיקה כאמור יש לעשות שימוש . מציהעל לגורם מהחברה לאוטו-משתמש

  .מקיף בקובץ לוג ודוח שינויים לבדיקת כל השינויים בחשבונות בנק של ספקים

מומלץ לפנות בהקדם לחברה לאוטומציה ולבחון את נאותות אבטחת המידע שלהם בכל  .16

שלהם ב וכן לוודא את האחריות "הקשור לשמירה אצלם על הנתונים בקובץ הביניים למס

 .במידה ותתעורר בעיה

  משלוח הודעות לספקים

, מומלץ כי משלוח הודעות הזיכוי לספקים יבוצע בפקס או בדואר אלקטרוני מהמחשב .17

יצויין כי תהליך משלוח הודעות לספקים באופן האמור לעיל . ולא בדואר רגיל באופן ידני

  .גם יחסוך לעירייה עשרות אלפי שקלים בשנה

ברות כי כבר בוצעה פנייה לחברה לאוטומציה לקבלת פתרונות בהתיחסותה מסרה הגז

 .ממוחשבים ברוח המלצה זו

הביקורת ממליצה לבחון אפשרות לפתרון ממוחשב ומשלוח של פקס או דואר אלקטרוני  .18

דבר זה  יבטיח . ב"באופן אוטומטי עם התחוללות השידור וההעברה של התשלום למס

 .את שלמות ונכונות ההודעות לספקים

לשם מניעת מצב , מומלץ להגן על פרטי הכתובת של הספק משינוי לא מורשה, כאמור .19

  .של התערבות מכוונת למנוע מההודעה לספק מלהגיע ליעדה הדרוש

  .גם אלה יצטרכו להיות מוגנים, עם המעבר למשלוח הודעות בפקס או בדואר אלקטרוני

  בקרות חכמות

בדיקת שינויו של חשבון בנק : בהן, בדוחדוגמת אלה שפורטו , יש לערוך בדיקות חכמות .20

בחינת שידור , בדיקת שינויים תדירים בחשבונות בנק, של ספק והחזרתו לנתון המקורי

הדוחות צריכים . חשבונות זהים של ספקים שונים ועוד, שני קבצים שונים עם סכום זהה

  .להיבדק תדיר לצורך איתור חריגים וטעויות

  כרטיסים מגנטיים

ב יבוצע בכל עת כנדרש באמצעות שני גורמים נפרדים בשני "כי שידור המסיש להקפיד  .21

 .כרטיסים נפרדים
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 אישור רשימת מקבלי התשלומים

בנוסף על הבדיקה הקיימת (גם גזבר העירייה , הביקורת ממליצה כי לקראת ביצוע תשלום .22

 יחתום על רשימת הספקים אשר אמורים לקבל תשלום שהוא מאשר) של עובדי הגזברות

 .וכי הרשימה תיבדק ותושווה לרשימה המשודרת סופית לתשלום

  הקשר עם הבנק

  .ב תועבר לבנק הודעה על הסכום הצפוי לשידור" מומלץ כי לפני שידור המס .23

  . כמנגנון בקרה נוסף על התהליכים הקיימים- זאת 

  ביטוח נגד מעילות

 .מומלץ לבחון כדאיות כספית ולשקול רכישת ביטוח נגד מעילות .24

  הלי עבודהנו

ב אשר יכלול את תהליך העבודה וכן "מומלץ להכין ולמסד נוהל התשלום באמצעות מס .25

 .את ההמלצות מדוח זה
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  2005מהדוח השנתי 

  

 דוח ביקורת

   - באגף ההנדסה

 רישוי ופיקוח הבנייה
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  דוח ביקורת

  רישוי ופיקוח הבנייה-באגף ההנדסה 

 

  כללי-'פרק א

  מבוא

בתחומי , במסגרת עבודת הביקורת בוצעו בדיקות במספר תיקי בניין באגף ההנדסה .1

 .ביםבעיקרן הן נבעו מתלונות תוש. רישוי ופיקוח הבנייה

וכן סוירו בשטח האתרים , הבניין-נבדקו המסמכים והתעוד הרלוונטיים מתיקי .2

המחלקה לרישוי /קוימו בדיקות אישיות עם בעלי התפקידים באגף ההנדסה. הנדונים

 .ופיקוח הבנייה הנוגעים לסוגיות שנבדקו

 .מובהר כי נושאי הבדיקה והתלונות נוגעים לתקופתו של מהנדס העיר הקודם .3

 ממצאים וההמלצותעקרי ה

בו ניתן היתר בנייה ללא החלטה ספציפית תקפה , נמצא ליקוי בהליך רישוי בנייה .4

 .של הועדה המוסמכת

 .בו הוצאה דרישה לא מבוססת להריסת הקיר, נמצא ליקוי בהליך פיקוח בנייה .5

 .נמצא כי בתיק בניין הועלמו תוכניות בנייה .6

, התרות באחראיות הנוגעות בדברמומלץ על שקילת האפשרות לקיים ברור אישי ול .7

, ידן-בדוקה שהוכנו על-תקין ודרישת ההריסה הבלתי-בעניין היתר הבנייה הבלתי

 .לצורך מניעת הישנות הדבר בעתיד

מומלץ על נקיטת אמצעים והקפדה מחמירה לשמירתם ולהגנת שלמותם של תיקי  .8

  .הבניין ומסמכיהם
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  ממצאי הביקורת-' פרק ב

  כללי

בחלק : רובם הגדול נמצאו תקינים. מספר תיקי בניין,  כאמור,הביקורת בדקה .1

 מובאים בפרק זה. מהתיקים שנבדקו לא נמצאו ליקויים מבחינת הליכי הרישוי

ממצאי הבדיקה לגבי אותם בניינים אשר יש בהם סוגיות עקרוניות או ליקויים 

 .בעבודה

 ' בנין א

נוי בגג הרעפים באחת הדירות בבניין זה נבדקו הליכי אישור בנייה בעליית גג ושי .2

 ).הבנייה: להלן(

 -:מבדיקת התיק והמסמכים הקשורים בהליכי ההיתר לאותה הבנייה עלה כי .3

מ מהנדס העיר דאז החלטה של רשות הרישוי לאישור " הוציא מ29.5.01-ב  .א

מישיבת רשות הרישוי (שינוי בגג רעפים הכולל בנייה בחלל הגג בבניין הקיים 

  ).21.5.01- מ20010005' מס

כי היא תקפה לשנה אחת בלבד מיום קבלתה , י חוק"עפ, צויין בהחלטה

תוך אותה (הבנייה -שבמסגרתה אמור להינתן היתר, )2002 מאי 21דהיינו עד (

 ).השנה

בעלי הדירה העלו בהמשך השגות על הקף שומת היטל ההשבחה שהוטלה   .ב

  .עליהם בגין אותה בנייה והגישו בקשה לשומה מתוקנת

 הוציא מהנדס העיר בנושא זה החלטה של ועדת המשנה לתכנון 14.11.02-ב

 אישור היטל השבחהבדבר , 16.10.02- ב2002017' מישיבתה מס, ולבנייה

 . מתוקן

הכולל בנייה בחלל , שינוי בגג רעפים" הוצא היתר בנייה ל28.8.2003-נמצא כי ב  .ג

  ).בתוספת התניות מסוימות" (הגג בבניין הקיים

 ולבניה המשנה לתכנון-זה הוצא בהתבססו על אישור ועדת בנייה ילשינו היתר

  .גביו-כפי שמצויין על, 16.10.2002- מ2002017' בישיבה מס
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השבחה  להיטלהמשנה היה -ברם מבדיקת הביקורת עלה כי אישור זה של ועדת

י ועדת הרישוי "ע שאושרה, לא לעניין הבנייה בנדוןוכלל ) כמצויין לעיל (מתוקן

 .כחוק, יים ורבע קודם לכן ולא מומשה במועדה תוך שנהשנת

-שלבי הטיפול ופרקי הזמן הרלוונטיים העלו במקרה זה חשש שמאחר והיתר  .ד

 –ועדה תקפה בטווח שנה מקבלתה -הבנייה היה צריך להתבסס על החלטת

 שנגעה לאותו נכס ושהיה בטווח אותה שנה בהחלטה אחרתנעשה שימוש 

 .נדרשת

הבנייה שהכינה מנהלת רישוי ופיקוח הבנייה והוציא -היתרנמצא לפיכך כי   .ה

  .החלטת ועדה שונים מהכתוב בהיתר/הסתמך על אישורמהנדס העיר דאז  

פניו לא ניתן היה לדעת ממנו שהוא -היתר זה לבנייה הוצא כשעל, כן-על-יתר

דבר שיש בו , )היטל השבחה(נשען על החלטת ועדה לא נכונה מתחום אחר 

 . קרון השקיפות והגילוי הנאותגם פגיעה בע

ברקע הדברים יובהר כי האחריות והטיפול המקצועיים בנושא זה הינו בידי מנהלת  .4

זו האחראית היא ). המנהלת: להלן(המחלקה לרישוי ופיקוח הבנייה באגף ההנדסה 

המשנה - וועדתלנושא והיא שטפלה והכינה את החומר לאישורי ועדת הרישוי

  .הבנייה- גם חתומה בשולי מסמכי החלטות הועדות והיתרהיא. לתכנון ולבנייה

יובהר כי אין הדבר סותר את עובדת אחריותו המרכזית של מהנדס העיר הקודם 

מפנה את האחריות למהנדס , בהתיחסותה לטיוטת הדוח, גם המנהלת. בחריגה זו

מהנדס העיר הקודם (אך אין בכך להפחית משותפותה ואחריותה היא , העיר הקודם

 ).גם איננו עוד בעירייה
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 -:בהבהרותיה טענה מנהלת רישוי ופיקוח הבנייה כי .5

 בגג ולכן יש בנייה קשורה באותה  היטל ההשבחההחלטת הועדה בנושא    .א

 .לראותם כאותו עניין ונושא

י גרסתה היה נוהג מן העבר שניתן להשתמש להיתר בהחלטות אחרות "עפ  .ב

חסוך הליך מחודש בגלל חלוף השנה הקשורות באותו עניין ונושא בכדי ל

 .הקודם-י מהנדס העיר לפני"הנוהג נקבע לדבריה ע. מההחלטה

ל החליטה המנהלת כי אין צורך לפתוח מחדש הליך "לכאורה הנ-בכפוף לנוהג  .ג

 וניתן להסתפק בהתבססות על הבניהאשרור החלטת הועדה על  /של אישור

  .הבניה לצורך הוצאת היתר היטל ההשבחהההחלטה בנושא  

  .לחסוך טרחה נוספת מהתושב, לדבריה, בכך היא גם רצתה

 יש פגם וליקוי חמור בכך שנעשה -גם אם לקבל נימוק זה : הערת ביקורת

מבלי שהדבר צויין בגלוי ) ההשבחה(שימוש בהחלטת ועדה בנושא אחר 

  .ובשקיפות בהיתר הבנייה

שרצתה , יהל של מנהלת רישוי ופיקוח הבני"גם אם להתחשב בגירסתה הנ

 אין הביקורת גורסת שהיה בהכרח עולה -לכאורה לחסוך טרחה מהתושב 

, צורך להטריחו כלל ולהתחיל את כל התהליך להחלטת ועדה מהתחלה

כל עוד לא השתנו התנאים , י התושב מחדש"מהגשת בקשה ומסמכים ע

 והחלטה מחודשתדי היה בדיון  . הקודמים ולא נוצר כלל צורך להטריחו שוב

) תוך מספר ימים מתשלום היטל ההשבחה(ספציפית לבנייה ,  של הועדהרק

  .בסיסה להוציא היתר בנייה כחוק-ועל

  . באופן זה היה מתקיים ההליך הנכון והנדרש מבלי לפגוע בשרות או בתושב

 אין היא מייתרת או -ל "משמעות העניין שגם לו ניתן לקבל את ההנמקה הנ

  .טה ספציפית של הועדהחוסכת או מונעת את הצורך בהחל

 אין אפשרות –איך שלא שוקלים את הנימוקים שהובאו בנושא , לפיכך

 .לקבלם

כי נעשה כאן הליך לא תקין והוצא היתר בנייה שלא כדין , כאמור, הביקורת גורסת .6

ועדה שונה מהנדרש ואחרת מהכתוב בהיתר –תוך שימוש בהחלטת, ולא כהלכה

 .עצמו
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העיקרון שהוצג לעיל כנוהג שהיה לכאורה בעבר הביקורת גם אינה מקבלת את  .7

בהחלטה שקשורה , לצורך מתן היתר בנייה, לפיו ניתן להשתמש, באגף ההנדסה

  .לעניין גם אם אינה ההחלטה הספציפית לגבי אותה פעולת בנייה

, היה מאשר אותו) לו מיוחסת ההנחיה בנושא(גם אם מהנדס העיר בעבר , נוהג כזה

שימוש בהחלטה זרה למתן היתר בנייה או שימוש בהחלטה עלול להוות פירצה ל

גם אולי כזו שהועדה בהחלטתה המקדימה כלל לא , שאינה קונקרטית נשוא ההיתר

 .  לא התכוונה אליה או לא ידעה ממנה, דנה בה

 לא היתה עדיין 2001-בהתיחסותה לטיוטת הדוח הציגה מנהלת המחלקה כי ב .8

להוצאת היתרים והחלטות , נת חומר לועדותבתפקידה זה ולא היתה אחראית להכ

  .ועדות

 2002י העובדה שהחריגה הנדונה עצמה בוצעה באוקטובר "טענה זו נסתרת ע

  .מועדים בהם כבר כיהנה בתפקידה רשמית, 28.3.03-וההיתר הוא מ

גבי כל -סתירה נוספת לגירסתה זו היא העובדה כי המנהלת חתומה בחתימת ידה על

 . 2001 גם אלה משנת ,המסמכים המדוברים

נעשתה כאן חריגה ביודעין מתקנות התכנון והבנייה וניתן היתר : לסיכום תיק זה .9

תוך שימוש סמוי , ההיתר ותקפה-ועדה ספציפית לנשוא-בנייה שלא נשען על החלטת

  .בהחלטה אחרת לא נכונה

הביקורת דוחה את הנימוק שהובא להצדקת הדרך שננקטה ומוצאת פגם עקרוני 

אך הסתמך על ) בנייה(ומהותי בעובדה שהיתר לבנייה הוצא ונכתב למטרה אחת 

 . מבלי לציין זאת בהיתר, בעקיפין ולא בגלוי, )היטל השבחה(החלטה שונה אחרת 

  'בניין ב

ידי סגירת חלל בין -על, ללא היתר, רהבבניין זה עלתה טענה על חריגות בנייה לכאו .10

לצורך השתלטות לא חוקית על , י אחד הדיירים"בקומת הקרקע ע, העמודים בקיר

 .שטח כביכול ומבלי שהעירייה פעלה מעשית נגד הדבר למרות תלונות והתרעות

, במכתב של מפקחת הבנייה,  הורה אגף ההנדסה22.1.2002-מבדיקת התיק עלה כי ב .11

זאת לאחר בדיקה בעקבות . י הדייר בין העמודים ללא היתר"שנסגר עעל הריסת קיר 

 .תלונת שכנה על שינויים לא מורשים לכאורה בנכס

פיהם הנכס נשוא התלונה -בתשובה לכך הגיש הדייר הנדון השגות ומסמכים על .12

 מופיע 1963שמו בלשכת רישום המקרקעין וכי בתשריט הטאבו משנת -רשום על

 .גורה של המרתףהקיר הנדון כחזית ס
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ענה לה , חוקית לכאורה-בעקבות תלונות חוזרות של בעלת דירה בבנין על בנייה לא .13

 תשובה ברוח הממצאים הללו מלשכת רישום המקרקעין 30.12.04-אגף ההנדסה ב

 שנה 40-וכי לפי זאת סגירת הקיר מהווה החזרת המצב לקדמותו כמצבו למעלה מ

 .  את הריסתוקודם ולכן אין אפשרות חוקית לתבוע

התעוררו מספר , בבדיקת תיק הבניין בעקבות תלונות השכנה ותשובות אגף ההנדסה .14

שאותן חקרה הביקורת במסגרת בדיקת אותו תיק , שאלות ונקודות טעונות בדיקה

 -:כדלקמן, בנין

 כי הקיר הצפוני נסגר ללא היתר 2002-סמך מה כתבה מפקחת הבנייה ב-על  .א

 ?30.12.04-רה עצמה בתשובתה מוהאם סת, ואף דרשה הריסתו

 אל מול התוכניות שבתיק 1963-מ) טאבו(ממסמכי הרישום במינהל המקרקעין   .ב

    לא היה ברור מהו סטטוס הקיר הנדון והיתה- והמכתבים בנושא 1961משנת 

 .בהירות לגבי התשריטים הנכונים הנוגעים לו-אי

' רתף וקומה אערבוב בין קומת המ/בהירות-מכל התיעוד בנושא התקבלה אי  .ג

 .במסמכים השונים הנוגעים לבעיה

 .2004' סמך מה נקבעה סופית עמדת אגף ההנדסה מדצמ-על  .ד

בניסיון לברר את אי הבהירות לגבי התשריטים מצאה הביקורת כי מהתוכנית   .15

 של קומת –תוכניות / תשריטים2נחתכו ") הגרמושקה("המאושרת שבתיק הבנין 

יטים שהיו למעשה אמורים להציג את התוכנית  אותם תשר–' הכניסה ושל קומה א

  .1961-המקורית שאושרה לבנייתם ב

יש לראות בהעלמותם של התשריטים או חלקי תוכניות כגון זו תופעה מדאיגה 

היתרי בנייה או מסמכים , הוברר כי ישנם מקרים רבים של תוכניות. וחמורה

יה ויש בה פגיעה חומרת הדבר מובנת מאל. שנעלמו מתיקי בנין באגף ההנדסה

י החוק והתקנות "מהותית במינהל התקין ובשמירה על דרישות התכנון והבנייה עפ

  .בנושא

 .למרבה הצער לא ניתן לקבוע מתי וכיצד הועלמו התוכניות הרלוונטיות

עלה בתיק זה חשש סביר ביותר כי יד נעלמה גזרה , ל"מעבר לליקוי העקרוני הנ .16

 והעלימה במכוון דוקא את 1961הבנייה משנת מתוכניות הבנייה שאושרו בהיתר 

  . חשש זה נותר בלתי פתור. התוכניות הנדונות
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  -:באופן כזה לא ניתן למעשה לבדוק עד תום .17

  י הטאבו הקיר שנבנה היה בתוכנית המקורית "את טענת בעל הנכס כי עפ  .א

 .ואם אכן מדובר בהשבת המצב לקדמותו) זו שהועלמה(

ריטים מהטאבו לבין התוכניות המקוריות את ההתאמה והזהות בין התש  .ב

 .המאושרות

 שקבעה 2002זו של , רישוי ופיקוח הבנייה' באשר לשתי העמדות המנוגדות של מח .18

  - שקבעה כי הבנייה חוקית 2004חוקית לעומת זו של -כי סגירת הקיר היתה בלתי

ן הוברר כי השינוי בנושא נובע מהסתמכות על מסמכי הרישום של לשכת המקרקעי

אלה כללו תשריט של הנכס בו מופיע הקיר . שהוצגו לאחר הדרישה להריסת הקיר

  . הנדון כקיר קיים בתוכנית

  . העמדה הראשונה והדרישה להרוס את הקיר לא היו לפיכך מבוססים דיים

) כאמור, שחסרו(בנייה ותוכניות - לא נבעה מבדיקת היתר2002 -דרישת ההריסה מ

   .תקינה-מבוססת ובלתי-תיבל, בדוקה-והיתה לכן בלתי

אין מנוס מהמסקנה כי היה בכך גם כשל של מנהלת המחלקה מבחינת 

בנוסף לכשל , אישור על דרישת ההריסה שהוציאה מפקחת הבנייה/בדיקה/הבקרה

  .של מפקחת הבנייה שהוציאה את הדרישה

בהתיחסותה לטיוטה טוענת מנהלת המחלקה כי מהנדס העיר הקודם נטל אליו את 

  .מטעמיו הוא, א לטיפולו האישיהנוש

-הביקורת מוצאת פגם בסיסי עקרוני בכך שדרישה להריסת בנייה בלתי, כן-על-יתר

 .חוקית אינה יוצאת בחתימת מנהלת המחלקה ובאישור מהנדס העיר

בנסיבות העניין ומכיוון שלא היו בנמצא תוכניות הבנייה המוסמכות , בצד זאת .19

 בדבר 2004-י שתשובתה של מפקחת הבנייה מהר, כאמור לעיל, מההיתר המקורי

 –זאת .  היתה סבירה-אשר הסתמכה על הרישום בלשכת המקרקעין , חוקיות הקיר

 .2002-ללא קשר לליקוי שהיה כאמור בדרישתה הבלתי מבוססת מ

בהתיחסותה  לטיוטת הדוח טוענת מנהלת המחלקה כי הנושא היה באחריותו של  .20

  ]. על כל המשתמע מכך[ו האישי מהנדס העיר דאז ונלקח לטיפול



 55

  סיכום והמלצות-' פרק ג

זו העלתה שתי קבוצות של תיקי בניין .1 קבוצה תיקים בהם לא נמצאו ליקויים : ביקורת

 . בפרק זה

ההיתר לבנייה בגג ניתן שלא כהלכה ובהליך לא תקין ) 'בבניין א( גורסת כי  .2

אך ורק להוציא היתר בנייה בהליך תקין  , להבא

ספציפית וקונקרטית על 

כפי , מעצמה אחריות לנושאים

מתאימה למנהלת רישוי ופיקוח הבנייה 

מפקחת הבנייה הוציאה דרישה לא מבוססת דיה להריסת ' י בבנין ב גורסת כ .3

בדיקה ואישור או חתימה של כל , של בקרה

 

 

באחד : כפי שנותח לעיל,  תיקי בניין עם ליקויים2בהקשר לתלונות התושבים ולצידה 

א שהוצאה בו דרישה לא נמצא היתר בנייה שניתן בחריגה ובהליך לא תקין ובאחר נמצ

  .מבוססת להריסת קיר ושתוכניות בניין הועלמו מתוכו

 תיקי בניין מפורטות2ההמלצות הנגזרות מהממצאים לגבי אותם 

הביקורת

 על החלטת ועדת תכנון בכך שלא נסמך כחוק, וחורג מתקנות התכנון והבנייה

  . רישוי בנושא הספציפי/ובניה

אף חייב הוא , אגף ההנדסה חייב היה

ואין להתבסס על בהתבסס על החלטת ועדה ספציפית לאותה בנייה נשואת ההיתר

  .כגון היטל ההשבחה של אותה בנייה, החלטה אחרת

של הוצאת היתר שאינו מבוסס אין לאפשר מצב כלשהו 

   .החלטת ועדה הרלוונטית ישירות לנשוא ההיתר

למרות שמנהלת המחלקה בהתיחסותה ניסתה להרחיק 

לרבות סתירות עובדתיות לגירסתה לגבי אחריותה והמועדים בהם (שפורט לעיל בדוח 

הביקורת רואה בה , )' אחראית לחריגה בתיק אכיהנה בתפקידה והיתה שותפה

  .אחראית ושותפה לחריגות ולליקויים

הביקורת ממליצה לשקול התראה אישית 

למניעת הישנות מקרה של הכנת היתר בנייה מבלי שיש לו החלטת ועדה קונקרטית 

 .ורלוונטית ישירות לנשוא ההיתר

הביקורת

  .קיר בנייתו היתה נשוא התלונה

הליך , בנוהל, הביקורת ממליצה כי ימוסד

י מנהל רישוי ופיקוח הבנייה ואישור של מהנדס "דרישה להריסת בנייה לא חוקית ע

  .העיר
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חייב ליצור מנגנוני בקרה והגנה על תיקי הבניין למניעת אפשרות אגף ההנדסה  .4

 .העלמת מסמכים מתוכם

 אישי עם מפקחת הבנייה לגבי נסיבות הוצאת .5

 בנושא הריסת הקיר הבלתי בדוקה ולהפקת לקחים מתאימים 2002-מכתבה הראשון מ

  

מומלץ למהנדס העיר לשקול בירור 

 .בנושא
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  2005מהדוח השנתי 

  

  

  

 דוח ביקורת

 

 המשפט-גביית קנסות של בית
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  דוח ביקורת בנושא

 המשפט-גביית קנסות של בית

 

  כללי–' פרק א

  מבוא

    -במסגרת תוכנית עבודת הביקורת של העירייה קוימה ביקורת בנושא קנסות בית .1

 .המשפט וגבייתם

המשפט -בדיקת תיקי בית, ידיםהבדיקה כללה פגישות וריאיון של כל בעלי התפק  .2

בדיקה וניתוח נתונים , התעוד והמסמכים הנוגעים, שיטות העבודה, הרלוונטיים

 .רלוונטיים) ידניים וממוחשבים(

  עקרי הממצאים וההמלצות

המשפט חישבה כפל קנס על פיגורים בתשלום הקנסות שגזר -נמצא כי מזכירות בית .3

  . בלבד50%תוספת המשפט גם לאחר שינוי התקנות שחייב -בית

דבר זה מחייב את הביקורת להמליץ לעירייה על ביצוע החזרים של אותן גביות 

 .ביתר

, על עריכת חישובי הקנסות, הוברר כי אין כל בקרה על שלבי הטיפול בגביית הקנסות .4

המשפט וכן על הטיפול באכיפה וחופש הפעולה -על פיגורים שמבצעת מזכירות בית

  .המוחלט של הפקידה

יקורת ממליצה על קביעת מנגנון לבדיקה ואישור דרישות התשלום היוצאות הב

גם לבקרה על הזנת נתוניהן ועל שלבי הטיפול השונים -כמו, המשפט-ממזכירות בית

 . באכיפה

אפשריים לקיצור ואף מחייבים , דין ארוכים מדי-משכי הזמן של הליכי אכיפת גזרי .5

 .שנים-ם רביהן בתיקים שבטיפול שוטף והן בתיקי, זאת

 .חסרים כללים ונוהלים או הנחיות לגבי דרכי הטיפול בגביית הקנסות ואכיפתה .6
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בצד זאת גורסת הביקורת כי יש . טיעון-התובעת העירונית מוסמכת לקיים עיסקות .7

לאזן את הבלעדיות המוחלטת הנוכחית של התובעת העירונית בקביעת הפחתות 

אלה ניתנים לפתרון ". בלמים ואיזונים "/י יצירת בקרות "טיעון ע-עיסקות/בקנסות

י הנהגת חובת "י מיסוד מנגנון וכלים לקביעה של מדיניות העירייה בנושא זה וע"ע

 . דיווח של התובעת לממונים בעירייה על הפשרות שקבעה והנמקתן

המשפט חסרה את הכלים והמיומנות לטיפול במקרי גבייה ואכיפה -מזכירות בית .8

  .מורכבים ובעייתיים

י מחלקת הגבייה של "מומלץ לבחון את איחוד הליכי הגבייה והעברתם לביצוע ע

 .העירייה

אך הן נותרו פתוחות , המשפט לאורך זמן-מספר סוגיות ארגוניות מלוות את בית .9

 -:וללא פתרונות

 בגבעתיים או שילובו     שאלת עתידו של בית המשפט והפעלתו    .א

 .אחרבפתרון  חלופי     

 .מחדש בעקבות אבחון ארגוני שבוצע בבית המשפטנושאי הארגון   .ב

 ).ל"שהוא פועל יוצא של הנ(המיחשוב   .ג

המצב הנוכחי חייב . י המזכירות לקוי"המשפט מיושן והשימוש בו ע-המיחשוב בבית  .10

  .שינוי

מומלץ על הטמעה והדרכה מחודשת של היישומים של מערכת המיחשוב הקיימת 

מותנה בהחלטות על (ערכת מחשב חדשה ובמקביל בחינה של אפשרויות להכנסת מ

  ).המשפט-עתיד בית

  

הביקורת ממליצה לבחון את הסוגיות הארגוניות עד תומן ולקבל בהן החלטות 

באשר הן מכתיבות גם את עתידם של שינויים ושיפורים נדרשים בתפקוד , מעשיות

צות המוסד ואת אופיים וכן יש להן השפעות על אופי תיקון הליקויים ויישום המל

  .   הביקורת
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לאחר סיום הביקורת הוברר כי גם הנהלת בתי המשפט בוחנת מצידה את עתיד בית 

המשפט בעקבות פניית ראש העירייה ויש לקוות כי טיפולה מול העירייה ישא תוצאות 

  .בהקדם

  

 

בכל מקרה ועד שיוכרעו הסוגיות הארגוניות יש לטפל בתיקון הליקויים המינהליים   .11

 ).ח"כמפורט בגוף הדו(יכי העבודה השונים שנמצאו בתהל

 .המשפט בתחומים השונים כמפורט בגוף הדוח-מומלץ לבסס ולהרחיב את נוהלי בית .12

במסגרת פעילות גביית הקנסות השוטפת מומלץ לבצע רענון והתקשרות מחודשת  .13

  . עם חברה המטפלת באיתור ומסירה
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  סקר מצב קיים–' פרק ב

  כללי

  .המשפט העירוני ואכיפתם-י בית"יפול בקנסות שהוטלו עביקורת זו עניינה הט  .1

את התיקים ואת הטיפול , המשפט-לצורך כך בדקה הביקורת את עבודת מזכירות בית

  .שעיקריהם נסקרים כאן, באכיפת הקנסות וגבייתם

  המשפט-קנסות מפסיקות בית

 -:הינם, י מקורותיהם"עפ, סוגי הקנסות .2

  על העדר רישיון בתי עסק  .א

 )העזר-י חוקי"עפ(ם על מפגעי  .ב

  על עברות תנועה וחנייה  .ג

  על עברות בנייה   .ד

  )'איגוד ערים וכו, בתחומי חינוך(על עברות שונות    .ה

 .המשפט בקנסות ובתשלומם-להלן מפורטים התהליכים השונים של טיפול בית .3

  המשפט עצמו-תשלום הקנס בבית

  .י השופט נמסר העתק פרוטוקול לידי הנאשם"עם מתן הפסיקה ע .4

 אופן התשלום יכול להתבצע גם -ה של פסיקה הכוללת קנס שהטיל השופט במקר .5

בהמחאה או בקבלת שובר תשלום שניתן לחלקו למספר תשלומים , במקום במזומן

  ).בלבדבהתאם לפסיקת השופט (

אין למזכירות . נמצא לפיכך שמקבלים מספר שוברים כמספר התשלומים שפסק השופט

כל שינוי . בוע הסדר תשלום שונה מפסיקת השופטש סמכות לשנות זאת או לק"ביהמ

  .או בקשה לשנות בתשלומים מחייבת החלטה של השופט בלבד
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  המחאה/תשלום מזומן

במקביל הכסף ועותק , י המזכירה והעתקה מועבר לתיוק"הודעת הזיכוי מוחתמת ע  .6

בסוף היום מרכזים את הטפסים וההמחאות הדחויות . נוסף מוכנסים לקופה בארון

  . שלש בשבוע-עבירים לבדיקה ולאישור הגזברות בתדירות של פעםומ

כלל תוך צרוף קבלה מטעם -בדרך, הן נמסרות בקופת העירייה כנגד החתמת השוברים

פיה -שעל,  כיומיים שולחת הגזברות את הודעת הזיכויבתום. הקופה של הגבייה

סת לתיק אשר מוכנ, משלה") לוקש("המשפט מכינה קבלה ידנית -מזכירות בית

משמש גם כנוהל לוידוא , הוא הוידוא האחרון שהתשלום אכן נקלט בפועל" לוקש"ה[

בהבדל מהטופס שניתן רק על תשלום , דואר/קבלת התשלומים המתבצעים בבנקים

  ].במקום

  קופת העירייה/דואר/תשלום בבנק

  .התיק מוחזק עם קבוצת תיקים למעקב. שובר התשלום ניתן לתושב ביד  .7

המחייב בדיקת מועד תוקפו של , ב אחר התשלומים מתבצע באופן ידניתהליך המעק

ש אחר הרישום הידני שהיא "כדי מעקב יומיומי שוטף של מזכירת ביהמ-תוך. התשלום

  . סטטוס התיקים הוא בהמתנה. ג התיק"מבצעת ע

עם ביצוע התשלום מתקבלת הודעת זיכוי מהגזברות ומתבצעת הכנה של הקבלה 

לעיתים מתבצעות התקשרויות טלפוניות . המוכנסת לתיק, ")הלוקש"(הידנית הסופית 

  .לתזכור חייבים המתמהמהים בתשלומם

התיק נמצא [במקרים שאין מספרי טלפון נשלח מכתב מלווה בצרוף הודעת תשלום   .8

י מזכירה "ומטופל ע, "]שפיטה בהעדר נוכחות הנאשם"בטיפול בשלב זה כמו תיק 

  במערכת(תשלום הקנס מוזן לכרטיס במחשב לתאריך המועד . נוספת לנושא

הפרטים מוזנים בסעיף . [שכבר מצוי במערכת משלב פתיחת התיק, )8" מיכה"

  ].התאריך המיועד שנקבע לתשלום": מעקב תיק"ובסעיף , מצב הטיפול": הערות"

לרבות במקרים שנדרשים הליכי , מעקב הידני אחר התיקים שבמעקבהמתקיים המשך   .9

  .חקירה/איתור
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 -:בפרוט הבא, המשפט במאות תיקים מדי שנה-במונחים כמותיים מטפל בית .10

 יתרה *תיקים שנסגרו  תיקים שנפתחו השנה

2000  1594  1410  184  

2001  1341  1323  18  

2002  1230  1205  9  

2003  1038  1007  31  

2004  1320  1290  30  

זאת . ות שטרם שולמוגם אם היו בהם קנס[שניתן בהם גזר דין " = תיקים שנסגרו*  "

  ]ד"י הגדרות בתיה"עפ

 .לא בכל התיקים גזרי הדין כוללים קנסות: הערה

המשפט בשלבי טיפול - תיקים שנמצאו במזכירות בית600-בעת הביקורת נספרו כ  .11

 178,  תיקים של נאשם אחד179מתוך אלה מאוחדים . דין-לאחר גזר, שונים של אכיפה

  . אחד- תיקים כל30-וררים כ נאשמים נוספים ג4, של נאשם אחר

  

  . תיקים54בטיפול שוטף נמצאו בעת הביקורת 

  -:ש"היו במעקב גבייה במזכירות ביהמ, מתוך התיקים בטיפול שוטף בעת הביקורת .12

   תיקים4 – 2004תיקים ישנים מלפני   .א

   תיקים6 – 2004 -מ   .ב

   תיקים7 – 2005 -מ   .ג

 ).2004-רובם מ( תיקים 11חייבים לא מאותרים   .ד

ום תוקף מועד התשלום ועוד תקופת המתנה קצרה מופעל על המאחר בתשלומיו עם ת  .13

  .כמתחייב בחוק, קנס פיגורים
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  ממצאים והמלצות-' פרק ג

 ממצאי דגימת תיקים

 .המשפט-הביקורת דגמה אקראית תיקים לבחינת הטיפול בקנסות שפסק בית .1

במקום , קנסכפל הושת נמצא כי על חייבים שלא שלמו את הקנס במועד המוקצב  .2

  .1977 –ז "תשל,  לחוק העונשין67כמתחייב מסעיף ,  מהקנס בלבד%50תוספת 

 6 מדי 100% מהקנס המקורי ועוד 100%, כתוספת פיגורים,  קנסו12.1.1990עד 

 מהקנס 50%מאותו מועד שונו התקנות והותרו תוספות פיגורים רק בהקף . חודשים

  ). 100%קום במ( חודשים 6 מדי 50%ועוד ) 100%במקום (

  ).50%במקום ( חודשים 6 מדי 5% - הוקטנה תוספת הפיגורים ל27.11.2001מאז 

 כפל - 100%המשפט המשיכה להוסיף תוספת פיגורים של -הוברר כי פקידת בית

  . כבשיטה הישנה, קנס

  

אף שלדבריה , לב-לב ומתוך חוסר תשומת-לדברי הפקידה שגיאתה זו נעשתה בתום

 הנדון ידועות לה וכתובות 67גם שהוראות אותו סעיף היא הודרכה אחרת וה

 .בטפסים שהיא עצמה שולחת לנקנסים

 . על העירייה לנקוט החזר יזום של הכספים שניגבו ביתרהביקורת גורסת כי   .3

כפיה של המזכירה המטפלת -הביקורת לא מצאה כל מידע שיש בו לפגום בניקיון .4

החישוב  חמורים מאדושא זה כי הביקורת מעירה בנ, עם זאת. באותם חישובים

ש "על חישוביה ודרכי טיפולה של פקידת ביהמהשגוי וחוסר כל בקרה ובדיקה 

במונחי מינהל וארגון תקינים יש פגם מבני חמור בעובדה זו של . בקנסות ובגבייתם

חוסר מוחלט של בקרה בבית המשפט על אותם תהליכי טיפול וחישובים שמבצעת 

  .אותה מזכירה

המובהקת לחסרונה הצורם של אותה בקרה היא הממצאים דלעיל של הדוגמה 

י המזכירה מבלי שהדבר נבדק או פוקח בצורה "הטלת תוספות פיגורים לא נכונות ע

  .כלשהי

חוסר בקרה גמור גם על הזנת הנתונים הכספיים למחשב יוצרת ספק , כן-על-יתר

, ולה הביקורת לבחוןכתוצאה גם לא יכ. לדיוקם ושלמותם, באשר לאיכות הנתונים

 .להסתמך או להשתמש בנתונים הכספיים הנוגעים לקנסות
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נמצא כי אין נוהלים או כללים מחייבים באשר לשלבים ולמשכי הזמן של הפעלת  .5

  ).לאחר המועדים בהם היה אמור לשלם את הקנס(התראות לחייב 

ה כי חלפו לעיתים חודש ומחצה ואף למעל, במדגם התיקים שנבדקו, כך נמצא

מחודשיים מאז מועד התשלום שקבע גזר הדין או האורכה שנקבעה לתשלום ועד 

  .שנשלחה התראה נוספת או שהופעל השלב הבא

: שהן, פרקי המתנה ממושכים כאלה אינם סבירים והם מחטיאים מספר מטרות

  . הגבייה וקבלת תשלומים במועדםאכיפת, הרתעה, קיום קפדני של פסיקת השופט

קבלת את הטענה כי עומס העבודה על המזכירות הוא הגורם הביקורת אינה מ

מכיוון שכמות התיקים אשר במעקב אינה רבה ומאחר ולכל תאריך . לעיכובים הללו

 אין –נתון שנקבע לנאשמים לתשלום יש למעשה רק תיק אחד או שניים /ספציפי

המועד לבצע בם טיפול תוך זמן סביר מ, בהתארגנות נכונה, כל מניעה אוביקטיבית

  .הנדרש שחלף

זמן סביר זה אפשר בהחלט שיכלול המתנה של ימים אחדים לתהליך המינהלתי של 

, המשפט-במערכת הרישום של הגזברות ובית) אם בוצע במועדו(היקלטות התשלום 

לקצר את זמני ההמתנה והמעקב עדיין ניתן וצריך . לפני שמופעל השלב הבא

 .סותוכתוצאה מהם גם להקדים את גביית הקנ

הוברר כי אין הנחיות וכללים מחייבים ואחידים לגבי הטיפול בשלבי הגביה ואכיפת  .6

מועדי הפעלת רבית והצמדה על , לגבי מועדי הגביה, המשפט-גביה של קנסות בית

  .פיגורים

במדגם . אחר הגבייה) הידני(המשפט מנהלת במצב הקיים את המעקב -מזכירת בית

פו מספר שבועות בין המועד הנדרש לתשלום של הביקורת אותרו מקרים בהם חל

מזכירת . לא הופעלה כל רבית פיגורים על פיגורים אלה. הקנס לבין תשלומו בפועל

דבר , ש הביעה סימפטיה טבעית והתחשבות במצבם הכלכלי של החייבים"ביהמ

תחום זה צריך . כי כוונתו טובה ואנושית אין להותירו לשיקול דעת העובד-שאף

 מחייבים ומפוקח באורח שוטף ולא להיות בהנחיות ובכלליםר להיות מוגד

 ).נכון ואנושי ככל שיהיה (דעת פקידותי מינהלי בלעדי-נתון לשיקול

 -בקנסות ובגבייתם , הטיפול בתיקים, גם התהליכים עצמם, הוברר כי במקביל .7

אין , אין כל בקרה על כל אלה. כאמור, לחלוטין אינם מפוקחים ואינם מבוקרים

תהא קפדנית ככל . אין אפשרות פיקוח על מצב הטיפול, אין תמונת טיפול, וניםנת

הן בשל , אין ודאות שכל הקנסות הדרושים אכן ניגבו, שתהא עבודתן של המזכירות

  .חוסר היכולת במערכת לבקר ולבדוק והן מחמת טעויות אנוש אפשריות

 .עיה ומימדיהמטבע הדברים אין לפיכך לביקורת אפשרות לאמוד את היקף הב
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- המשפט הוא ליקוי תפעולי-חסרונה של בקרה שוטפת על עבודתן של מזכירות בית .8

 ובהליכים מורכבים כספיםבמיוחד שמדובר בתהליכים של גביית , מבני משמעותי

  .אשר יכולים במקרים חמורים לענישה חמורה

 הקובע גם את המועד לתשלום, הדין של השופט-התהליך כולו מתחיל לאחר גזר

בחלוף . כולל המועד לתשלום, הדין נשלחת לנשפט-הודעה על גזר. הקנס במדה ונגזר

-לאחר. למשך כשלשה שבועות, המועד לתשלום נהוגה תקופת המתנה של הפקידה

  .מלווה בתוספת פיגורים, מכן שולחת הפקידה התראה בטרם בצוע צו מאסר

 ליתר בטחון התראה המשפט שולחת-פקידת בית, י שיקול דעתה הבלעדי"עפ, לעתים

  .נוספת

הפקידה היא גם היחידה שקובעת את העיתוי והטיפול בהגשת משלב זה 

  .החומר לשופט לנקיטת האמצעים

 גם הקנסות עצמם ;להפעלת צו דרושה אמנם הכרעה והחלטה סופית של השופט

 מרחב השיקול של הפקידה לגבי עיתוי –למרות זאת . י השופט"נקבעים במקור ע

לבים למימושם של הקנסות ועד למאסר הוא גמיש מאוד ונתון בלעדית והפעלת הש

  .לשיקולה ולטיפולה של הפקידה

המשפט פועלת לבדה  -פקידת בית, הדין-מעת שהוצא גזר, למעשה בכל אותם שלבים

לחופש פעולה זה גם אין כל . פיקוח או מעקב אחר מעשיה ופעולותיה, ואין כל בקרה

  .מוסמכים המנחים אותה כיצד לפעולנוהלים מחייבים או כללים 

  .חופש הפעולה המוחלט של הפקידה וחוסר כל בקרה הם פגמים מהותיים

 .המשפט-פיקוח ובקרה על פעולות מזכירות בית, על העירייה לקבוע כלי ניהול

  .ישנם מספר תיקים שהטיפול בם נמשך כבר מספר שנים .9

על את הבקרה והמעקב על העירייה למצוא דרכים לקצר את זמני הטיפול וליי

 .בנושא

במדגם שערכה הביקורת נמצאו גם תיקים בהם חסרו לנאשמים פרטים אישיים  .10

הדבר . כגון כתובת נכונה או מספר זהות, הדין-הדרושים לאיתורם לצורך אכיפת גזר

  .מקשה ביותר את האכיפה

ש תסתייע לצורך כך בנתוני מרשם "הומלץ בעת הביקורת שמזכירות ביהמ

 .מידע באגף המינהל הכללי-מערכות' האוכלוסין המגיעים תקופתית לידי מח

המשפט נתקלת גם בקשיי איתור אחרים של נאשמים -כן הוברר כי מזכירת בית-כמו .11

ם מורכבים אין בידיה כלים וידע מקצועיים לטפל במקרי. שלא שלמו קנסותיהם

  .עם כל רצונה הטוב, וקשיים לגבייה
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 עיסקות טיעון/ התפשרות בקנסות

במסגרת , באופן בלעדי הקלות בקנסות לחייביםהתובעת העירונית מטפלת וקובעת  .12

  .טיעון שהיא מסכמת עימם-עיסקות

במצבים שלהערכתה יהיו קשיים בגביית קנסות נוהגת התובעת העירונית לבחון את 

בהתאם למיטב שיקולה ובאופן ; אפשרויותיו של הנקנס לעמוד בתשלום הקנס

תשלומים ובמקרים רבים בלעדי היא נוהגת להגיע עם החייב לפני השפיטה להסדר 

התובעת . אלה מוגשים לאישור השופט ולהחלטתו. גם לויתור על חלק מהקנס

מבהירה כי היא פועלת כך רק אם היא מעריכה שסיכויי גביית הקנס נמוכים ושעדיף 

  .לעירייה לגבות חלק מהכסף במקום לאבד את כולו

 לאשורו את מצבו הביקורת סבורה גם כי אין בידי התובעת כלים ויכולת לבדוק

 .הכלכלי של החייב ולרדת לחקר האמת

בהקשר זה הביקורת רואה פגם נוהלי מובנה במצב של קביעה בלעדית של הקלות  .13

, בצד סמכויות התובעת העירונית בנושא זה. תפקיד כלשהו בעצמו-י בעל"בקנסות ע

חשוב לדעת הביקורת  –י היועץ המשפטי לממשלה "המוקנות לה מכח מינוייה ע

, בעירייה בנושא הפשרות הללו" בלמים ואיזונים/ "לקיים מנגנון של בקרות 

לתיקון המצב הנוכחי בו התביעה העירונית פועלת בלעדית במערכת הסגורה שלה 

  .בלבד

דבר זה נדון כאן במישור העקרוני ונוגע להיבט הארגוני ולא אישית לתובעת 

  .העירונית

וצר תקדימים ומפחת את עקרונות ההרתעה טיעון י-להערכת הביקורת ריבוי עיסקות

  .ויראת החוק ואת הנכונות לשלם קנסות

המשפט לדבוק ולמצות יותר את הליכי האכיפה -הביקורת גם גורסת כי על בית

 .טיעון-בטרם תגיע התביעה לעיסקות, ומנגנוני האכיפה שלרשות מערכת החוק

אשר " איזונים ובלמים"לשקול מיסוד מערכת , כאמור, הביקורת ממליצה בהקשר זה .14

מיסוד מנגנון וכלים לקביעת מדיניות מחייבת של גיסא על -תתבסס מחד

גיסא חובת דיווח של התביעה -ומאידך, העירייה בנושא ההתפשרות בקנסות

הפעילות של . לגורמים הממונים בעירייה על הפשרות שסוכמו וההנמקות להן

י העירייה "ייבת שתקבע לה עמח-התביעה העירונית אשר תתקיים במסגרת מדיניות
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  מיחשוב ושיטות עבודה

ש עצמן אחר "הביקורת מציינת כי ככלל עבודת הרישום והמעקב של מזכירות ביהמ .15

כי יש מקום -אם, ן היא סבירה בנסיבות הקיימות של עבודה ידניתהקנסות וגביית

 . ליעלה באופן מהותי

נוכח כל בעיית האמינות וקשיי הבקרה , מובן שאין להסתפק כיום ברישומים ידניים .16

  .והמעקב הכרוכים בעבודה ידנית

יש כיום למזכירות בית . בהקשר זה מתבקשים מטבע הדברים פתרונות מיחשוב

אשר אינה נותנת פתרונות , מיושנת" 8מיכה "וב באמצעות מערכת המשפט מיחש

  .המשפט-מלאים ועכשויים לצרכי בית

יחד עם זאת נמצא כי מזכירות בית המשפט אינן שולטות באופן מלא במערכת 

י "אינן בקיאות בכל יישומיה ואפשרויותיה ובמספר דוגמאות שנבחנו ע, הקיימת

הוברר כי גם נעשה . מידע של העירייההביקורת במשותף עם אנשי מערכות ה

המשפט לא -י מזכירות בית"לימוד המערכת ע. שימוש לא נכון בקודים של המערכת

עלה יפה ועדיין ישנם במערכת תחומים שהמזכירות לא מכירות או לא מיישמות 

 .נכון

כפועל יוצא מכך ממליצה הביקורת על הדרכה מחודשת במערכת המחשב הנוכחית  .17

  .גף המינהל הכללי כיצד ניתן לייעל את היישומים הנוכחייםובדיקה של א

במידה ויוחלט , במקביל מומלץ כי האגף יבחן פתרונות מיחשוב חדש לטווח הארוך

 . בעירייה שבית המשפט ממשיך לפעול במסגרת העירייה לטווח הארוך

במקום התהליכים , בולט בחסרונו המיחשוב הדרוש של מערכת מעקב עכשוית .18

ללא המיחשוב אין אפשרות לקבל תמונת .  הנוכחיים של רישום ומעקבהידניים

  .מעקב מלא ובכלל ודאות לגבי השליטה המלאה בקנסות, אימות, נתונים ובקרה

בקרה ומעקב אמינים ומסודרים של התשלומים , אין ספק שהדבר יבטיח פיקוח

 .  האמורים להכנס לקופת העירייה

המשפט זקוק וראוי למחשוב -יתמשמעית שב-מכל אלה עולה המלצה חד .19

כמפורט בהמשך ובתוכניות הקצאת המשאבים , מותנה בהחלטות על עתידו(

 ). העירונית
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 סוגיות ארגוניות

שמוקד עניינה היה במקרה זה בכספים ובקנסות הנגזרים מפסיקות , במהלך הביקורת .20

הוברר כי ברקע פתוחות מספר סוגיות ארגוניות שלא מוצו ולא , המשפט-בית

 .תקבלו בן החלטותנ

עבודה זו . 2000ש בשנת "הסוגייה הותיקה יותר היא האבחון הארגוני שבוצע לביהמ .21

  ש באמצעות האגף למינהל כללי הניבה תוצאות חלקיות"שהשקיעה העירייה בביהמ

-כפיפות בית: למרות שהיא העלתה לדיון מספר נושאים מהותיים, כה-בלבד עד

נושא , סוגיית הבקרה על גביית הקנסות, מי אמור לקיים עליו בקרה, המשפט

  .ארגון ותפקוד פנימיים, המשפט-מיחשוב בית

המשפט תוקנו מאז -למרות שמספר נושאים בתחום התפקוד הפנימי של בית

לא כל מסקנותיה נדונו לעומקן והביקורת גורסת כי יש מקום , הבחינה הארגונית

כפי שיפורט , ח ביקורת זה"בדורובן מטופלות גם . לדון בעקרי ההמלצות בכובד ראש

 .בהמשך

המשך קיומו בגבעתיים ואופי תיפקודו , שאלת עתידוסוגייה עקרונית יותר היא   .22

סוגייה זו צפה ועלתה במסגרת תוכניות . המשפט בכל תצורה עתידית-של בית

  .אך גם היא לא מוצתה ונותרה פתוחה, ההתיעלות של העירייה

בכל ההיבטים האפשריים של ,  הנושא לעומקוהביקורת גורסת כי חשוב לבחון את

לדון בכולם ולגבש החלטות , ההיבט הכלכלי לעירייה, התיפעול, השרות לתושב

, בקרתו, כפיפותו, המשפט-החלטות אלה הן אשר יקבעו את אופי ארגון בית. ברורות

 .פעילותו המשפטית והכספית

המשפט ישאר - שביתיקבעו כי עדיף, ובעקבותיה ההחלטות, המטה-במידה ועבודת .23

י מי הוא "כיצד וע, חיוני כי יבחן ויוחלט למי בעירייה הוא יוכפף –בעירייה 

 .מינהלית וכספית, תפקודית–יפוקח וכיצד הוא יתופעל ויבוקר פנימית

  לאחר סיום הביקורת הוברר כי גם הנהלת בתי המשפט בוחנת מצידה את עתיד .24

קוות כי טיפולה מול העירייה ישא בית המשפט בעקבות פניית ראש העירייה ויש ל

  .באשר יש להן מטבע הדברים השלכות מהותיות על המערכת, תוצאות בהקדם
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 נושאים מינהליים

, המשפט מעודן לא קבלו הכשרה מקצועית פורמלית מסודרת-הוברר כי מזכירות בית .25

 הן קבלו בתחילת. ב"חישובי קנסות וכיו, המשפט ולא בתחום הגבייה-לא בסדרי בית

 .ש וכיום התובעת"תפקידן הדרכה במקום ממי שהיתה מזכירת ביהמ

  -:המשפט-העבודה עם מחשב בית .26

-י בית"נמצא כי אין אפשרות מעשית לדעת את נתוני היקף הקנסות שנגזרו ע

בניסיון של הביקורת לקבל את הנתונים . ואת נתוני היקף החובות מתוכם, המשפט

 בשל הזנה לא מדוייקת ולא מלאה של המשפט הוברר כי-ממערכת המחשב של בית

עם .  אין יכולת לקבל נתונים מלאים ואמינים–הפרטים הגולמיים למערכת המחשב 

. המשפט המזינה את הנתונים-זאת אין מדובר ברשלנות או הזנחה של מזכירת בית

המשפט אינן מגובשות באופן -להערכת הביקורת שיטות העבודה של מזכירת בית

מה , וגדרו דרישות המערכת באופן שקובע את שיטת הזנת הנתוניםמלא ונכון ולא ה

  .להזין ואיך

לגבי תיקים , המשפט הזינה-אחת התוצאות היא לדוגמה העובדה כי מזכירת בית

 של הקנסות המאוחדים בכל אחד הכוללאת סכומם , טיעון-שאוחדו ובעיסקות

הכל -ם הסךכתוצאה מכך למעשה מופיע סכו. טיעון-מהתיקים שבאותה עיסקת

. הטיעון- בכפולות כמספר התיקים הנכללים בעיסקת–הכולל שבכל אחד מהתיקים 

 הנתונים המספריים כוללים –כי בפועל הגבייה מהחייבים אינה מושפעת מכך -אף

  .ל"סרק לא נכונות של הסכומים הנ-הכפלות

לכך נוסף הליקוי התפעולי שהמזכירה ברוב המקרים לא הזינה כלל דבר בשדה 

באופן זה לא ניתן מעשית לאתר את עיסקות הטיעון ". עיסקת הטיעון"תאים של המ

  .ולדעת את הקף כפילות נתוניהן מן העבר

התוצאה הכללית היא שאין אפשרות לעבד ולקבל מהמחשב נתון אמין של סכומי 

 .הקנסות וחובותיהן

ומצו  א-המלצת הביקורת לתיקון הרישום של עסקות הטיעון בכפולות לא נכונות  .27

 .המשפט עוד במהלך הביקורת ושונו מאותה עת ואילך-י מזכירת בית"ע

בהחלט סביר שישנם פרמטרים נוספים שאינם מוזנים , יחד עם כל האמור לעיל .28

דרושה בחינה מחודשת בהקשר זה  . לא מלא/למחשב או מוזנים באופן לא נכון

רות של הגדרת יעדי המערכת הממוחשבת ושיטות העבודה הדרושות הנגז

 .מכך
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  הודעת הזיכוי על תשלום קנס שמשולם בגזברות ומועברות כאישור התשלום  .29

  .על כל המשתמע מכך לפגם במונחי אמינות ובקרות, ידניות הן -המשפט-לבית

 .מן הראוי שתוסדר הפקת הודעות זיכוי ממוחשבות

הגביה לא נושאת תאריך ' חותמת הקופה על תשלום קנס בקופת העירייה במח .30

דבר שהוא לקוי מבחינה מינהלית ומטיל ספק בתקפות אישור ההפקדה , וחתימה

  .ואמינותו

 .בהתיחסות לטיוטת הדוח נמסר כי ליקוי זה כבר תוקן בעקבות הביקורת

המשפט נכתבים -הביקורת מוצאת פגם בכך שמכתבים שמוציאה פקידת בית .31

ש שיטה זו אינה יאה עוד במערכת עכשוית מסודרת וי. יד-ונשלחים בכתב

 .להוציא את כל ההתכתבות באמצעות המחשב

 נוהלים

נמצא כי נוהל זה מכסה את .  הוכנה טיוטת נוהל עבודה של בית משפט2005בתחילת  .32

מנוסח וערוך בצורה שאינה , אך הוא כתוב, מרבית הפעילויות בבית המשפט

  .מתאימה לנוהל

ורו ופרסומו איש, כתיבתו, תאומו, מומלץ לפנות לאגף מינהל כללי לטפל בהכנתו

 .כנוהל בקובץ נוהלי העירייה

, הקנסות, מומלץ על מיסוד נוהל לעניין הליכי הטיפול באכיפת גזר הדיןבנוסף   .33

  .ב"הפעלת רבית והצמדה וכיו, מועדי הגבייה

 חברה לאיתור חייבים ולמסירת חומר

המשפט משתמש בחברה קבלנית חיצונית למסירת התראות ומסמכים נדרשים -בית .34

  .יבים שלא פרעו קנסותיהםלידי חי

, )הקודם(ל העירייה "בסיס הצעות מחיר שקבל מנכ-נמצא כי החברה נבחרה על

  .לאחר שהיא היתה בעלת הצעה הטובה ביותר, המשפט-כממונה על בית

, ליקוי שהוא משמעותי ביותר, עם זאת לא בוצעה עימה התקשרות חוזית מסודרת

  .המשפט-במיוחד כשמדובר בבית

ממליצה , )2002משנת (כן לאור הזמן שחלף מאז הצעות המחיר נוכח זאת ו

בחירת זוכה , הביקורת לקיים הליך מסודר מחודש של קבלת הצעות מחיר

  .והתקשרות חוזית מסודרת עם הזוכה
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 שונות

-למעט חרך בקיר אולם בית(הפועלת ממשרדים לא ממוזגים , המשפט-מזכירות בית .35

שיפור /ראויה לפתרון –) דרון שלהםהמשפט המשחרר מעט מיזוג מהאולם למס

  . באופן סביר) ולקבל קהל(המיזוג שיאפשר לתפקד 
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 סיכום

ביתר שבוצעה בחישובי כפל הקנס -על העירייה לבצע החזר כספי של הגבייה .36

 .כאמור לעיל, השגויים

 -עיתויו ואכיפתו , שיעורו, חישובו, יש לשנות את המצב הנוכחי בו קנס הפיגורים .37

  .ללא כל פיקוח ובקרה נוספים, ת לקביעתה של הפקידהנתונים בלעדי

איך ומתי לטפל בהתראות ובנקיטת אמצעים נתונה בלבדית בידי , גם ההחלטה אם

מבלי להטיל דופי בעבודתן של המזכירות , זאת. ללא כל בקרה נוספת, הפקידה

  .וניקיון כפיהן

לכאורה של הליכי עיכוב /ביטול/אין להמשיך את המצב בו אין שליטה כלל על קיום

ניהול ופיקוח על פעולות , ועל העירייה לקבוע בקרותגבייה ואפילו מאסר 

  .המשפט בנושא-מזכירות בית

נוהלים ושיטה לפקח ולקיים בקרה , כתוצאה מאלה מחוייבת העירייה לקבוע פתרון .38

בכך תימנע פירצה . המשפט-שוטפת על הטיפול של המזכירות בקנסות שהטיל בית

שר כיום מאפשרת חישוב לא נכון ולא מבוקר של תוספת פיגור על משמעותית א

 .קנסות

 לא ניתן לבחון בודאות שכל הקנסות –בשל חוסר הבקרה וליקוי בדיוק הנתונים  .39

  .הנגזרים בבית המשפט אכן נגבים במלואם

 בנוסף לאותם מקרים בהם נשפטו אנשים שלא  בפניהם וחלקם לא אותרו -זאת 

  .יקטיבי בגביית קנסותיהםויש קושי אובי, כלל

על העירייה לפעול למיסוד שיטות עבודה שיבטיחו שליטה מוחלטת בנתונים שלמים 

 . ואמינים

בשלב המיידי . מחייב מיחשוב, אם לא ישתנה מעמדו בעירייה, המשפט-בית .40

לטווח הארוך . מומלצת הדרכה מחודשת למיצוי יישומיה של המערכת הקיימת

  .ידרש מיחשוב מחדש

  ת ממוחשבת מחודשת תאפשר ניהול ובקרה נאותים ומשופרים של תיקי מערכ

היא תאפשר מעקב מבוקר אחר . המשפט ושל הנתונים וכן כלי פיקוח ובקרה-בית

  .המשפט ויעול האכיפה והגבייה-תשלום הקנסות שהטיל בית

מומלץ לשקול ארגונית וכלכלית ולקבוע החלטית את עתידו ואופן תפעולו של  .41

  . לרבות ההיבטים הכלכליים לעירייה,המשפט-בית
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, המורכבים/או שלביה המתקדמים, אפשרות ריכוז הגבייה מומלץ לבחון בכל מקרה .42

והמיומנות של פקידת בית נוכח חוסר הכלים , הגבייה של העירייה' בידי מח

 .המשפט

ש בקופת העירייה יש להסדיר שאישור "י מזכירת ביהמ"בעת הפקדת תשלומים ע .43

  . גם חתימה וגם תאריך ההפקדה, מלבד החותמת, ההפקדה ישא

 .בהתיחסות לטיוטת הדוח דווח כי נושא זה בא על תיקונו

ל מומלץ לקיים התקשרות מסודרת מחדש עם חברה המטפלת במסירה ש .44

 .מסמכים

  .המשפט-האויר במשרדי בית-מומלץ לבחון פתרון למיזוג .45
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 דוח ביקורת
 בנושא חוזים בחוגי העשרה

 
 
 

 פרק א - כללי
 

  מבוא
  

במסגרת תוכנית עבודת הביקורת קוימה בדיקה של החוזים בהם התקשרה העירייה  .1

י ההעשרה עם מדריכים וקבלנים המפעילים חוגים שונים בתחום ההעשרה במרכז

 .או עם שוכרי מתקנים בהם, העירוניים

  בביקורת זו נבדקו החוזים הקיימים בתחום ההעשרה והתעוד הנוגע וכן הם נבדקו .2

 .העשרה ופנאי, תרבות' עם מנהלת מח

 רקע

  מרכז , ר"מרכז שז, ראשונים- בית–העירייה מקיימת במרכזי ההעשרה השונים  .3

 חוגים ופעילויות העשרה –כון האומנותי המ, לבנים-בית יד, בית אלון, בוקר-שדה

באמצעות מדריכים וקבלנים , בין היתר, חוגים ופעילויות אלה מופעלים. שונים

 .אשר חייבות לבוא לביטוי חוזי מסודר, חיצוניים בצורות התקשרות שונות

, בנוסף עליהם ישנן התקשרויות בהן גורמים שונים שוכרים מהעירייה מתקנים .4

 . שחייבים גם הם בהתקשרות חוזית, במרכזי ההעשרה' כדחדרים ו, אולמות

 עקרי הממצאים וההמלצות

 .נמצא כי לחלק מהחוגים והפעילויות בתחום ההעשרה אין התקשרות חוזית כנדרש .5

 .מספר חוזים הושלמו חודשים רבים לאחר שהחלה הפעילות .6

 .עתידהומלצו שיפורים ובקרות למניעתם ב. בחלק מהחוזים שנחתמו נמצאו פגמים .7
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יש מקום לשיפור הבקרה הניהולית על ההתקשרויות החוזיות והפיקוח על קיומם  .8

 .המלא של החוזים

 –מומלץ מיסוד של נוהל לבקרה משולשת על קיום החוזים בין מנהלת המחלקה  .9

 .ש של האגף"מרכזי ההעשרה והנהח

ומומלץ בסיס קריטריונים מאושרים -חסרים תעריפים מוסמכים לתשלומי הקבלנים על .10

  .לפעול בעירייה למיסוד תעריפון בנושא



 

 
78

 מסקנות והמלצות,  ממצאים–' פרק ב

  קיום חוזים

בצד זאת . נמצא כי למרבית החוגים ופעילויות ההעשרה ישנן התקשרויות חוזיות .1

נמצא כי מתקיימות מספר קטן של פעילויות שאין להן חוזה התקשרות עם הקבלן או 

דבר זה מהווה ליקוי במינהל . הנכס מהעירייה-רהמדריך המפעילים אותן או שוכ

 .התקין

משמעו שקבלנים פעלו . מספר חוזים הושלמו זמן רב אחרי שהפעילויות כבר התקיימו .2

 .מצב שגם הוא לקוי במונחי מינהל תקין, תקופה משמעותית ללא חוזה

 שליטה ובקרה

כל הפעילויות העשרה ופנאי אין ריכוז רשום של , מהביקורת עלה כי במחלקת תרבות .3

, דבר זה פוגם למעשה בקיומן של בקרה ושליטה ניהוליות יעילות. בתחום ההעשרה

לודא ולפקח באופן אפקטיבי שאכן כל , באשר אין בלעדיהן למעשה אפשרות לעקוב

  .הפעילויות תחת שליטה ושלכל אחת קיימת התקשרות חוזית מתאימה

ש לפיקוח נאות בהמשך על בפועל עזרי שליטה ובקרה מתאימים גם יכולים לשמ

 .ב"קיומן הנאות של הפעילויות בחוגי ההעשרה השונים וכיו, קיומם כנדרש של החוזים

הביקורת ממליצה בתחום זה להנהיג רשימה מרוכזת אשר תשמש בידי מנהלת  .4

-החל משלב תיכנון הפעילויות והחוגים לפני שנת, המחלקה ועובדיה כלי מעקב ובקרה

המשך בבקרת הימצאות כל החוזים ,  ההתקשרויות החוזיותעבור בשלב, הלימודים

 .הנדרשים וכלה בפיקוח על מימושם של כל החוזים במהלך השנה

בהקפים , על שינויים בתדירויות, בהמשך לכך חסרים פיקוח ובקרה שוטפים .5

ובשימושים במתקנים של החוגים השונים לאחר חתימת החוזים ולמשך שאר שנת 

נגנון או כלים שתכליתם להבטיח כי החוזים מקויימים כלשונם לא נמצאו מ. הפעילות

  .ושאין מהם חריגות בשימוש

הביקורת ממליצה כי יונהג נוהל לפיקוח ולבקרה על הפעילויות בפועל ועל שינויים 

נוהל כזה יבטיח שכל הפעילויות . בשימוש ואשר ימנע חריגות לא מאושרות מהחוזים

או תביעות כתוצאה מחריגות / וימנע סיבוכים והמאושרות מעוגנות כנדרש בחוזים

כחלק מהנוהל ומהבקרה ניתן יהיה גם לעדכן את ההתקשרויות החוזיות . מהחוזה

 .בהתאם לצרכים ולשינויים בפעילויות בשטח
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, מגיע גם למנהלת החשבונות של אגף החינוך, י הקבלן"לאחר חתימתו ע, כל חוזה .6

גיעים מהקבלנים ובחשבונות המנוהלים היא מטפלת בתקבולים המ. תרבות וספורט

  .בנושא

העשרה , תרבות' מח: נמצא כי חסר מנגנון בקרה בין שלשת הגורמים הקשורים לנושא

בקרה משולשת כזו דרושה כדי . החשבונות של האגף ומרכזי ההעשרה-הנהלת, ופנאי

להבטיח קיום , הפעילות בשטח והחשבונות הכספיים, להבטיח תאום מלא בין הניהול

  . והפעילויות גם יחדשל כל חבויותיו של הקבלן ושליטה על הכספים

 
מבוססת על דיווחים ועדכונים ממרכזי , ל"הביקורת ממליצה על מיסוד בקרה כנ

ריכוז הנתונים ומעקב שוטף להבטחת קיום החוזים וקבלת התשלומים , ההעשרה

  .כנדרש

  

במערכת דווח ,  על הצורך בבקרה זו2001הביקורת כבר העירה והמליצה בדוח משנת 

 .שמתברר כי לא בוצעו, השכרות/חוגים/ניות של פעילויותמתאימה וברשימות עדכ

 תעריפים 

י מדריכי חוץ או קבלני "מרבית הפעילויות והחוגים המקויימים במרכזי ההעשרה  ע .7

. ב"חדר וכיו, אולם, חוץ מתבטאות כספית בתשלום שלהם לעירייה על שימוש במתקן

  .םבהתקשרויות ובחוזים השונים נקובים סכומי תשלומים שוני

אשר מבוססים על קריטריונים , הוברר כי לתשלומים הנדרשים אין תעריפים מוסמכים

למעשה לא ). 'מספר המשתמשים וכד, כגון גודל המתקן(שקופים ושוויוניים , ברורים

דבר זה גם מהווה פירצה אפשרית . ברור כיצד נקבע גובה התשלום הנדרש מהקבלן

  .למינהל לא תקין

  . ולא תוקנה2001-דוח ביקורת מהערה זו כבר הופיעה ב

הביקורת ממליצה כי ימוסד תעריפון מוסמך ומאושר אשר יקבע את התמורה שעל 

מבוסס על קריטריונים מוגדרים ולא , שוויוני ואחיד, הקבלנים לשלם באופן ברור וגלוי

  .דעת אישי-נתון לשיקול

  . חשוב שיהיה בו כיסוי הוצאות העירייה בגין אותו מושכר

 . ולא בוצעה2001צה זו הופיעה בדוח גם המל
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  ליקויים בחוזים

  .פעמי-בחוזה מסויים נעשה שימוש שגוי בנוסח חוזה המיועד לשימוש חד .8

 .חוזה זה תוקן כבר במהלך הביקורת

התאמות בין תדירות השימוש במתקן שהועמד לקבלן כפי -במספר חוזים נמצאו אי .9

  . בנספח ואמור להיות כמובן זההשמופיעה בגוף החוזה לבין אותו נתון המפורט 

  , הבנות-התאמה מעין זו פוגמת בתקינות החוזה וחושפת את העירייה לאי-אי

 . תאום ואף תביעות אפשריות-חוסר

 .נמצא חוזה שלא פרט את הקף השימוש ותדירותו .10

נמצא חוזה שבהארכתו חסרה חתימת העירייה ותאריך ההארכה וכן מתבססת  .11

 . ולכן נוסחו שגוי2002-אשר מצורף אליה חוזה מ כ2001-ההארכה על חוזה מ

סטנדרטיים ומשמשים את מנהלות מרכזי ההעשרה -החוזים הם ביסודם אחידים .12

בסוף התהליך נחתם החוזה . פעילות ולהחתמת הקבלן/למילוי פרטי הקבלן והחוג

על חלק מהחוזים מופיעה גם . ל העירייה וגזבר העירייה"י מנכ"מטעם העירייה ע

  .העשרה ופנאי, תרבות' תיבות של מנהלת מח-ראשיחתימה ב

הביקורת ממליצה כי כחלק מבדיקת תקינות החוזה ואישורו תחתום המנהלת על כל 

 .י מורשי החתימה בעירייה"בטרם החתמתו סופית ורשמית ע, אחד מהחוזים

דבר שקל (בחלק מהחוזים מופיעה חתימת ידו של הקבלן בצורת שרבוט לא מזוהה  .13

  ). בעת הצורךלהתכחש לו

לקבלן או מדריך שאין . מומלץ כי לצד חתימת הקבלן גם תוחתם חותמת רשמית שלו

עוסק , )בנוסף למופיע בראש החוזה(פרטים מזהים , חותמת יש לציין לפחות שם מלא

י היועצת המשפטית של העירייה ובלבד שהחתימות "או ככל שיקבע ע' מורשה וכד

  .התהיינה רשמיות ולא ניתנות להכחש

במסגרתו הגורם בפניו , אישור חתימותבהקשר זה ממליצה הביקורת גם להנהיג 

ויחתום על כך , יוודא ויאמת את האותנטיות של חתימת הקבלן, הקבלן חותם יבדוק

 .באופן ובמקום שייקבעו
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 סיכום

למסד את הבקרות הדרושות , כמפורט לעיל, מומלץ לפעול לתיקון הליקויים שנמצאו .14

 .ארגן מבעוד מועד למנוע את הליקויים לקראת שנת הפעילות הבאההמומלצות ולהת

הביקורת תלווה את פתיחת שנת הפעילות הבאה תוך כדי הטיפול בנושא זה של  .15

לרבות מעקב ובדיקה של תיקון הליקויים הנוכחיים והקודמים , ההתקשרויות החוזיות

 .שלא תוקנו

העשרה ופנאי כי חלק , תבהתיחסותה לטיוטת הדוח ציינה מנהלת המחלקה לתרבו .16

 .לטיפול ויתוקנו כנדרשמהליקויים כבר טופלו תוך כדי הביקורת ויתרתם הוכנסו 
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 דוח ביקורת

  בנושא חיובי שילוט מחודשים

  

  
  

  כללי

העסק - הפעילה העירייה חיובים מחודשים של התשלומים על שילוט בתי2005בקיץ  .1

 .2005-בעקבות סקר שילוט חדש שבוצע ב, בעיר

  .ים חייבו בדיקה בנושאעסקים על החיובים החדש-תלונות של בעלי .2

שמבחינה עקרונית מייצגות מקרים , עסקים-כרקע לבדיקה שמשו פניות של בעלי

נוספים דומים ובדיקתם נועדה לבחון את אופן קבלת ההחלטות ואת התהליכים 

  .הנוגעים לחיובי השילוט המחודשים ודרכי יישומם

  

  פרטי הפניות וההשגות

  'מקרה א

לטענתו הופתע לקבל בעקבות . יוב החדש שקבלעסק פנה בהשגות על הח-בעל .3

 .הסקר חיוב הגדול מחיובי השנים הקודמות

 שלטים 5 מתוך 4העסק -תוך זמן קצר לאחר קבלת הודעת החיוב החדשה הסיר בעל .4

שהיו לו ובתוקף כך ערער על התשלום שהעירייה דרשה עבורם קודם לכן ובקש 

 .לבטלו
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 ' מקרה ב

השילוט המחודש קפץ חיובו כמה מונים ביחס עסק קבל כי בעקבות סקר -בעל .5

 ₪ 870לשנה ובחיוב החדש קבל  ₪ 210עד הסקר קיבל חשבון שילוט בסך : לעבר

 . 2005לשנת 

 ' מקרה ג

הוא קבל חיוב על ,  לערך2005העסק נסגר במחצית -עסק קבל כי למרות שבית-בעל .6

 .שלטיו

ו היא נגד תשלום  כאשר טענת50%-לאחר ערעורו החליטה ועדת הערר לזכותו ב .7

 . על חנותו שנסגרה50%יתרת 

  רקע-סקר השלטים 

 הוחלט בעירייה לבצע סקר שילוט חדש לעדכון מצב שילוט העסקים 2004 במחצית .8

 .באמצעות חברה קבלנית חיצונית, ברישומי העירייה והגבייה עבורם

  .2005 עד מחצית 2004י חברה קבלנית מסוף "סקר השלטים עצמו בוצע ע .9

עסק את -אשר כלל לגבי כל בית, ס הסקר נבנה מאגר נתוני שילוט עדכניבסי-על

הסכום , סוגם, מידותיהם, תוכנם, מיספור השלטים, צילומי שלטיו, פרטיו ונתוניו

העסק ופרטי השילוט וכן קישורם לנישום -הזנה למחשב של נתוני בית, לתשלום

 .ספציפי

ירייה והאחריות לנושא השילוט תפקודי בתוך הע-ברקע הדברים בוצע שינוי ארגוני .10

 .החרום למנהל רישוי העסקים'  ממנהל מח2005 יוני 9-עברה ב

 השלימה העירייה את הערכותה בהכנת טופסי החיוב החדשים לכל 2005באוגוסט  .11

 .בעלי העסקים והפיצה להם את החיובים המחודשים
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 חוק העזר לשילוט

 ".1996 -ו "התשנ,)מודעות ושלטים (חוק עזר לגבעתיים"נושא השילוט בעיר מוסדר ב .12

 -)] :א (2סעיף [בחוק זה נקבע כי  .13

ולא ירשה לאחר לפרסם שילוט ולא , לא יתקין ולא יפרסם אדם שילוט, לא יציג"

אלא לפי רשיון שניתן כדין מאת ראש העירייה ובהתאם , יגרום לפרסום שילוט

מי שימוש שנקבעו לאחר ששילם אגרת שילוט וד)  רישיון-להלן(לתנאי הרישיון 

 ".  בתוספת

 -:כי)] ב (15בסעיף [עוד קובע החוק  .14

מידותיו מיקומו , צורתו, את השילוט, בתקופת תוקף הרישיון, שינה בעל רישיון"

 ".  יפקע תוקף הרישיון, )א(בניגוד להוראות סעיף קטן , או תוכנו

וך זה הוא כאשר כל תעריף אגרה הקבוע בת, כן קובע החוק את האגרות לשילוט-כמו .15

.לשנה או לחלק ממנה, ר או לחלק ממנו"תשלום לכל מ
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 ממצאי הביקורת

  ' מקרה א

 שלטים והם היו תלויים 5 2005בדיקת הביקורת מצאה כי לבית העסק היו בשנת  .1

יש בתיק . אין בתיק בית העסק בעירייה נתונים על מועד התקנתם. שם גם קודם לכן

בנוסף מתוייק .  שלטים בלבד2 עם 1998רישום פרטי הבקשה המקורית מינואר 

 .24.5.01-צילום מ

עסק לחסוך -החליט בעל, 2005באוגוסט , בעקבות הסקר, עם קבלת החיוב החדש .2

 .שינוי זה תועד.  השלטים5- מ4י הסרת "הוצאות ע

העסק והסרת השלטים דנה ועדת הערעורים של העירייה -בעקבות ערעורו של בעל .3

 -:והחליטה כי

ושינוי הסיווג הפחית את החיוב למינימום " שלט ראשון"ווג כהשלט שנותר ס  .א

 .האפשרי

לאחר ששמשו ,  מעלותם השנתית50%לגבי השלטים האחרים נקבע זיכוי של   .ב

 . חודשים7½  במשך 2005-את בית העסק ב

  י "באשר עפ, הדין-משורת-הביקורת מוצאת כי הועדה נהגה בנושא לפנים .4

כך שניתן היה לחייב גם את . לחלק ממנהו העזר החיוב המותר הוא לשנה א-חוק

 חודשים הועדה 7½ למרות שהשלטים שמשו ליעודם , כן-כמו. מלוא התעריף השנתי

 .שנה-חייבה רק עבור חצי

העסק על חיובו נענו -לסיכום מקרה זה מסיקה הביקורת כי השגותיו של בעל .5

  .במלואן לאחר שהסיר חלק משלטיו

יוב המחודש המקורי עבור השלטים והן הן בעת הח, העירייה פעלה כשורה

 .עם הפחתת החיוב הסופי, בהחלטות על השינויים והערעור

. העסק לא היו מעודכנים-נתוני ביתעם זאת ומעבר לכך נמצא כי עד לסקר החדש   .6

 1998 שלטים מאז הבקשה לשילוט בינואר 2כאמור לעיל נתוני השילוט כללו רק 

 אינו חתום ואין בטופס 1998- טופס הבקשה מ. שלטים5למרות שבפועל היו כאמור 

  .החלטת ועדת הרישוי דאז
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   'מקרה ב

הגדול ',  ש870על חיוב שנתי חדש בסך , כאמור, גם לבעל עסק זה היתה קבילה .7

 .מחיובו בעבר

   הגיש בית העסק בקשה לשנות1975-מבדיקת תיק שילוט בית העסק נמצא כי ב .8

 .גובה'  מ0.64  -אורך ו'  מ7- שלטים שהיו לו ושהגיעו יחד ל2 

וכן ) י ועדת שילוט"לא חתום ולא מאושר ע(לעומת זאת נמצא בתיק טופס בקשה  .9

  .' מ3.40באורך , שלט אחדהעסק רק -שילוט לפיהם יש לבית/דוח ריכוז נתוני עסק

כפי  ( השלטים2  מציג את22.5.2001-בפרט נוכח העובדה שצילום מ, נתון זה תמוה

 .סקר החדשאשר מצולמים גם כיום ב, )1975-שפורטו בבקשה מ

 היה נכון וכי 2005' העסק באוג-משמעות הדברים היא כי החיוב החדש שהוצג לבית .10

 ).מסיבות לא ברורות (מופחת באופן לא מוצדקהחיוב הקודם עד הסקר היה 

 החליט בעל העסק להוזיל את 2005לאחר קבלת החיוב העדכני החדש באוגוסט  .11

  .הוצאותיו והסיר שלט אחד מהשניים

 :חדש שקלה ועדת הערעורים והחליטהלאור המצב ה

שנה -לתשלום על שימוש של חצי (50%- יזוכה ב2005השלט שהוסר באוגוסט   .א

 ).בלבד

 .ר" מ2השלט שנותר עודכן לחיוב כדין לפי   .ב
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 -לסיכום .12

 .עסק זה נמצא כי העירייה פעלה כשורה בחיוב המחודש-גם בבית   .א

על השילוט ששימש , נמוך מהנדרש,  עד הסקר העירייה חייבה חיוב חסר  .ב

 .העסק ובכך נגרם לה למעשה הפסד כספי-בפועל את בית

 'העסק ג-בית

עסק -מאחר ומדובר בבית, גם בית עסק זה קבל כי החיוב המחודש גורם לו עוול .13

 .שנסגר

   שלטים2 כלל 1998העסק עולה כי דוח ריכוז הנתונים מינואר -מתיק שילוט בית .14

 ).' מX 2.00'  מ1.00-ו'  מX 1.00'  מ4.00 (

ג ויטרינת "בתוספת שלט בכיתוב ע,  שלטים שונים4בצילום מתאריך לא ידוע נראים  .15

 .החנות

 נרשם שינוי של הורדה 1.5.2000-עסקים מ-שילוט של רישוי/בדוח ריכוז נתוני עסק .16

 .28.3.2000-השינוי מגובה בצילום מ.  שלטים לשלט אחד2-מ

 .ין שלט אחד בלבד שבתיק נמצא מצוי2003בהעתק אגרת שילוט לשנת  .17

 . שלטים2 פורטו שוב 1.7.2003-מ, בדוח ריכוז נתונים נוסף .18

 . שלטים ולפי זה נערך החיוב המחודש2 צולמו 2005-בסקר החדש ב .19

העסק נסגר חודשיים -צויין כי בית) שלא צויין בו תאריך(בטופס ערעור על החיוב  .20

  .כן והשלטים הוסרו שבועיים קודם לכן-לפני

 .עוד לא ברור מתי העסק נסגרמהרישומים והתי

בעקבות , 50%-משאומת כי בית העסק סגור החליטה ועדת הערעורים על זיכוי ב .21

 .שימוש בשילוט לחצי שנה בלבד

 בבית עסק זה לא נמצא דופי בפעולות העירייה ובתקינות ההליכים השונים -לסיכום .22

 .והחיוב היה מוצדק וכדין
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  שונות

התהליך בנוהל מסודר וממוסד בנושא הערעור בגין הביקורת מציינת לחיוב את ליווי  .23

הנוהל כולל ועדת ערעורים שהופעלה לטפל בפניות בעלי . הודעות החיוב החדשות

 .העסקים והשגותיהם וקבעה להתכנס אחת לחודש

מנהל מדור רישוי עסקים , בועדת הערעורים מצוותים מנהל אגף הפיקוח והחנייה .24

  . ייהיועצת משפטית ומנהלת הגב, ושילוט

, בצד היוזמה המבורכת של העירייה במיסוד הנוהל בנושא והועדה לערעורים

, הביקורת גורסת כי אותו ציוות שנקבע לועדה אינו תואם את יעודה כדרג ערעור

בודק בעצמו ערעורים על קביעות שלו עצמו , כפי שהוא, מאחר ולמעשה הצוות

  .כדרג המבצע

ה ברמת דרג ממונה אשר יכול לבדוק השגות ראוי שתהי, י טיבה"עפ, ועדת ערעורים

  .על הדרג המבצע המפורט בצוות דלעיל
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 סיכום והמלצות

העסקים לא היו מוצדקות וכי -משלושה המקרים שנחקרו עולה כי השגות בעלי .1

 .העירייה גבתה כחוק וכדין את האגרות שחייבה

לא סיים שבינתיים ממי, הקודם(הביקורת מוצאת פגם חמור בכך שאחראי השילוט  .2

  העסק -לא איתר ולא עדכן את כמות השלטים שהיתה לשני בתי) את תפקידו

צולם על כל שלטיו כבר במאי , כאמור, אחד מהם. 2005עד , קודם לסקר) 'ב-ו' א(

  . ולא חוייב עליהם2001

 מצאו עצמם בעלי אותם -לכשנמדדו ותועדו השלטים הקיימים , כתוצאה מכך

במקרים הנבדקים הגידול לא , כאמור.  החיוב גדלעסקים ודומיהם מופתעים שסך

. נבע משינוי בתעריפים או משינוי בשיטת החישוב או מגידול בשטחי השילוט

 לא היו מעודכנים ומשעודכנו 2005הגידול נבע מהעובדה שהנתונים עד תחילת 

 נמצא –בסקר והועמדו על הנתונים האמיתיים העדכניים גם בהקף החיוב בגינם 

מאחר והחיוב הקודם לא היה מעודכן , פועל אכן גדל לעומת החיוב הקודםשהחיוב ב

 .למצב השילוט בפועל והיה קטן מהנדרש לפיו

סכומים גדולים , כמחוייב בחוק, למעשה משמעות הדבר כי העירייה יכלה לגבות .3

 .י אחראי השילוט הקודם"אותם הפסידה בגלל חוסר עדכון מצב השילוטים ע, יותר

יוזמה שנקטה העירייה עם נוהל הערעור על החיובים החדשים בצד החיוב שב .4

ממליצה הביקורת להעלות את דרג ועדת הערעורים לרמת הדרג הממונה על הצוות 

אליו כפופים מנהל , ל העירייה"דהיינו שהועדה תהיה בראשות מנכ, הנוכחי שנקבע

  ).הצוות הביצועי(ומנהלת הגבייה , הפיקוח מנהל רישוי העסקים והשילוט

דעת משפטית בשאלת סמכויות הועדה -הביקורת ממליצה שהעירייה תקבל חוות

  .להקלה או הפחתה באגרת השילוט שיש בהן משום ויתור על הכנסות לעירייה
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תיקים , הביקורת מצביעה על הפגמים שבתיקי השילוט שהיו עד הסקר האחרון .5

 ונתונים לגבי השילוט עד לא מלאים או לא כללו פרטים, שחלקם לא היו עדכניים

  .הסקר

  .כן חסרים בתיקים נתונים כספיים של החיובים והתשלומים בגין השילוט-כמו

הביקורת ממליצה לכלול בתיקי רישוי בתי העסק והשילוט גם את נתוני החיובים 

  .בנוסף לנתוני השילוט החדשים שנקלטו מהסקר, והתשלומים הללו
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 לקחים מבדיקה
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  לקחים מבדיקה

 "יעד"' בחב

  כללי

ובו ") הקבלן"להלן (אויר - חילק חבר מועצה תצהיר של קבלן מזוג2005'  נוב15ביום  .1

 ).ל"להלן המנכ" (יעד"' ל חב"טענות נגד מנכ

 .ע בדיקה בנושא פנה ראש העירייה לביקורת בבקשה דחופה לבצ2005'  נוב16ביום  .2

 .בו ביום פתחה הביקורת בבדיקה של הטענות שהועלו בתצהיר .3

 הליך הבדיקה

 .והגזבר" יעד"ל "הביקורת החלה מיידית בבדיקות אישיות עם מנכ .4

 הנדונה 2000במהלך שנת " יעד"בשלב ראשון נבדקו כל העתקי ההמחאות ששלמה  .5

 ).האויר-קבלן מזוג/י תצהיר של הספק"שהיתה השנה הרלוונטית עפ(

וכן נתוני הנהלת , בדגש על כרטסת הבנק, נבחנו ספרי החשבונות של החברה .6

 .החשבונות הרלוונטית

חשבוניותיו , לרבות חוזהו, נבחנו התיעוד והמסמכים הקשורים לעבודה עם הקבלן .7

 .והתשלומים שהועברו אליו

 .אך הוא לא הגיע אליה, תואם מועד לפגישה של הביקורת עם הקבלן .8

שהגיש , הגיע לביקורת העתק תלונה במשטרה בנדון) 20.11.05-ב(פר ימים לאחר מס .9

  .המועצה דנן-חבר

מנת לא להימצא -על, י הביקורת"פתיחת הליך משטרתי מנעה המשך בדיקה ע

בוצעה פניה למשטרת . מפריעה להליך המשטרתי והדבר חייב את הפסקת הביקורת

 .רתישראל בכדי לקבל עמדתה לגבי המשך עבודת הביקו

   התקבלה הנחיית המשטרה לא להמשיך בביקורת בעניין עד למיצוי 1.1.06-ב .10

 .חקירתה של המשטרה
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  .ל נאלצה הביקורת להקפיא את כל פעילותה בנושא"נ-כפועל יוצא מה .11

 .הדבר דווח לראש העירייה ולועדה לענייני ביקורת

 לקחים

 לדעת הביקורת יש, לחדול מביצוע הביקורת בה הוחל, כאמור לעיל, בצד האילוץ .12

לואי של הפרשה אשר אינה נוגעת לחקירת –חשיבות להפקת לקחים מסוגיית

 ).ולכן ניתן לעסוק בה(המשטרה 

 עניינים-תחומים וניגוד-ערוב

הסוגייה העיקרית בה רואה הביקורת מקום חשוב להפקת הלקחים נוגעת לעניין  .13

ל החברה בביתו באופן "י מנכ"ע, "יעד"' שעבד עבור חב, ספק/העסקתו של קבלן

 .פרטי

לביקורת כי אכן העסיק בביתו " יעד"ל "באותו שלב ראשוני של הבדיקה אישר מנכ .14

 .ספק/כקבלן" יעד"' אויר לחב-וגבעת שסיפק שרותי מיז, באופן פרטי את המתלונן

להשתמש לצרכיו הפרטיים בספק  הנותן " יעד"ל "הביקורת גורסת כי אסור היה למנכ .15

 .שרותים לחברה הציבורית שבניהולו

ספק אינו יכול /כל מנהל וכל עובד ציבור המעסיק או מפעיל קבלן, עקרונית .16

העניינים שיש -ודהתחומים וניג-בשל ערוב, להשתמש בו לצרכיו הפרטיים ולביתו

במצב עניינים זה יש פוטנציאל של השפעה עקיפה או אף ישירה של השימוש . בכך

שלא לומר פתח אפשרי (הפרטי על ענייני העבודה ופוטנציאל של ניגוד עניינים 

 ).להפקת תועלת אישית של העובד מתפקידו הציבורי

 :משמעית- בנושא הינה חדהמלצת הביקורת .17

פרטי עם -חייב להמנע מכל קשר עסקי אישי, חד מנהלבמיו, כל עובד ציבור  .א

 .ספק אותו הוא מפעיל במסגרת עבודתו הציבורית/קבלן

נקראת לפרסם לכלל עובדי החברה נוהל קפדני למניעת העסקה או " יעד"' חב  .ב

ראוי שיקוימו על כך . קשר עסקי פרטי עם גורמים בעלי קשר עסקי עם החברה

 .גם פיקוח ובקרה פנימיים
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ל והודה כי לא היה צריך לנהוג כפי "נ-הכיר בטעותו בתחום ה" יעד"ל "ן כי מנכיצויי .18

 .שלא יישנה עוד, חזקה עליו כי אישית הפיק את הלקח המתאים. שפעל

 סיכום

תפיק את הלקח ותפעל בצורה ממוסדת להטמיע ולפקח על כך " יעד"מן הראוי כי   .19

ורם הקשור עמם בקשרי שמנהלים ועובדי הציבור לא יעסיקו באופן פרטי כל ג

 .עבודה

ישראל בו -יצויין כי בשלב ההתיחסות לטיוטת דוח זה התקבל גם מכתב ממשטרת .20

היא מודיעה כי חקירתה בנושא הסתיימה וכי תיק החקירה נסגר מאחר ולא נמצאה 

  ".יעד"' ל חב"כל אשמה פלילית במעשיו של מנכ

 .בכך רואה הביקורת סוף דבר בנושא זה
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  ח מעקב על "ביקורת ודו

  באפסנאות2005ספירת המלאי 

 

  כללי

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

 ספירת המלאי הפיקוח והביקורת נעשו על. השנה פיקוח ומעקב הביקורת בנושא

ח הביקורת על " והמעקב בוצע על תיקון הליקויים מדו2005השוטפת לסוף דצמבר 

 .2004הספירה של דצמבר 

  הרקע מתוך דיני העיריות

, )1998ח "התשנ, ניהול טובין(רישום , ניהול מחסנים, הסדר רכישות(תקנות העיריות  .2

  .עוסקות בין השאר בנושא ספירת המלאי") התקנות"להלן (

תיערך ספירת , בסוף שנת הכספים, קובעת כי אחת לשנה לפחות, שם, 26קנה ת

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  

 ".כמויות בפועל שנמצאו במחסן בעת הספירהשל הפריטים תיאורם וה

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

 .ן ומנהל רכש ואספקה על פשר ההפרשיםמנהל המחס

 קובעת כי ועדת הרכש תחליט באילו פעולות לנקוט להתאמת תוצאות 28תקנה  .4

 .הספירה לרשום בפנקס הטובין
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 ממצאי הביקורת והמלצותיה

  .29.12.05-26הספירה התבצעה בתאריכים  .5

המחסן הראשי של העירייה מטופח ומסודר והביקורת התרשמה כי האינוונטר 

 .כבעבר, י אחראי לוגיסטיקה ואחראי המחסן באופו יעיל ומיומן"נוהל עמ

' במתחם רח(הספירה השנתית התבצעה גם השנה במחסן המרכזי של העירייה בלבד  .6

  .כמתחייב בתקנות, במקום בכל מחסני העירייה, )המעיין

אך הדבר נשנה ולא , על הליקוי בנושא זה העירה הביקורת כבר בשנים קודמות

  .  גם בשנה הנוכחיתקויים

כל מחסני העירייה הביקורת מדגישה את הצורך לבצע ספירה מלאה של 

  .כנדרש וכפי שמתחייב מהתקנות

 .נמשך שנים וטרם בא על תיקונו, הליקוי חמור בהיות הדבר קבוע

המפעילים לספירה הפיזית עובדי עזר של , י עובדי האפסנאות"הספירה מנוהלת ע .7

למעשה מתקבל שהאפסנאות מעורבת .  לאפסנאותהעירייה ממחלקות שמחוץ

  .התלות הנדרשים של הסופרים-בספירה וחסרים ההפרדה ואי

  

למרות ההערות החוזרות ונישנות , לא השתנה, שנמצא לקוי בעבר, גם סידור זה

  .בביקורות הקודמות

  

-י גורמים בלתי"הביקורת ממליצה שוב להכשיר ולבצע את הספירה בעתיד ע

בעבר נמסר לאפסנאות וללא כל מעורבות של עובדי האפסנאות תלויים מחוץ 

לביקורת כי מתוכנן תיקצוב לסופרים חיצוניים והוא יתן פתרון מקצועי לספירה 

  .תלויה-עצמאית בלתי

  , הביקורת ממליצה בצד זאת על בחינה נוספת של פתרון פנימי מתוך העירייה

 .במטרה להוזיל את העלויות ככל הניתן, או במשולב חלקית בלבד עם גורם חיצוני

 ממליצה הביקורת כי מחלקת -עד לביצוע ספירה מלאה בכל המחסנים וגם לעתיד  .8

, האפסנאות תקיים בכוחותיה העצמיים ביקורות בדיקת מלאי מדגמיות אקראיות

שישולבו , קורות כאלהבי. במחסנים השונים האחרים בעירייה, פתע ומתואמות

יבטיחו פיקוח מוגבר על הציוד והמלאים ויקנו לאחראים על , ספירת מלאי/בבדיקת

 .המחסנים תחושה שהנושא מפוקח ולא נזנח
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  .השתתפות נציג הגזברות בספירה-ליקוי מהעבר שהוחמר השנה הוא אי .9

ושא י התקנות בנ"בניגוד למתחייב עפ, בביקורת השנה לא נכח כלל נציג הגזברות

  ).בשנה קודמת היתה השתתפות מידגמית(

על העירייה . קיום התקנות בנושא ועל הנסיגה בנושא-הביקורת מצביעה על אי

 .והגזברות לנקוט צעדים להבטחת השתתפות הגזברות בספירה כנדרש בתקנות

 עודפים/תיחקור חוסרים

בצע המת, עודפים/נמצא כי במחסן מתקיים תהליך של תיחקור עצמי של חוסרים .10

 . במטרה ללמוד את הסיבות להפרשים שנמצאו, י אחראי הלוגיסטיקה"במיומנות ע

בערך , שבמחסן הראשי) טים"מק( סוגי הפריטים השונים 1158כ "נמצא כי מתוך סה .11

  ).1.7%-כ( פריטים 20לגבי ) עודף/חוסר(נתגלו הפרשים ,  1,294,707₪כולל של 

) 3%(ירידה לעומת השנה הקודמת פערים אלה נמצאים במגמת /יצויין כי הפרשים

  ). בהתאמה6%- ו5%(והשנים שלפניה 

  . 528₪ פריטים ובערך כולל של 17גרעון /מתוך זאת נמצאו בחוסר

 . 67₪ובערך כולל של '  יח34 פריטים בכמות כוללת של 3בעודף נמצאו 

, או בערך כספי נמוך, חוסרים או עודפים בהפרשים קטנים של פריט אחד או שניים .12

באשר אינם נחשבים מהותיים , בע הדברים אינם נבדקים לסיבתם או מקורםמט

  .כספית

עודף וגם ערכיהם הכספיים /בהשוואה לשנה קודמת קטן מספר הפריטים שבחוסר

 .יש בכך המשך מגמה חיובית מהשנים הקודמות. עודפים היו קטנים/של החוסרים

 .דוח על ההפרשים הועבר ממחלקת רכש ואספקה לגזברות .13

 של -ד מועד סיום הביקורת טרם הושלם כנדרש השלב האחרון המתחייב בתקנות ע .14

י הגזברות בלווית מכתב הסבר של האפסנאות להחלטתה "ח ההפרשים ע"הגשת דו

 .של ועדת הרכש בדבר הטיפול בהפרשים
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 סיכום

טרם באו על ) כפי שפורטו לעיל(שלושה ליקויים קבועים מהשנים הקודמות  .15

 :המלצות הביקורות הקודמותלמרות , תיקונם

 .כדרישת החוק,  מחסני העירייהבכלביצוע ספירת המלאי   .א

תלויים וללא מעורבות עובדי -י גורמים בלתי"ביצוע הספירה עצמה ע  .ב

 .האפסנאות

 .נוכחות של נציג הגזברות בספירה  .ג

  שהגורמים   הביקורת רואה בחומרה את המשך הליקויים משנים עברו ומביעה תקווה  

  למנוע צורך במסקנות , ים בעירייה יתעשתו ויטפלו בם הפעם ברצינות האחרא

 ). דלעיל6-9סעיפים ( אופרטיביות בעתיד 

כי האפסנאות תנהיג ביקורות מלאי מדגמיות , כמפורט לעיל, הביקורת ממליצה .16

  .במחסני העירייה השונים) בכוחותיה העצמיים(
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	שיטה
	עקרי הממצאים, המסקנות וההמלצות
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	קבלת טופס חשבון הבנק מהספק
	קליטת חשבון הבנק של הספקים
	שינוי חשבון של הספק
	הרשאות והפרדת תפקידים
	בקרות חכמות
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	טופס קליטת חשבון בנק
	קבלת טופס חשבון הבנק
	קליטה ושינוי חשבון בנק של ספק
	הרשאות והפרדת תפקידים
	משלוח הודעות לספקים
	בקרות חכמות
	כרטיסים מגנטיים
	הקשר עם הבנק
	ביטוח נגד מעילות
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	ו. הנדסה - רישוי ופיקוח הבנייה 
	עקרי הממצאים וההמלצות
	בנין א' 
	בניין ב' 


	ז. גביית קנסות של בית משפט
	דוח ביקורת בנושאגביית קנסות של בית-המשפט
	פרק א' – כללי
	מבוא
	1. במסגרת תוכנית עבודת הביקורת של העירייה קוימה ביקורת בנושא קנסות בית-    המשפט וגבייתם.
	2.  הבדיקה כללה פגישות וריאיון של כל בעלי התפקידים, בדיקת תיקי בית-המשפט הרלוונטיים, שיטות העבודה, התעוד והמסמכים הנוגעים, בדיקה וניתוח נתונים (ידניים וממוחשבים) רלוונטיים.
	עקרי הממצאים וההמלצות
	3. נמצא כי מזכירות בית-המשפט חישבה כפל קנס על פיגורים בתשלום הקנסות שגזר בית-המשפט גם לאחר שינוי התקנות שחייב תוספת 50% בלבד.דבר זה מחייב את הביקורת להמליץ לעירייה על ביצוע החזרים של אותן גביות ביתר.
	4. הוברר כי אין כל בקרה על שלבי הטיפול בגביית הקנסות, על עריכת חישובי הקנסות, על פיגורים שמבצעת מזכירות בית-המשפט וכן על הטיפול באכיפה וחופש הפעולה המוחלט של הפקידה.הביקורת ממליצה על קביעת מנגנון לבדיקה ואישור דרישות התשלום היוצאות ממזכירות בית-המשפט, כמו-גם לבקרה על הזנת נתוניהן ועל שלבי הטיפול השונים באכיפה. 
	5. משכי הזמן של הליכי אכיפת גזרי-דין ארוכים מדי, אפשריים לקיצור ואף מחייבים זאת, הן בתיקים שבטיפול שוטף והן בתיקים רבי-שנים.
	6. חסרים כללים ונוהלים או הנחיות לגבי דרכי הטיפול בגביית הקנסות ואכיפתה.
	7. התובעת העירונית מוסמכת לקיים עיסקות-טיעון. בצד זאת גורסת הביקורת כי יש לאזן את הבלעדיות המוחלטת הנוכחית של התובעת העירונית בקביעת הפחתות בקנסות/עיסקות-טיעון ע"י יצירת בקרות / "בלמים ואיזונים". אלה ניתנים לפתרון ע"י מיסוד מנגנון וכלים לקביעה של מדיניות העירייה בנושא זה וע"י הנהגת חובת דיווח של התובעת לממונים בעירייה על הפשרות שקבעה והנמקתן. 
	8. מזכירות בית-המשפט חסרה את הכלים והמיומנות לטיפול במקרי גבייה ואכיפה מורכבים ובעייתיים.מומלץ לבחון את איחוד הליכי הגבייה והעברתם לביצוע ע"י מחלקת הגבייה של העירייה.
	9. מספר סוגיות ארגוניות מלוות את בית-המשפט לאורך זמן, אך הן נותרו פתוחות וללא פתרונות:-
	א.  שאלת עתידו של בית המשפט והפעלתו בגבעתיים או שילובו     
	    בפתרון  חלופי אחר.
	ב. נושאי הארגון מחדש בעקבות אבחון ארגוני שבוצע בבית המשפט.
	ג. המיחשוב (שהוא פועל יוצא של הנ"ל).
	10.  המיחשוב בבית-המשפט מיושן והשימוש בו ע"י המזכירות לקוי. המצב הנוכחי חייב שינוי.מומלץ על הטמעה והדרכה מחודשת של היישומים של מערכת המיחשוב הקיימת ובמקביל בחינה של אפשרויות להכנסת מערכת מחשב חדשה (מותנה בהחלטות על עתיד בית-המשפט).הביקורת ממליצה לבחון את הסוגיות הארגוניות עד תומן ולקבל בהן החלטות מעשיות, באשר הן מכתיבות גם את עתידם של שינויים ושיפורים נדרשים בתפקוד המוסד ואת אופיים וכן יש להן השפעות על אופי תיקון הליקויים ויישום המלצות הביקורת.   
	לאחר סיום הביקורת הוברר כי גם הנהלת בתי המשפט בוחנת מצידה את עתיד בית המשפט בעקבות פניית ראש העירייה ויש לקוות כי טיפולה מול העירייה ישא תוצאות בהקדם.
	11.  בכל מקרה ועד שיוכרעו הסוגיות הארגוניות יש לטפל בתיקון הליקויים המינהליים שנמצאו בתהליכי העבודה השונים (כמפורט בגוף הדו"ח).
	12. מומלץ לבסס ולהרחיב את נוהלי בית-המשפט בתחומים השונים כמפורט בגוף הדוח.
	13. במסגרת פעילות גביית הקנסות השוטפת מומלץ לבצע רענון והתקשרות מחודשת עם חברה המטפלת באיתור ומסירה. 
	פרק ב' – סקר מצב קיים
	כללי
	1.  ביקורת זו עניינה הטיפול בקנסות שהוטלו ע"י בית-המשפט העירוני ואכיפתם.לצורך כך בדקה הביקורת את עבודת מזכירות בית-המשפט, את התיקים ואת הטיפול באכיפת הקנסות וגבייתם, שעיקריהם נסקרים כאן.
	קנסות מפסיקות בית-המשפט
	2. סוגי הקנסות, עפ"י מקורותיהם, הינם:-
	א. על העדר רישיון בתי עסק
	ב. על מפגעים (עפ"י חוקי-העזר)
	ג. על עברות תנועה וחנייה
	ד.  על עברות בנייה
	ה.  על עברות שונות (בתחומי חינוך, איגוד ערים וכו')
	3. להלן מפורטים התהליכים השונים של טיפול בית-המשפט בקנסות ובתשלומם.
	תשלום הקנס בבית-המשפט עצמו
	4. עם מתן הפסיקה ע"י השופט נמסר העתק פרוטוקול לידי הנאשם.
	5. במקרה של פסיקה הכוללת קנס שהטיל השופט - אופן התשלום יכול להתבצע גם במקום במזומן, בהמחאה או בקבלת שובר תשלום שניתן לחלקו למספר תשלומים (בהתאם לפסיקת השופט בלבד).נמצא לפיכך שמקבלים מספר שוברים כמספר התשלומים שפסק השופט. אין למזכירות ביהמ"ש סמכות לשנות זאת או לקבוע הסדר תשלום שונה מפסיקת השופט. כל שינוי או בקשה לשנות בתשלומים מחייבת החלטה של השופט בלבד.
	תשלום מזומן/המחאה
	6.  הודעת הזיכוי מוחתמת ע"י המזכירה והעתקה מועבר לתיוק, במקביל הכסף ועותק נוסף מוכנסים לקופה בארון. בסוף היום מרכזים את הטפסים וההמחאות הדחויות ומעבירים לבדיקה ולאישור הגזברות בתדירות של פעם-שלש בשבוע. הן נמסרות בקופת העירייה כנגד החתמת השוברים, בדרך-כלל תוך צרוף קבלה מטעם הקופה של הגבייה. בתום כיומיים שולחת הגזברות את הודעת הזיכוי, שעל-פיה מזכירות בית-המשפט מכינה קבלה ידנית ("לוקש") משלה, אשר מוכנסת לתיק [ה"לוקש" הוא הוידוא האחרון שהתשלום אכן נקלט בפועל, משמש גם כנוהל לוידוא קבלת התשלומים המתבצעים בבנקים/דואר, בהבדל מהטופס שניתן רק על תשלום במקום].
	תשלום בבנק/דואר/קופת העירייה
	7.  שובר התשלום ניתן לתושב ביד. התיק מוחזק עם קבוצת תיקים למעקב.תהליך המעקב אחר התשלומים מתבצע באופן ידני, המחייב בדיקת מועד תוקפו של התשלום. תוך-כדי מעקב יומיומי שוטף של מזכירת ביהמ"ש אחר הרישום הידני שהיא מבצעת ע"ג התיק. סטטוס התיקים הוא בהמתנה. עם ביצוע התשלום מתקבלת הודעת זיכוי מהגזברות ומתבצעת הכנה של הקבלה הידנית הסופית ("הלוקש"), המוכנסת לתיק. לעיתים מתבצעות התקשרויות טלפוניות לתזכור חייבים המתמהמהים בתשלומם.
	8.  במקרים שאין מספרי טלפון נשלח מכתב מלווה בצרוף הודעת תשלום [התיק נמצא בטיפול בשלב זה כמו תיק "שפיטה בהעדר נוכחות הנאשם"], ומטופל ע"י מזכירה נוספת לנושא. תאריך המועד לתשלום הקנס מוזן לכרטיס במחשב (במערכת"מיכה" 8), שכבר מצוי במערכת משלב פתיחת התיק. [הפרטים מוזנים בסעיף "הערות": מצב הטיפול, ובסעיף "מעקב תיק": התאריך המיועד שנקבע לתשלום].
	9.  מתקיים המשך המעקב הידני אחר התיקים שבמעקב, לרבות במקרים שנדרשים הליכי איתור/חקירה.
	10. במונחים כמותיים מטפל בית-המשפט במאות תיקים מדי שנה, בפרוט הבא:-
	השנה
	תיקים שנפתחו
	תיקים שנסגרו *
	יתרה
	2000
	1594
	1410
	184
	2001
	1341
	1323
	18
	2002
	1230
	1205
	9
	2003
	1038
	1007
	31
	2004
	1320
	1290
	30
	*  "תיקים שנסגרו" = שניתן בהם גזר דין [גם אם היו בהם קנסות שטרם שולמו. זאת עפ"י הגדרות בתיה"ד]הערה: לא בכל התיקים גזרי הדין כוללים קנסות.
	11.  בעת הביקורת נספרו כ-600 תיקים שנמצאו במזכירות בית-המשפט בשלבי טיפול שונים של אכיפה, לאחר גזר-דין. מתוך אלה מאוחדים 179 תיקים של נאשם אחד, 178 של נאשם אחר, 4 נאשמים נוספים גוררים כ-30 תיקים כל-אחד. בטיפול שוטף נמצאו בעת הביקורת 54 תיקים.
	12. מתוך התיקים בטיפול שוטף בעת הביקורת, היו במעקב גבייה במזכירות ביהמ"ש:-
	א. תיקים ישנים מלפני 2004 – 4 תיקים
	ב. מ - 2004 – 6 תיקים
	ג. מ - 2005 – 7 תיקים
	ד. חייבים לא מאותרים 11 תיקים (רובם מ-2004).
	13.  עם תום תוקף מועד התשלום ועוד תקופת המתנה קצרה מופעל על המאחר בתשלומיו קנס פיגורים, כמתחייב בחוק.
	פרק ג' - ממצאים והמלצות
	ממצאי דגימת תיקים
	1. הביקורת דגמה אקראית תיקים לבחינת הטיפול בקנסות שפסק בית-המשפט.
	2. נמצא כי על חייבים שלא שלמו את הקנס במועד המוקצב הושת כפל קנס, במקום תוספת 50% מהקנס בלבד, כמתחייב מסעיף 67 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.עד 12.1.1990 קנסו, כתוספת פיגורים, 100% מהקנס המקורי ועוד 100% מדי 6 חודשים. מאותו מועד שונו התקנות והותרו תוספות פיגורים רק בהקף 50% מהקנס (במקום 100%) ועוד 50% מדי 6 חודשים (במקום 100%). מאז 27.11.2001 הוקטנה תוספת הפיגורים ל- 5% מדי 6 חודשים (במקום 50%).הוברר כי פקידת בית-המשפט המשיכה להוסיף תוספת פיגורים של 100% - כפל קנס, כבשיטה הישנה. לדברי הפקידה שגיאתה זו נעשתה בתום-לב ומתוך חוסר תשומת-לב, אף שלדבריה היא הודרכה אחרת והגם שהוראות אותו סעיף 67 הנדון ידועות לה וכתובות בטפסים שהיא עצמה שולחת לנקנסים.
	3. הביקורת גורסת כי  על העירייה לנקוט החזר יזום של הכספים שניגבו ביתר. 
	4. הביקורת לא מצאה כל מידע שיש בו לפגום בניקיון-כפיה של המזכירה המטפלת באותם חישובים. עם זאת, הביקורת מעירה בנושא זה כי חמורים מאד החישוב השגוי וחוסר כל בקרה ובדיקה על חישוביה ודרכי טיפולה של פקידת ביהמ"ש בקנסות ובגבייתם. במונחי מינהל וארגון תקינים יש פגם מבני חמור בעובדה זו של חוסר מוחלט של בקרה בבית המשפט על אותם תהליכי טיפול וחישובים שמבצעת אותה מזכירה.הדוגמה המובהקת לחסרונה הצורם של אותה בקרה היא הממצאים דלעיל של הטלת תוספות פיגורים לא נכונות ע"י המזכירה מבלי שהדבר נבדק או פוקח בצורה כלשהי.יתר-על-כן, חוסר בקרה גמור גם על הזנת הנתונים הכספיים למחשב יוצרת ספק באשר לאיכות הנתונים, לדיוקם ושלמותם. כתוצאה גם לא יכולה הביקורת לבחון, להסתמך או להשתמש בנתונים הכספיים הנוגעים לקנסות.
	5. נמצא כי אין נוהלים או כללים מחייבים באשר לשלבים ולמשכי הזמן של הפעלת התראות לחייב (לאחר המועדים בהם היה אמור לשלם את הקנס).כך נמצא, במדגם התיקים שנבדקו, כי חלפו לעיתים חודש ומחצה ואף למעלה מחודשיים מאז מועד התשלום שקבע גזר הדין או האורכה שנקבעה לתשלום ועד שנשלחה התראה נוספת או שהופעל השלב הבא.פרקי המתנה ממושכים כאלה אינם סבירים והם מחטיאים מספר מטרות, שהן: קיום קפדני של פסיקת השופט, הרתעה, אכיפת הגבייה וקבלת תשלומים במועדם.הביקורת אינה מקבלת את הטענה כי עומס העבודה על המזכירות הוא הגורם לעיכובים הללו. מכיוון שכמות התיקים אשר במעקב אינה רבה ומאחר ולכל תאריך ספציפי/נתון שנקבע לנאשמים לתשלום יש למעשה רק תיק אחד או שניים – אין כל מניעה אוביקטיבית, בהתארגנות נכונה, לבצע בם טיפול תוך זמן סביר מהמועד הנדרש שחלף.זמן סביר זה אפשר בהחלט שיכלול המתנה של ימים אחדים לתהליך המינהלתי של היקלטות התשלום (אם בוצע במועדו) במערכת הרישום של הגזברות ובית-המשפט, לפני שמופעל השלב הבא. עדיין ניתן וצריך לקצר את זמני ההמתנה והמעקב וכתוצאה מהם גם להקדים את גביית הקנסות.
	6. הוברר כי אין הנחיות וכללים מחייבים ואחידים לגבי הטיפול בשלבי הגביה ואכיפת גביה של קנסות בית-המשפט, לגבי מועדי הגביה, מועדי הפעלת רבית והצמדה על פיגורים.מזכירת בית-המשפט מנהלת במצב הקיים את המעקב (הידני) אחר הגבייה. במדגם של הביקורת אותרו מקרים בהם חלפו מספר שבועות בין המועד הנדרש לתשלום הקנס לבין תשלומו בפועל. לא הופעלה כל רבית פיגורים על פיגורים אלה. מזכירת ביהמ"ש הביעה סימפטיה טבעית והתחשבות במצבם הכלכלי של החייבים, דבר שאף-כי כוונתו טובה ואנושית אין להותירו לשיקול דעת העובד. תחום זה צריך להיות מוגדר בהנחיות ובכללים מחייבים ומפוקח באורח שוטף ולא להיות נתון לשיקול-דעת פקידותי מינהלי בלעדי (נכון ואנושי ככל שיהיה).
	7. הוברר כי במקביל, גם התהליכים עצמם, הטיפול בתיקים, בקנסות ובגבייתם - לחלוטין אינם מפוקחים ואינם מבוקרים, כאמור. אין כל בקרה על כל אלה, אין נתונים, אין תמונת טיפול, אין אפשרות פיקוח על מצב הטיפול. תהא קפדנית ככל שתהא עבודתן של המזכירות, אין ודאות שכל הקנסות הדרושים אכן ניגבו, הן בשל חוסר היכולת במערכת לבקר ולבדוק והן מחמת טעויות אנוש אפשריות.מטבע הדברים אין לפיכך לביקורת אפשרות לאמוד את היקף הבעיה ומימדיה.
	8. חסרונה של בקרה שוטפת על עבודתן של מזכירות בית-המשפט הוא ליקוי תפעולי-מבני משמעותי, במיוחד שמדובר בתהליכים של גביית כספים ובהליכים מורכבים אשר יכולים במקרים חמורים לענישה חמורה.התהליך כולו מתחיל לאחר גזר-הדין של השופט, הקובע גם את המועד לתשלום הקנס במדה ונגזר. הודעה על גזר-הדין נשלחת לנשפט, כולל המועד לתשלום. בחלוף המועד לתשלום נהוגה תקופת המתנה של הפקידה, למשך כשלשה שבועות. לאחר-מכן שולחת הפקידה התראה בטרם בצוע צו מאסר, מלווה בתוספת פיגורים.לעתים, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, פקידת בית-המשפט שולחת ליתר בטחון התראה נוספת.משלב זה הפקידה היא גם היחידה שקובעת את העיתוי והטיפול בהגשת החומר לשופט לנקיטת האמצעים.להפעלת צו דרושה אמנם הכרעה והחלטה סופית של השופט; גם הקנסות עצמם נקבעים במקור ע"י השופט. למרות זאת – מרחב השיקול של הפקידה לגבי עיתוי והפעלת השלבים למימושם של הקנסות ועד למאסר הוא גמיש מאוד ונתון בלעדית לשיקולה ולטיפולה של הפקידה.למעשה בכל אותם שלבים, מעת שהוצא גזר-הדין, פקידת בית-המשפט פועלת לבדה  ואין כל בקרה, פיקוח או מעקב אחר מעשיה ופעולותיה. לחופש פעולה זה גם אין כל נוהלים מחייבים או כללים מוסמכים המנחים אותה כיצד לפעול.חופש הפעולה המוחלט של הפקידה וחוסר כל בקרה הם פגמים מהותיים.על העירייה לקבוע כלי ניהול, פיקוח ובקרה על פעולות מזכירות בית-המשפט.
	9. ישנם מספר תיקים שהטיפול בם נמשך כבר מספר שנים.על העירייה למצוא דרכים לקצר את זמני הטיפול ולייעל את הבקרה והמעקב בנושא.
	10. במדגם שערכה הביקורת נמצאו גם תיקים בהם חסרו לנאשמים פרטים אישיים הדרושים לאיתורם לצורך אכיפת גזר-הדין, כגון כתובת נכונה או מספר זהות. הדבר מקשה ביותר את האכיפה.הומלץ בעת הביקורת שמזכירות ביהמ"ש תסתייע לצורך כך בנתוני מרשם האוכלוסין המגיעים תקופתית לידי מח' מערכות-מידע באגף המינהל הכללי.
	11. כמו-כן הוברר כי מזכירת בית-המשפט נתקלת גם בקשיי איתור אחרים של נאשמים שלא שלמו קנסותיהם. אין בידיה כלים וידע מקצועיים לטפל במקרים מורכבים וקשיים לגבייה, עם כל רצונה הטוב.הביקורת גורסת שבמקרים שמזכירות ביהמ"ש אינה מצליחה לטפל בקנסותיהם – מומלץ להעבירם לטיפולה המקצועי של מח' הגביה של העירייה, שבידיה הניסיון, הידע והכלים בכך.
	התפשרות בקנסות/ עיסקות טיעון
	12. התובעת העירונית מטפלת וקובעת באופן בלעדי הקלות בקנסות לחייבים, במסגרת עיסקות-טיעון שהיא מסכמת עימם.במצבים שלהערכתה יהיו קשיים בגביית קנסות נוהגת התובעת העירונית לבחון את אפשרויותיו של הנקנס לעמוד בתשלום הקנס; בהתאם למיטב שיקולה ובאופן בלעדי היא נוהגת להגיע עם החייב לפני השפיטה להסדר תשלומים ובמקרים רבים גם לויתור על חלק מהקנס. אלה מוגשים לאישור השופט ולהחלטתו. התובעת מבהירה כי היא פועלת כך רק אם היא מעריכה שסיכויי גביית הקנס נמוכים ושעדיף לעירייה לגבות חלק מהכסף במקום לאבד את כולו.הביקורת סבורה גם כי אין בידי התובעת כלים ויכולת לבדוק לאשורו את מצבו הכלכלי של החייב ולרדת לחקר האמת.
	13. בהקשר זה הביקורת רואה פגם נוהלי מובנה במצב של קביעה בלעדית של הקלות בקנסות ע"י בעל-תפקיד כלשהו בעצמו. בצד סמכויות התובעת העירונית בנושא זה, המוקנות לה מכח מינוייה ע"י היועץ המשפטי לממשלה – חשוב לדעת הביקורת לקיים מנגנון של בקרות / "בלמים ואיזונים" בעירייה בנושא הפשרות הללו, לתיקון המצב הנוכחי בו התביעה העירונית פועלת בלעדית במערכת הסגורה שלה בלבד.דבר זה נדון כאן במישור העקרוני ונוגע להיבט הארגוני ולא אישית לתובעת העירונית.להערכת הביקורת ריבוי עיסקות-טיעון יוצר תקדימים ומפחת את עקרונות ההרתעה ויראת החוק ואת הנכונות לשלם קנסות.הביקורת גם גורסת כי על בית-המשפט לדבוק ולמצות יותר את הליכי האכיפה ומנגנוני האכיפה שלרשות מערכת החוק, בטרם תגיע התביעה לעיסקות-טיעון.
	14. הביקורת ממליצה בהקשר זה, כאמור, לשקול מיסוד מערכת "איזונים ובלמים" אשר תתבסס מחד-גיסא על מיסוד מנגנון וכלים לקביעת מדיניות מחייבת של העירייה בנושא ההתפשרות בקנסות, ומאידך-גיסא חובת דיווח של התביעה לגורמים הממונים בעירייה על הפשרות שסוכמו וההנמקות להן. הפעילות של התביעה העירונית אשר תתקיים במסגרת מדיניות-מחייבת שתקבע לה ע"י העירייה ותתבטא גם בדיווח תקופתי (חודשי) על ההתפשרויות, היקפן, פרטיהן והנמקה מפורטת לכל אחת מהן – אלה יהוו בקרה, בלמים ואיזונים הולמים.
	מיחשוב ושיטות עבודה
	15. הביקורת מציינת כי ככלל עבודת הרישום והמעקב של מזכירות ביהמ"ש עצמן אחר הקנסות וגבייתן היא סבירה בנסיבות הקיימות של עבודה ידנית, אם-כי יש מקום ליעלה באופן מהותי. 
	16. מובן שאין להסתפק כיום ברישומים ידניים, נוכח כל בעיית האמינות וקשיי הבקרה והמעקב הכרוכים בעבודה ידנית.בהקשר זה מתבקשים מטבע הדברים פתרונות מיחשוב. יש כיום למזכירות בית המשפט מיחשוב באמצעות מערכת "מיכה 8" מיושנת, אשר אינה נותנת פתרונות מלאים ועכשויים לצרכי בית-המשפט.יחד עם זאת נמצא כי מזכירות בית המשפט אינן שולטות באופן מלא במערכת הקיימת, אינן בקיאות בכל יישומיה ואפשרויותיה ובמספר דוגמאות שנבחנו ע"י הביקורת במשותף עם אנשי מערכות המידע של העירייה. הוברר כי גם נעשה שימוש לא נכון בקודים של המערכת. לימוד המערכת ע"י מזכירות בית-המשפט לא עלה יפה ועדיין ישנם במערכת תחומים שהמזכירות לא מכירות או לא מיישמות נכון.
	17. כפועל יוצא מכך ממליצה הביקורת על הדרכה מחודשת במערכת המחשב הנוכחית ובדיקה של אגף המינהל הכללי כיצד ניתן לייעל את היישומים הנוכחיים.במקביל מומלץ כי האגף יבחן פתרונות מיחשוב חדש לטווח הארוך, במידה ויוחלט בעירייה שבית המשפט ממשיך לפעול במסגרת העירייה לטווח הארוך. 
	18. בולט בחסרונו המיחשוב הדרוש של מערכת מעקב עכשוית, במקום התהליכים הידניים הנוכחיים של רישום ומעקב. ללא המיחשוב אין אפשרות לקבל תמונת נתונים ובקרה, אימות, מעקב מלא ובכלל ודאות לגבי השליטה המלאה בקנסות.אין ספק שהדבר יבטיח פיקוח, בקרה ומעקב אמינים ומסודרים של התשלומים האמורים להכנס לקופת העירייה.  
	19. מכל אלה עולה המלצה חד-משמעית שבית-המשפט זקוק וראוי למחשוב (מותנה בהחלטות על עתידו, כמפורט בהמשך ובתוכניות הקצאת המשאבים העירונית). 
	סוגיות ארגוניות
	20. במהלך הביקורת, שמוקד עניינה היה במקרה זה בכספים ובקנסות הנגזרים מפסיקות בית-המשפט, הוברר כי ברקע פתוחות מספר סוגיות ארגוניות שלא מוצו ולא נתקבלו בן החלטות.
	21. הסוגייה הותיקה יותר היא האבחון הארגוני שבוצע לביהמ"ש בשנת 2000. עבודה זו שהשקיעה העירייה בביהמ"ש באמצעות האגף למינהל כללי הניבה תוצאות חלקיותבלבד עד-כה, למרות שהיא העלתה לדיון מספר נושאים מהותיים: כפיפות בית-המשפט, מי אמור לקיים עליו בקרה, סוגיית הבקרה על גביית הקנסות, נושא מיחשוב בית-המשפט, ארגון ותפקוד פנימיים.למרות שמספר נושאים בתחום התפקוד הפנימי של בית-המשפט תוקנו מאז הבחינה הארגונית, לא כל מסקנותיה נדונו לעומקן והביקורת גורסת כי יש מקום לדון בעקרי ההמלצות בכובד ראש. רובן מטופלות גם בדו"ח ביקורת זה, כפי שיפורט בהמשך.
	22. סוגייה עקרונית יותר היא  שאלת עתידו, המשך קיומו בגבעתיים ואופי תיפקודו של בית-המשפט בכל תצורה עתידית. סוגייה זו צפה ועלתה במסגרת תוכניות ההתיעלות של העירייה, אך גם היא לא מוצתה ונותרה פתוחה.הביקורת גורסת כי חשוב לבחון את הנושא לעומקו, בכל ההיבטים האפשריים של השרות לתושב, התיפעול, ההיבט הכלכלי לעירייה, לדון בכולם ולגבש החלטות ברורות. החלטות אלה הן אשר יקבעו את אופי ארגון בית-המשפט, כפיפותו, בקרתו, פעילותו המשפטית והכספית.
	23. במידה ועבודת-המטה, ובעקבותיה ההחלטות, יקבעו כי עדיף שבית-המשפט ישאר בעירייה – חיוני כי יבחן ויוחלט למי בעירייה הוא יוכפף, כיצד וע"י מי הוא יפוקח וכיצד הוא יתופעל ויבוקר פנימית–תפקודית, מינהלית וכספית.
	24. לאחר סיום הביקורת הוברר כי גם הנהלת בתי המשפט בוחנת מצידה את עתידבית המשפט בעקבות פניית ראש העירייה ויש לקוות כי טיפולה מול העירייה ישא תוצאות בהקדם, באשר יש להן מטבע הדברים השלכות מהותיות על המערכת.
	נושאים מינהליים
	25. הוברר כי מזכירות בית-המשפט מעודן לא קבלו הכשרה מקצועית פורמלית מסודרת, לא בסדרי בית-המשפט ולא בתחום הגבייה, חישובי קנסות וכיו"ב. הן קבלו בתחילת תפקידן הדרכה במקום ממי שהיתה מזכירת ביהמ"ש וכיום התובעת.
	26. העבודה עם מחשב בית-המשפט:-נמצא כי אין אפשרות מעשית לדעת את נתוני היקף הקנסות שנגזרו ע"י בית-המשפט, ואת נתוני היקף החובות מתוכם. בניסיון של הביקורת לקבל את הנתונים ממערכת המחשב של בית-המשפט הוברר כי בשל הזנה לא מדוייקת ולא מלאה של הפרטים הגולמיים למערכת המחשב – אין יכולת לקבל נתונים מלאים ואמינים. עם זאת אין מדובר ברשלנות או הזנחה של מזכירת בית-המשפט המזינה את הנתונים. להערכת הביקורת שיטות העבודה של מזכירת בית-המשפט אינן מגובשות באופן מלא ונכון ולא הוגדרו דרישות המערכת באופן שקובע את שיטת הזנת הנתונים, מה להזין ואיך.אחת התוצאות היא לדוגמה העובדה כי מזכירת בית-המשפט הזינה, לגבי תיקים שאוחדו ובעיסקות-טיעון, את סכומם הכולל של הקנסות המאוחדים בכל אחד מהתיקים שבאותה עיסקת-טיעון. כתוצאה מכך למעשה מופיע סכום הסך-הכל הכולל שבכל אחד מהתיקים – בכפולות כמספר התיקים הנכללים בעיסקת-הטיעון. אף-כי בפועל הגבייה מהחייבים אינה מושפעת מכך – הנתונים המספריים כוללים הכפלות-סרק לא נכונות של הסכומים הנ"ל.לכך נוסף הליקוי התפעולי שהמזכירה ברוב המקרים לא הזינה כלל דבר בשדה המתאים של "עיסקת הטיעון". באופן זה לא ניתן מעשית לאתר את עיסקות הטיעון ולדעת את הקף כפילות נתוניהן מן העבר.התוצאה הכללית היא שאין אפשרות לעבד ולקבל מהמחשב נתון אמין של סכומי הקנסות וחובותיהן.
	27. המלצת הביקורת לתיקון הרישום של עסקות הטיעון בכפולות לא נכונות - אומצו ע"י מזכירת בית-המשפט עוד במהלך הביקורת ושונו מאותה עת ואילך.
	28. יחד עם כל האמור לעיל, בהחלט סביר שישנם פרמטרים נוספים שאינם מוזנים למחשב או מוזנים באופן לא נכון/לא מלא. בהקשר זה  דרושה בחינה מחודשת של הגדרת יעדי המערכת הממוחשבת ושיטות העבודה הדרושות הנגזרות מכך.
	29. הודעת הזיכוי על תשלום קנס שמשולם בגזברות ומועברות כאישור התשלום לבית-המשפט- הן ידניות, על כל המשתמע מכך לפגם במונחי אמינות ובקרות.מן הראוי שתוסדר הפקת הודעות זיכוי ממוחשבות.
	30. חותמת הקופה על תשלום קנס בקופת העירייה במח' הגביה לא נושאת תאריך וחתימה, דבר שהוא לקוי מבחינה מינהלית ומטיל ספק בתקפות אישור ההפקדה ואמינותו.בהתיחסות לטיוטת הדוח נמסר כי ליקוי זה כבר תוקן בעקבות הביקורת.
	31. הביקורת מוצאת פגם בכך שמכתבים שמוציאה פקידת בית-המשפט נכתבים ונשלחים בכתב-יד. שיטה זו אינה יאה עוד במערכת עכשוית מסודרת ויש להוציא את כל ההתכתבות באמצעות המחשב.
	נוהלים
	32. בתחילת 2005 הוכנה טיוטת נוהל עבודה של בית משפט. נמצא כי נוהל זה מכסה את מרבית הפעילויות בבית המשפט, אך הוא כתוב, מנוסח וערוך בצורה שאינה מתאימה לנוהל.מומלץ לפנות לאגף מינהל כללי לטפל בהכנתו, תאומו, כתיבתו, אישורו ופרסומו כנוהל בקובץ נוהלי העירייה.
	33. בנוסף  מומלץ על מיסוד נוהל לעניין הליכי הטיפול באכיפת גזר הדין, הקנסות, מועדי הגבייה, הפעלת רבית והצמדה וכיו"ב.
	חברה לאיתור חייבים ולמסירת חומר
	34. בית-המשפט משתמש בחברה קבלנית חיצונית למסירת התראות ומסמכים נדרשים לידי חייבים שלא פרעו קנסותיהם.נמצא כי החברה נבחרה על-בסיס הצעות מחיר שקבל מנכ"ל העירייה (הקודם), כממונה על בית-המשפט, לאחר שהיא היתה בעלת הצעה הטובה ביותר.עם זאת לא בוצעה עימה התקשרות חוזית מסודרת, ליקוי שהוא משמעותי ביותר, במיוחד כשמדובר בבית-המשפט.נוכח זאת וכן לאור הזמן שחלף מאז הצעות המחיר (משנת 2002), ממליצה הביקורת לקיים הליך מסודר מחודש של קבלת הצעות מחיר, בחירת זוכה והתקשרות חוזית מסודרת עם הזוכה.
	שונות
	35. מזכירות בית-המשפט, הפועלת ממשרדים לא ממוזגים (למעט חרך בקיר אולם בית-המשפט המשחרר מעט מיזוג מהאולם למסדרון שלהם) – ראויה לפתרון/שיפור המיזוג שיאפשר לתפקד (ולקבל קהל) באופן סביר. 
	סיכום
	36. על העירייה לבצע החזר כספי של הגבייה-ביתר שבוצעה בחישובי כפל הקנס השגויים, כאמור לעיל.
	37. יש לשנות את המצב הנוכחי בו קנס הפיגורים, חישובו, שיעורו, עיתויו ואכיפתו - נתונים בלעדית לקביעתה של הפקידה, ללא כל פיקוח ובקרה נוספים.גם ההחלטה אם, איך ומתי לטפל בהתראות ובנקיטת אמצעים נתונה בלבדית בידי הפקידה, ללא כל בקרה נוספת. זאת, מבלי להטיל דופי בעבודתן של המזכירות וניקיון כפיהן.אין להמשיך את המצב בו אין שליטה כלל על קיום/ביטול/עיכוב לכאורה של הליכי גבייה ואפילו מאסר ועל העירייה לקבוע בקרות, ניהול ופיקוח על פעולות מזכירות בית-המשפט בנושא.
	38. כתוצאה מאלה מחוייבת העירייה לקבוע פתרון, נוהלים ושיטה לפקח ולקיים בקרה שוטפת על הטיפול של המזכירות בקנסות שהטיל בית-המשפט. בכך תימנע פירצה משמעותית אשר כיום מאפשרת חישוב לא נכון ולא מבוקר של תוספת פיגור על קנסות.
	39. בשל חוסר הבקרה וליקוי בדיוק הנתונים – לא ניתן לבחון בודאות שכל הקנסות הנגזרים בבית המשפט אכן נגבים במלואם.זאת - בנוסף לאותם מקרים בהם נשפטו אנשים שלא  בפניהם וחלקם לא אותרו כלל, ויש קושי אובייקטיבי בגביית קנסותיהם.על העירייה לפעול למיסוד שיטות עבודה שיבטיחו שליטה מוחלטת בנתונים שלמים ואמינים. 
	40. בית-המשפט, אם לא ישתנה מעמדו בעירייה, מחייב מיחשוב. בשלב המיידי מומלצת הדרכה מחודשת למיצוי יישומיה של המערכת הקיימת. לטווח הארוך ידרש מיחשוב מחדש.מערכת ממוחשבת מחודשת תאפשר ניהול ובקרה נאותים ומשופרים של תיקי בית-המשפט ושל הנתונים וכן כלי פיקוח ובקרה. היא תאפשר מעקב מבוקר אחר תשלום הקנסות שהטיל בית-המשפט ויעול האכיפה והגבייה.
	41. מומלץ לשקול ארגונית וכלכלית ולקבוע החלטית את עתידו ואופן תפעולו של בית-המשפט, לרבות ההיבטים הכלכליים לעירייה.[בתום הביקורת הוברר, כאמור, כי גם הנהלת בתי-המשפט בוחנת את עתיד בית-המשפט של גבעתיים בעקבות פנייתו של ראש העירייה בנושא וראוי ששתי הבחינות תשולבנה].הבחינה המומלצת וההחלטות בעקבותיה יכתיבו את כיווני הפתרון לנושא המיחשוב ולנושא תיפעול הגבייה: במידה וימצא שעדיף להמשיך את תפעול ביהמ"ש בארגון הנוכחי - יהיה על העירייה לשקול את בחינת מיחשוב חדש לבית המשפט, כאמור לעיל.
	42. בכל מקרה מומלץ לבחון אפשרות ריכוז הגבייה, או שלביה המתקדמים/המורכבים, בידי מח' הגבייה של העירייה, נוכח חוסר הכלים והמיומנות של פקידת בית המשפט.
	43. בעת הפקדת תשלומים ע"י מזכירת ביהמ"ש בקופת העירייה יש להסדיר שאישור ההפקדה ישא, מלבד החותמת, גם חתימה וגם תאריך ההפקדה. בהתיחסות לטיוטת הדוח דווח כי נושא זה בא על תיקונו.
	44. מומלץ לקיים התקשרות מסודרת מחדש עם חברה המטפלת במסירה של מסמכים.
	45. מומלץ לבחון פתרון למיזוג-האויר במשרדי בית-המשפט. 
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