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  לכבוד
  מר רן קוניק

  ראש עיריית גבעתיים
  

  נכבדי,
  
  

  העיריות.ג(א) לפקודת 170, בהתאם להוראות סעיף 2020אני מתכבד להגיש לך את דוח מבקר העירייה לשנת 
  דוח הביקורת עוסק במגוון נושאים מתחומי פעילות העירייה.

  
  הביקורות נערכו בהתאם לתכנית העבודה השנתית אשר עודכנה במהלך השנה בהתאם להערכת סיכוני ביקורת מעודכנים.

ת רחבת היקף על סמך כך ועקב ריבוי מקרים של מתקפות סייבר אשר פגעו באבטחת מידע ובפרטיות החלטתי לערוך ביקור
  בנושא. דוח הביקורת בנושא זה הינו רגיש ביותר ולכן חלקים משמעותיים ממנו הינם חסויים מטעמי אבטחת מידע.

  
  איכות החיים של תושבי העיר גבעתיים מושפעת מאיכות השירותים והיקפם שניתנים על ידי יחידות העירייה השונות.

  דים בפעילות יחידות העירייה בהתייחס להוראות החוק, לחיסכון וליעילות.הביקורת שמה דגש על בחינת איכות ועמידה ביע
  

  כולי תקווה כי הביקורת תסייע לעירייה בניהול מיטבי של משאביה לשיפור וייעול השירות לרווחת תושבי העיר.
  

הביקורת, לגזבר העירייה אני מבקש להודות לך אדוני ראש העיר ולמנכ"ל העירייה על תמיכתכם והגיבוי הרב למבקר ולעבודת 
  על העמדת התקציבים הנדרשים לעבודת הביקורת ולשאר מנהלי האגפים ועובדי העירייה על שיתוף הפעולה הפורה.

  
הביקורת רואה ברכה בעמלה בעצם תיקון הליקויים שהעלו דוחות הביקורת וביישום ההמלצות הכלולות בהם. פרסום דוחות 

  מהווה זרז לפעולות חיוניות אלו.הביקורת והבאתם לידיעת הציבור 
  

 ג(א), מועבר העתק של דוח המבקר לחברי הוועדה לענייני ביקורת.170לפי סעיף 
  
  

  ג(ג) לפקודת העיריות.170בהתאם להוראות סעיף הנך מתבקש להגיש את הערותיך על הדוח 
  
  
  

  בברכה,                
  

  גבי סוידאן, רו"ח                
  מבקר העירייה                
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  דוח ביקורת 

  תקנות הגנת הפרטיות ואבטחת מידע
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 מבוא .1
. לצורך אספקת שירותים מגוונים לתושבים יםרב ומנוהלים מאגרים מידע פועלות מערכות מידע ממוחשבות גבעתיים תבעיריי  .1.1

  '. גלפירוט מבנה ארגוני של מחלקת מחשוב ראה נספח 

תוך הרחבת אספקת שירותים דיגיטליים לתושבים בשנים  הגברת שימוש במערכות מידע והגברת השימוש במאגרי מידע  .1.2

 . של העירייה ויפגע בפרטיות התושבים והעובדים בזדון או בתום לב כי מידע אישי ייחשף ברביםסיכון , מגביר את האחרונות

 כמו כן, שימוש זה חושף את העירייה לסיכונים במרחב הסייבר העלולים לפגוע בפעילותה.  .1.3

את הפעילות לשבש   עד כדי  ניצול של חולשות במערכות, תהליכים וגורם אנושימסייבר עלולים להתממש כתוצאה סיכוני   .1.4

 .וכד' עות משפטיות ועיצומים רגולטורייםהשוטפת, למנוע מהעירייה אספקת שירותים לתושבים, לחשוף את העירייה לתבי

 מכךבשנים האחרונות ישנה עלייה משמעותית בהיקף ובעוצמת האיומים בעולם כולו ובישראל בפרט. איומים אלה נובעים    .1.5

ובכך מאפשר תקיפה נרחבת,  -רשת האינטרנט חכם המשתמש ב התקן כל חושףו התרחב ממחשב הקלאסי  שמרחב הסייבר

שעברו מפשע פיזי לפשע  זדוניים לגורמים גבוההאנונימיות  המאפשרתשל האינטרנט רשת נטולת גבולות זאת לצד היותו 

  . דיגיטלי, כנ"ל גורמי טרור שבחלק מהמקרים נתמכים על ידי מדינות

) שונות ו/או Ransomware( 2 ), תוכנות כופרותMalware( 1 בשנים האחרונות גדל היקף התקיפות באמצעות תוכנות נוזקות  .1.6

תוכנות אלה מתפשטות הן דרך רשת אינטרנט בגלישה או דרך דוא"ל  והן באמצעות חיבור פיזי הפרות חוק ו"פשיעת מידע". 

של התקני זיכרון שונים למחשבים ברשת הארגון. התקיפות הופכות למתוחכמות יותר ויותר תוך אוטומציה שלהן והפצה 

 ית כדי לפתות משתמשים להפעיל אותן.המונית ושימוש בטכניקות הנדסה חברת

לשם שמירה על צנעת הפרט ועל הוראות החוק, יש לנקוט אמצעים לאבטחת המידע ומערכי המידע, ולהגן עליהם מפני פגיעה,  .1.7

חשיפה ושינוי במזיד או בשוגג. זאת, באופן שישמרו הזמינות, השלמות, המהימנות, הסודיות והשרידות של המידע ומערכות 

 המידע.

  רלוונטיים בהיבטי הגנת הפרטיות ואבטחת מידעוהנחיות תקנות , חוקים .1.8

 לחוק: 7להלן הגדרות לפי סעיף ) חוק -(להלן  1981-חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  

 "הגנה על שלמות המידע, או הגנה על המידע מפני חשיפה, שימוש או העתקה, והכל ללא רשות כדין." -אבטחת מידע 

  מיועד לעיבוד ממוחשב...""אוסף נתוני מידע, המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי וה -מאגר מידע 

  תקנות) מכוח החוק.  -(להלן  2017-פורסמו תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז 2017בחודש מאי

, מגדירות חובות מפורטות לבעל מאגר מידע, ליישום בקרות תהליכיות 8.5.18-התקנות אשר נכנסו לתוקף ב

 דע אישי. וטכנולוגיות לצורך אבטחת מאגרי מידע בהם מנוהל מי

 .תורת הגנת הסייבר של מערך הסייבר הלאומי. כוללת בקרות מומלצות 

  פרסם מערך הסייבר הלאומי "המלצות הגנה לארגונים ועסקים לעבודה מהבית בעקבות  2020במרץ  11-ב

 ראה נספח ב'.המלצות המערך לעבודה מהבית).   -התפשטות הקורונה" (להלן 

 הגנת הפרטיות בעקבות התפשטות נגיף הקורונה: מסמך בנושא " פרטיות:במרץ  פרסמה רשות הגנת ה 24 -ב

". המסמך כולל התייחסות גם לנקיטת הציבור, גופים ציבוריים והשוק הפרטי שאלות ותשובות להתנהלות

 ראה נספח ב'. אמצעי אבטחה סבירים לעבודה מרחוקת של עובדים.

  

  

 כבעלת המאגרשל עירייה בהיבטי הגנת הפרטיות ואבטחת מידע המשימות העיקריות  .1.9

  לקבוע מדיניות ונהלים 

 להעריך ולנהל סיכוני סייבר 

 להדריך עובדים ולהגביר מודעות שלהם 

                                                           
  תוכנה זדונית המותקנת במחשב ללא ידיעתו של המשתמש ופוגעת בפעולתו התקינה. 1
 תוכנה זדונית המופעלת על מחשב במטרה להצפין את תכולת הדיסק ותוכן המחשב. לאחר מכן מקבל המשתמש דרישה לתשלום כופר על מנת לקבל גישה  2

  לקבצים. 
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  להקצות משאבים מתאימים 

 לאתר, להגיב ולטפל באירועי אבטחה חריגים 

  דרישות תקנותלפקח ולבקר באמצעות תפקיד של ממונה אבטחת מידע לגבי יישום 

  להטמיע כלים טכנולוגיים נאותים להגנה על מערכות, תשתיות ומאגרים 

 לפקח ולבקר על פעילות מיקור חוץ 

  

 מטרת הביקורת .2
  

הנחיות  ,תקנות הגנת הפרטיותמטרת הביקורת הייתה לבחון את נאותות ניהול היבטי אבטחת מידע בעירייה, בהתייחס לדרישות 

מנגנוני אבטחת מידע הקיימים  אפקטיביותואת  רשות הגנת הפרטיות ומערך הסייבר תוך בחינת תהליך יישום תקנות בעירייה

במסגרת הביקורת גם נבחנו היבטי אבטחה  פערים.ואבטחה, פגיעות  חולשותזיהוי תוך בעירייה להתמודדות עם מתקפות סייבר, 

  ת במהלך משבר קורונה.והגנת הפרטיות בנושא עבודה מהבי

  

  התחומים העיקריים שנבדקו:

  מחלקת מערכות מידעפעילות 

 פעילות ממונה אבטחת מידע 

 פעילות ומעורבות הנהלת העירייה 

 פעילות בהיבטי משאבי אנוש  

  

  במסגרת זו נבדקו, בין השאר, הנושאים הבאים:

 הדרכה והגברת מודעות עובדים 

 ביצוע סקרי אבטחה ומבדקי חדירה  

 פעילות ועדת היגוי בהיבטי אבטחת מידע 

 פעילות ממונה אבטחת מידע 

 גיבוש וביצוע תכנית עבודה בהיבטי אבטחת מידע 

 קיום תקציבים נאותים 

 מדיניות ונהלים בהיבטי הגנת הפרטיות ואבטחת מידע 

 בפרט בנושא אבטחת גישה מרחוק  קיום אמצעי אבטחה טכנולוגיים נאותים 

 קור חוץפיקוח ובקרה על ספקי מי 
  

 מתודולוגיה .3
  לצורך הביקורת נערכו הפעולות הבאות:

 .שיחות עם: מנהל  מחלקת מערכות מידע; סגן מנהל מערכות מידע 

 .העברת שאלוני ביקורת ייעודיים למענה 

  ,עיון בחומרים: נהלים, סקרים, מבדקים, תיעוד לפעילות מחלקת מערכות מידע, ממונה אבטחת מידע, הסכמים עם ספקים

 ועוד. 

 :ביצוע בדיקות טכנולוגיות מדגמיות 
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  שילוב של כלי תוכנה לסריקה מקצועית ובדיקות ידניות שונות.  -

קו לביקורת,  ומזוהות עם העירייה ואתר חיצוניות שסופ IPמבדקי חדירה דרך האינטרנט בהתאם לכתובות  -

  העירייה.

ביצוע סריקות לאיתור חשיפות אבטחה בשרתים, בסיסי נתונים, ציוד תקשורת ותחנות קצה  באמצעות כלי  -

  .NESSUSסריקה מקצועי 

  .ביצוע בדיקות לנאותות הגדרות אבטחה בתחנת קצה מדגמית -

 בדיקת מחשב נייד ממנו מבוצעת גישה מרחוק. -

  .והגדרות גישה מרחוק במוצרי אבטחה מדגמית הגדרותבדיקת  -

 .בדיקת הרשאות גישה רגישות, הרשאות חיבור מדיה נתיקה וגלישה באינטרנט -
  

  .  2021הביקורת נערכה בין חודשים מרץ עד מאי 

  

הביקורת בוצעה בידי יועצים חיצוניים לביקורת, בעלי הסמכות בינלאומיות בתחומי אבטחת מידע וביקורת מערכות 

) המתמחים בביקורת ויישום רגולציות בתחומי אבטחת מידע והגנת CISSP ,CISA ,ISO 27001 Lead Auditorמידע (כגון 

קים טכנולוגיים ומבדקי חדירה וסימולציה של תקיפות הפרטיות, בניהול סיכוני סייבר ואבטחת מידע ובביצוע מבד

  סייבר.

  

   ביקורת התבססה על בדיקות מדגמיות ואין הכרח שתחשוף כל ליקוי אם קיים.

  הביקורת מודה על שיתוף הפעולה המקצועי למנהל אגף מערכות מידע.
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  פירוט הממצאים .4

 מדיניות אבטחת מידע ונהלי אבטחת מידע .4.1

 

  ";המאגר בעל לאישור ויביאו מידע אבטחת נוהל יכין אבטחה על ) לתקנות קובע כי "הממונה2( 3סעיף 

  

נוהל אבטחת    הממונה על אבטחה יכין מתוך מדריך ליישום תקנות הגנת הפרטיות של רשות הגנת הפרטיות: "  

   "לאישור ההנהלה הבכירה של הארגוןמידע ויביאו 

  

  :היתר בין, יכלול, מידע מאגר בעל שייקבע" מידע אבטחת נוהל" כי קובע לתקנות) ג(4 סעיף

  ...;המאגר אתרי של והסביבתית הפיזית האבטחה בעניין הוראות  )1(  "

  ...;המאגר ולמערכות המידע למאגר גישה הרשאות  )2(  

  ;כך לצורך הפעלתם ואופן המאגר מערכות על הגנה שמטרתם אמצעים של תיאור  )3(  

  ;במאגר המידע על הגנה לצורך המאגר ולמערכות המידע למאגר הגישה למורשי הוראות  )4(  

 הנובעים אלה לרבות, המידע מאגר בעל של השוטפת הפעילות במסגרת שבמאגר המידע להם שחשוף הסיכונים  )5(  

 מקובלים הצפנה מנגנוני ידי על לרבות, בהם הטיפול ואופן, אלה סיכונים קביעת אופן... המאגר מערכות ממבנה

  ;המאגר במערכות או במאגר השמור המידע על להגנה

  אופן התמודדות עם אירועי אבטחת מידע... לפי חומרת האירוע ומידת רגישות המידע;  )6(  

  הוראות לעניין ניהול של התקנים ניידים ושימוש בהם...  )7(  
  

קובע כי במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית או הגבוהה, יכלול "נוהל אבטחת מידע"  (ד)4סעיף 
  התייחסות אף לסעיפים הבאים: 

  אמצעי הזיהוי והאימות לגישה למאגר ולמערכות המאגר...;  )1"(

  אופן הבקרה על השימוש במאגר המידע, ובכלל זה תיעוד הגישה למערכות המאגר...;  )2(  

הוראות לעניין עריכת ביקורות תקופתיות לווידוא קיומם ותקינותם של אמצעי האבטחה לפי נוהל האבטחה ולפי תקנות   )3(  
  אלה...;

  הוראות לעניין גיבוי הנתונים... ;  )4(  

  "הוראות לעניין אופן ביצוע פעולות פיתוח במאגר ותיעודן, ובכלל זה אופן הגישה של אנשי הפיתוח לנתונים במאגר.  )5(  

 

 ממצאים:

  

מנהל  לדברי.  בעירייה ליישם שנדרש מידע אבטחת לעקרונות המתייחס מידע אבטחת מדיניות מסמךהוצג  לא לביקורת

ומשקפים את מדיניות  העירייה את שיםמשמ צגווכי הנהלים שהו מידע אבטחת מדיניות מסמך קיים לא מערכות המידע

  .האבטחה

  לביקורת הוצגו נהלים הבאים:

, בסעיף הנחיות ליישום אבטחה לוגית במערכות המידע, מטרת הנוהל היא 2017ביולי  18מתאריך  – בתוכנה אבטחה נוהל-

", כיום לפי תקנים מקובלים נדרש להגדיר סיסמה בעלת מחרוזת של שישה עד עשרה תווים -סיסמה אבטחתית נרשם " 4.2

  תווים מינימום המכילה אות גדולה אחת לפחות. 8

הנחיות לטיפול בפלט נייר, ביעור והשמדה, ובאמצעי , מטרת הנוהל היא 2017ביולי  18מתאריך  – פלט/קלטעי אמצ אבטחת-

  בתקנות הגנת הפרטיות. 12, הנוהל מתייחס להיבטי אבטחה פיסית בלבד ואינו מתייחס לדרישות סעיף איחסון מגנטיים
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, בנוהל הנחיות אבטחה בתפעול מחשבים ניידיםהיא , מטרת הנוהל 2017ביולי  18מתאריך  – ניידים מחשבים אבטחת-

חסרה התייחסות בנושא הצפנת מידע רגיש המאוחסן על  הדיסק קשיח, כמו כן חסרה התייחסות בנוגע לביצוע עדכוני 

  אבטחה והפעלת חומת אש אישית.

מטרת הנוהל היא הנחיות אבטחה בתקשורת, אבטחת תפעול ושירותים  ,2017ביולי  18מתאריך  – תקשורת אבטחת-

, הנוהל לא כולל פירוט של סיכוני אבטחת מידע ופירוט אמצעי אבטחת המידע שנדרש להתקין, למעט ציון של בתקשורת

צעי אבטחת טכנולוגיה אחת בלבד, חומת האש, ללא פירוט המודולים שנדרש להפעיל, אופן הניהול, עדכון ותחזוקה של אמ

ככלל הנוהל אינו מתייחס לרוב לדרישות הגנת  .המידע, בנוסף, אין התייחסות בנושא העברת מידע רגיש בתווך תקשורת

  הפרטיות (אבטחת מידע) החדשות.

רישום ואבטחת "מאגרי מידע" בעירייה, יישום  -הליך טיפול , מטרת הנוהל היא 2017ביולי  18מתאריך  – הפרטיות הגנת-

  נת הפרטיותחוק הג

, מדובר במסמך אופן ההערכות לפעילות בחירום, מטרת הנוהל היא 2017ביולי  18מתאריך  – מסגרת נוהל – לחרום הערכות-

  עקרונות בלבד.

הטופס מתייחס בעיקר בכללים על שמירת סודיות המידע  – עובד –לשמירה על סודיות  והתחייבות מידע אבטחת טופס-

אינו מורשה,  DOKת מידע אותם נדרש לקיים כעובד בסביבה טכנולוגית, (לדוגמא אין לחבר ופחות מפרט את כללי אבטח

  שימוש בסיסמא אישית כנדרש במדיניות סיסמאות וכד').

, מטרת הנוהל, הגדרת תפקידיו של ממונה על אבטחת המידע 2018דצמבר  25מתאריך   - מידע למאגרי ארגוני אבטחה נוהל-

 ונה אבטחת המידע יהיה כפוף למנהל מערכות מידע, מה שעלול להעמידו בניגוד עניינים.בעירייה. מוגדר כי  ממ

, נוהל כללי הנחיות לניהול אבטחת מערכות מידע, מטרת הנוהל היא 2017ביולי  18מתאריך  – מידע מערכות אבטחת ניהול-

  ולא יורד לפרטים הקטנים כאמור בתקנות ההגנה על הפרטיות אבטחת מידע. 

הנחיות להתקנה, שליטה, תפעול, ניהול , מטרת הנוהל היא 2019באוגוסט  7מתאריך  – משולבנוהל -מצלמות ותפעול ניהול-

  , נוהל מפורט שמסווג לפי סוגי מצלמות, כללי, מצלמות מעקב ע"ג עובדים ומצלמות במסגרות חינוכיות. ושימוש ובקרה

להורות, לתאר ולהנחות  את אופן התמודדות העירייה רת הנוהל היא  ,מט2018דצמבר  25מתאריך  –סיכוני סייבר  ניהול-

  , בכללותו הנוהל אינו משמש כנוהל תגובה כאמור בתקנון הגנת הפרטיות אבטחת מידע.עם סיכוני סייבר

ה הנחיות מנהליות ואבטח , מטרת הנוהל היא2019במרס  12מתאריך  –ביטול הרשאות למאגרי מידע חיצוניים -עזיבת עובד-

על המנהל הממונה להעביר פניה בכתב , אפשרי דוא"ל, לממונה אבטחת המידע,  , על פי הכתוב בנוהל "בסיום תפקיד של עובד

  . עם פרטי העובד שסיים את תפקידו ופרטי העובד המחליף

פשר , יש מקום לשיפור בנושא הצפנת ההתקן במידה והדבר מתא2018דצמבר  25מתאריך  –שימוש בהתקנים ניידים -

  למשתמש מסוים באישור מנהל אבטחת המידע.

 

 חסרה התייחסות מפורטת לנהלים והיבטים הבאים:

 נוהל רישום וניהול מאגרים לפי חוק הגנת הפרטיות 

 מיקור חוץ פיקוח ובקרה על ספקיל נוהל  

  כולל התייחסות לאיזה מידע יישמר בלוגים של מערכות מאגרים לגבי  תיעוד ובקרת גישה למערכות מאגרנוהל לאופן

 פעילות משתמשים ולאיזה תקופה.

  ביצוע פעולות פיתוח במאגר ותיעודןנוהל 

 נוהל תגובה לאירועי סייבר 

 מדיניות אבטחת מידע 
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  המלצות הביקורת

ובמקביל  (אבטחת מידע) הפרטיות  תמדיניות אבטחת מידע בהתאם לתקנות הגנולכתוב  ככלל, הביקורת ממליצה לגבש . 1

תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ולכלול את כל הסעיפים הנדרשים ב ת מידע הקיימיםאבטח יהלונה אתלבחון 

  .2017תשע"ז 

לאשר  את נהלי אבטחת מידע  לאחר עדכון הנהלים על ידי הנהלת העירייה הבכירה ולנהל גרסאות כולל היסטוריה  . 2

 ותאריכי עדכון. 

 להשלים עדכון או כתיבת נהלים נוספים לגבי נושאים שהביקורת מצאה כי הם לא נכללים בנהלים הקיימים. . 3

 מומלץ כי ממונה אבטחת מידע לא יהיה כפוף למנמר, מה שעלול להוביל לניגודי עניינים.  . 4
  

  :העירייה תגובת

 המלצה מקובלת. תגובש מדיניות אבטחת המידע התואמת את פעילות הארגון. . 1

 המלצה מקובלת. נהלי אבטחת המידע יועברו לאישור הנהלת העירייה. . 2

 המלצה מקובלת. נהלים יעברו השלמה בהתאם. . 3

נכון להיום, ממונה אבטחת מידע מבצע תפקיד נוסף של ניהול פרויקטים אשר אינם עוסקים באבטחת המידע ולכן לא  . 4

 באים בניגוד עניינים עם תפקידו כממונה.
  

  אבטחת מידע ממשל תאגידי בהיבטי .4.2

  

ב.  (א)  הגופים המפורטים להלן חייבים במינוי אדם בעל הכשרה מתאימה שיהיה 17 סעיףחוק הגנת הפרטיות , 

  הממונה): -ממונה על אבטחת מידע (להלן 

  

  ;8)   מחזיק בחמישה מאגרי מידע החייבים ברישום לפי סעיף 1(

  

  ;23)   גוף ציבורי כהגדרתו בסעיף 2(

   ובע:קתקנות ל 3 סעיף

 :אלה הוראות במאגר המידע יחולו מידע אבטחת על ממונה מונה מידע, או אבטחת על ממונה למנות חובה "חלה

 לפי בו,  המחזיק או המאגר של בעל פעיל למנהל או המידע מאגר למנהל ישירות כפוף יהיה אבטחה ממונה ) 1(

  המאגר... ישירות למנהל הכפוף אחר בכירה משרה לנושא או העניין,

 המידע מאגר ויודיע לבעל יבצע אותה אלה, תקנות בדרישות העמידה על שוטפת לבקרה תכנית יכין הממונה  )3(

  ממצאיו; על המאגר ולמנהל

 תקנות לפי במילוי תפקידו לניגוד עניינים בחשש להעמידו שעלול נוסף תפקיד ימלא לא אבטחה על הממונה  )4(

  ;אלה

, אלה תקנות ביצוע לשם... המנויות החובות על נוספות משימות אבטחה על ממונה על המידע מאגר בעל הטיל)   5(

   ;"ברורה בצורה יגדירן

  

  ".תפקידו מילוי לשם לו הדרושים המשאבים את לממונה יקצה המידע מאגר בעל) "6

  

מוצרי אבטחה, ועדכון תקינות בדיקת היבטים רבים לרבות בדיקת סטאטוס עדכוני אבטחה, תכנית הבקרה תכלול 

הפרדת מאגרים, בקרה על בקרה על נאותות הרשאות גישה למאגרים, בקרה על חיבור מדיה נתיקה, בקרה על 

, בקרה , בקרה על תקינות לוגים במערכותאבטחה חוזק מנגנוניבקרה על אבטחת גישה פיזית לרבות מורשי גישה, 

 .ודוע על דיווח על אירועי אבטחה, בקרה על עדכון נהלי אבטחה
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  :יםממצא

  

 , במסגרתו2011בדצמבר  20הוצג כתב מינוי לממונה אבטחת מידע מתאריך  במהלך הביקורת ולבקשת הביקורת

  מונה מנהל הפרויקטים באגף מחשוב ומערכות מידע לתפקיד ממונה אבטחת מידע.

בתחום ניתוח  ןבנוסף לניסיו כמו כן, לביקורת הוצגה תעודת הסמכה של הממונה על הסמכה בתחום אבטחת המידע

  מערכות מידע והנדסת תעשייה וניהול.

הממונה לאבטחת המידע כפוף למנהל אגף מחשוב ומערכות מידע, כפיפות זו יוצרת אם זאת לביקורת נמסר כי, 

וועדת חשש לניגוד עניינים כפי שפורסם ע"י רשות הגנת הפרטיות. חשש לניגוד עניינים זה אינו מטופל לאור היעדר 

   כמפורט להלן. 4.3היגוי בנושא אבטחת מידע כמפורט בסעיף 

  

 2020,  2019,  2018בנוסף לא הומצא, לביקורת תיעוד לכך שהוכנה תכנית בקרה מפורטת של ממונה אבטחת מידע בשנים 

  לצורך עמידה בתקנות הגנת הפרטיות. 2021-ו

 

נמסר כי תפקידו העיקרי של ממונה אבטחת המידע הוא  לשאלת הביקורת, מה היקף המשרה של ממונה אבטחת המידע,

מהמשרה מוקדש לתפקיד ממונה אבטחת מידע. לדעת הביקורת היקף משרה זה אינו מאפשר  10%-מנהל פרויקטים, וכי כ

של אבטחת מידע שגוברים מיום ליום ואינו מאפשר למלא כלל המשימות כפי  םמענה הולם לדרישות הרגולציה והסיכוני

  ו לממונה אבטחת מידע בפרסומי משרד הפנים ובהתאם לתכולת התפקיד במכרזים בגופים דומים.שהוגדר

  

  ת הביקורת:והמלצ

ותקציב נדרש מתאים ליישום  לעמידה בתקנות מפורטת שנתיתהממונה יכין תכנית בקרה מומלץ כי,  .1
 . התוכנית, יגיש לאישור ההנהלה וידווח על ביצועה להנהלה ומנהלי מאגרים

מונה אבטחת מידע להעביר דיווח תקופתי בכתב במסגרת ועדת היגוי או ישירות להנהלה בכירה ולמנהלי מאגרים על מ . 2

בו יוצגו תוצאות פעולות הבקרה שלו ואיזה פערים עדיין קיימים לעמידה בדרישות התקנות.  במסגרת זו על ממונה 

 ו.אבטחת מידע לתעד באופן מפורט כל הפעילות הבקרה המבוצעת על יד
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ביחס להיקף הדרישות  של הממונה לאבטחת מידעהקיים  אחוז המשרהמומלץ כי הנהלת העירייה תבחן את היקף  . 3
 .    והסיכונים שגברו בשנים האחרונות

 

מומלץ כי הנהלת העירייה תפעל לצמצום ניגודי העניינים בתפקיד ממונה אבטחת מידע עקב כפיפות הממונה למנהל   . 4
 אגף מערכות מידע.

  

  :העירייה תתגוב

 המלצה מקובלת. אופן הכנה והצגה של תכנית עבודה ובקרה ישונה בהתאם להמלצות הביקורת. . 1

 המלצה מקובלת. . 2

 המלצה מקובלת.    . 3

המלצה מקובלת. נכון להיום, ממונה אבטחת מידע מבצע תפקיד נוסף של ניהול פרויקטים ואו"ש אשר אינם עוסקים  . 4

באבטחת המידע ולכן לא נוצר חשש לניגוד עניינים עם תפקידו כממונה. כמו כן, תיבחן בחיוב הכפפת פעילות ממונה על 

  מערכות מידע לסמנכ"ל מינהל כללי ומשאבי אנוש. 

  

  יגוי להיבטי אבטחת מידע והגנת הפרטיותועדת ה .4.3
  

  

 לנושא אבטחת מידע והגנת הפרטיות, בארגונים רבים לצורך קידום נושאי אבטחת מידע הוקמו ועדות היגוי כיום

  : מקובליםועדת היגוי  תפקידי

  

 ונהלים אישור ועדכון בכל הנוגע למדיניות אבטחת המידע; 

 תחום אבטחת המידע בעירייה; לסייע לעירייה בכל הקשור לניהול תקין של 

 ומעקב אחר יישום תכנית העבודה בתחום; , הקצאת תקציביםאישור תכנית העבודה בתחום אבטחת מידע 

 ;לדון באירועי אבטחת מידע חריגים 

 ;להבטיח קיומם של מנגנוני פיקוח ובקרה נאותים 

 עירייה בקבלת החלטות בכל הקשור לתחום אבטחת המידע מתוך ראיה אינטגרטיבית של הנהלת הלסייע ל
 התחום בעירייה. 

 והנחיית ממונה אבטחת המידע קבלת דיווחים תקופתיים ממונה אבטחת מידע.  
  

, על לכל הפחות שנה, אחת לומועצת העירייה העירייה ראשדווח לתמספקת שתקבע וו קבועה תתכנס בתדירותהוועדה 
רצוי כי לפחות  פרוטוקולים של ישיבותיה. תערוךעילותה ועל מסקנותיה והמלצותיה בנושאים בהם הוסמכה לעסוק ופ

העירייה. כמו כן, חברי הועדה צריכים להיות  ראשבדיון השנתי בו תאושר תכנית העבודה ותקציבים יהיה נוכח 
טחון, מנהל משאבי אנוש, אחראי על תאגידים יהבמתחומים מנהליים ולא רק מערכות מידע לרבות יועץ משפטי, קצין 

  ועוד.  , מנהלי המאגרים שמונו עירוניים

  

  :ממצאים

הביקורת מצאה כי, לא הוגדרה באופן פורמאלי ועדת היגוי לנושאי אבטחת מידע באמצעות כתב מינוי או במסגרת נוהל 

  ארגוני לרבות תפקידיה, סמכויותיה וחבריה.

  ת הביקורת:והמלצ

באופן פורמאלי ועדת היגוי לנושאי אבטחת מידע והגנת הפרטיות לרבות משתתפיה (כולל מנהלי מאגרים), להגדיר  . 1

 תפקידיה וסמכויותיה, תדירות התכנסותו במסמך מדיניות אבטחת מידע תוך הגדרת כתב מינוי לכל אחד מחבריה.

ירייה תוך תיועד מסודר בפרוטוקולים לכנס ועדת היגוי בתדירות תקופתית כולל דיון שנתי לפחות בנוכחות ראש הע . 2

 של נושאים שנדונו, החלטות ומעקב ביצוע. 

 מומלץ לבצע דיווח שנתי על מצב אבטחת מידע בעירייה וסטטוס עמידה בתקנות הגנת הפרטיות למועצת העירייה. . 3
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  :העירייה תגובת

 המלצה מקובלת.  . 1

 . מקובלתהמלצה  . 2

 . מקובלתהמלצה  . 3
  

  חדירהסקרי אבטחת מידע ומבדקי  .4.4

  

  בתקנות הגנת הפרטיות נקבע כדלקמן : 5בסעיף 

 מידע אבטחת סיכוני לאיתור סקר לכך שייערך אחראי המאגר בעל ,הגבוהה האבטחה רמת עליו שחלה מידע במאגר  )ג"(
הגדרות  מסמך בעדכון הצורך את יבחן ,לו שיועברו הסיכונים סקר בתוצאות המידע ידון מאגר בעל; )סיכונים סקר - להלן(

 כאמור סיכונים סקר ;שהתגלו ככל ,במסגרת הסקר שהתגלו הליקויים לתיקון ויפעל ,בעקבותיהן האבטחה נוהל או המאגר
 .לפחות חודשים עשר לשמונה אחת ייערך

 לבחינת המאגר למערכות חדירות מבדקי לכך שייערכו אחראי המאגר בעל ,הגבוהה האבטחה רמת עליו שחלה מידע במאגר )ד(
 מבדקי החדירות בתוצאות ידון המאגר בעל ;לפחות חודשים עשר לשמונה אחת ,פנימיים וחיצוניים סיכונים בפני עמידותן

  ".שהתגלו ככל ,שהתגלו הליקויים לתיקון ויפעל

                

  ממצאים: 

על ידי חברה חיצונית, לא  2015בסוף שנת מבדיקת הביקורת נמצא כי, סקר סיכונים להערכת סיכוני אבטחת מידע, בוצע                

על ידי  2020קיים תיעוד כי הסקר הוצג להנהלה וכמו כן אין התייחסות לממצאי הסקר.  סקר סיכונים נוסף בוצע בשנת 

חברה חיצונית אחרת וגם בסקר זה אין תיעוד להצגת הממצאים להנהלה והתייחסות לממצאים..  הסקרים לא כללו מבדקי 

ברמת תשתיות ומערכות הפעלה וגם לא כללו התייחסות מעמיקה למערכות המאגר כולל מערכות מאגר  םלוגייחדירה טכנו

 המסופקות במיקור חוץ כאשר מדובר במרבית המערכות בארגון.

  

 לא הומצא תיעוד לכך שבוצעו דיווחים תקופתיים ליישום ההמלצות להנהלת העירייה.    .א

טרם בוצעו מבדקי חדירה אפליקטיביים פנימיים בכל מערכות ותשתיות המאגרים המנוהלים בעירייה עצמה. יצוין   .ב

כי, קיימת חובה לביצוע בנוגע למערכת ברמת אבטחה גבוהה בלבד אך מומלץ לבצע גם במאגרים אחרים בהתאם 

 להנחיות מערך הסייבר הלאומי.  

אבטחה ומבדקי חדירה מצד ספקי מקור חוץ מהותיים שמחזיקים במאגרי  לרוב לא  קבלה תוצאות סקרי העירייה   .ג

     מידע של  עירייה הכוללים מידע אישי רגיש רב של תושביה.

  

  המלצות הביקורת:

על הממונה אבטחת מידע, ליזום ביצוע סקרי אבטחת מידע ומבדקי חדירה כנדרש בתקנות במערכות ותשתיות  . 1

 העירייה. 

ת לדרוש לקבל מספקי מיקור חוץ של מערכות המשמשות את העיריה להציג בתדירות שתקבע על הממונה, לכל הפחו . 2

 תוצאות סקרי אבטחה ומבדקי חדירה.

 עדת היגוי בתוצאות סקרים ומבדקי חדירה.ולקיים דיון בו . 3

 . היגוי תמתגלים ולדווח תקופתית לוועדלו"ז ותיעדוף לתיקון הליקויים שתכנית עבודה, לקבוע על הממונה  . 4

על הממונה לקבוע תכנית מפורטת פר מערכת ומאגר לביצוע סקרים ומבדקי חדירה במערכות המאגר כנדרש בתקנות.  . 5

 במסגרת זו יש לקבוע לכל מאגר את רמת האבטחה המתאימה. 
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  :העירייה תגובת

 ואכן מבוצעים סקרי אבטחת המידע בהתאם לדרישות החוק. מקובלתהמלצה  . 1

 .מקובלתהמלצה  . 2

 .מקובלתהמלצה  . 3

 .מקובלתהמלצה  . 4

 המלצה מתקבלת. לכל מאגר נקבעה רמת אבטחה מתאימה בהתאם לתקנות. . 5

 

 הדרכות עובדים .4.5

  

  קובע: הגנת הפרטיות לתקנות 7סעיף 

"(ב) בטרם יקבלו גישה למידע ממאגר המידע או לפני שינוי היקף הרשאותיהם, יקיים בעל מאגר מידע הדרכות לבעלי 

  ותקנות אלה, וימסור להם מידע על אודות חובותיהם לפי החוק ונוהל האבטחה.הרשאות בנושא החובות לפי החוק 

(ג) במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית או הגבוהה, יקיים בעל המאגר פעילות הדרכה תקופתית לבעלי  

אלה, בהיקף  הרשאות שלו, בדבר מסמך הגדרות המאגר, נוהל האבטחה והוראות אבטחת המידע לפי החוק ולפי תקנות

  הנדרש לצורך ביצוע תפקידיהם, ובדבר חובות בעלי ההרשאות לפיהם; הדרכה כאמור תיערך אחת לשנתיים לפחות..".

   

  :ממצאים

  

מבדיקת הביקורת עלה כי, מנוהלת תיקייה משותפת בשרת הקבצים הנגישה לכלל העובדים עם נהלי אבטחת מידע וטופס 

מצטרף לעירייה עם קליטתו במשאבי אנוש חותם על טופס סודיות ואבטחת מידע. התחייבות שמירה על סודיות. עובד ש

  בנוסף עובד חדש מקבל הדרכה קצרה בשימוש במחשב הכולל דגשים לאבטחת מידע.

שהועברה לעובדים. המצגת כוללת תוכן מצומצם ביותר שבעיקר מתייחס ברמת  2019לביקורת הוצגה מצגת הדרכה לשנת 

יה ולא כוללת פירוט כללי אבטחת מידע עשה ואל תעשה לעובד. כמו כן לא כולל דוגמאות להמחשת על לדרישות הרגולצ

הסיכונים. בנוסף לביקורת הוצגו מספר רשימות נוכחות באקסל או סרוקות עם חתימת העובדים המעידות על ביצוע 

  .2019הדרכות ריענון לשנים קודמות עד לאמצע שנת 

  

כלים דיגיטליים שמאפשרים לבצע הדרכות ממוחשבות ללא צורך בכינוס פיזי של עובדים כמו יצוין כי, כיום קיימים 

  לומדות ממוחשבות שמאפשרות מעקב ממחושב אחרי ביצוע.

  

לצורך הגברת מודעות וכושר התמודדות של עובדים עם מתקפות סייבר בארגונים רבים נפוץ תהליך של ביצוע  בנוסף, כיום

של פישינג באמצעות שליחת דוא"ל פישינג לעובדים לצורך תרגול מודעות ובדיקת תגובה שלהם  סימולציה של קמפיינים

(האם העובד ילחץ על הלינק למשל). קיימת אפשרות לייצר תרגול כזה באופן פנימי או להשתמש בשירות חיצוני.  נמסר כי 

 תרגול כזה טרם הוטמע בעירייה.

  המלצות הביקורת:

יבטי אבטחת מידע והגנת הפרטיות לכלל העובדים הקיימים בעירייה והחדשים כנדרש לבצע הדרכות מודעות בה . 1

בתקנות הגנת הפרטיות, כולל הטמעת מנגנון שמבטיח כי כל העובדים, להם קיימת גישה למערכות העירייה ולמאגרי 



18  
 

י מועדי ההדרכות חודשים לכל הפחות תוך ביצוע מעקב ורישום לגב 24המידע, יקבלו הדרכה תקופתית בתדירות של 

 לכל עובד. 

 לבצע תרגולים של קמפיינים של פישינג להגברת יכולת העובדים להתמודד עם אירועי פישינג אמיתיים.  . 2

 לעבות את טופס שמירה על סודיות שיכלול גם פירוט על כללי עשה ואל תעשה לעובדים בהיבטי אבטחת מידע. . 3

אבטחת מידע הנדרשים מעובדים בסוגיות השונות כגון שימוש  לעבות את תוכן מצגת אבטחת מידע תוך פירוט כללי . 4

במדיה נתיקה, גלישה באינטרנט, שמירה על סיסמאות וניהולן , וכן תכנים להגברת המודעות לאיומי סייבר ואופן 

 ההתמודדות עימן.

  

  :העירייה תגובת

 . אכן מבוצעות הדרכות בהחרגת שנת קורונה.מקובלתהמלצה  . 1

 בקשה במסגרת דיוני תקציב בנושא. . תוגשמקובלתהמלצה  . 2

 .מקובלתהמלצה  . 3

 .מקובלתהמלצה  . 4

  

 בקרת הרשאות גישה .4.6
  בתקנות ניהול הרשאות גישה נרשם: 8בסעיף 

 המידע למאגר הרשאות בעלי של גישה הרשאות יקבע מידע מאגר בעל) א"(

 תהיה תפקיד לכל הגישה הרשאת ;תפקיד להגדרות בהתאם ,המאגר ולמערכות

 .בלבד התפקיד לביצוע הנדרשת במידה

 שניתנו הגישה הרשאות ,תפקידים של מעודכן רישום ינהל מידע מאגר בעל ) ב(

 ההרשאות רשימת - להלן( אלה תפקידים הממלאים ההרשאות בעלי ושל ,להם

  ".)התקפות

  לביקורת הוצג טופס קליטה לעובד שכחלק ממנו חותם על הוראות אבטחת מידע ושמירה על סודיות.

 מובנה הרשאות טופסכולל ולא טיולים נכנס ה סטופבל  לוהכ בעירייה מבוקר הרשאות ניהול תהליך קיים לא, כי נמצא

  .עובד בעזיבת טיולים וטופס

דוח משתמשים וההרשאה שלהם ברמת מודול במערכות של החברה לאוטומציה שנשלח לבקשת  הוצג לביקורת 

 והסרת סקירה תהליך ביצוע על המעיד נוסף תיעוד הוצג,לא 2020 לנובמבר 30-ב מציההממונה מחברה לאוטו

  . ברורהרשאות עודפות במידת הצורך 

כמו כן נמצא כי, תהליך תקופתי של תיקוף נאותות הרשאות הגישה הקיימות לכלל המורשים לגישה ולכל המאגרים 

כזה כל מנהל מאגר נדרש  לא בוצע טרם הביקורת בכל המאגרים ועל ידי כל מנהלי המאגרים. במסגרת תהליך תיקוף

לקבל הרשאות גישה לכל מאגר פר משתמש ולקבוע אם עדיין ההרשאות נחוצות לכל משתמש לצורך מילוי תפקידו 

   או מדובר בהרשאה עודפת שנדרש להסירה או לתקנה.

  המלצות הביקורת:

גע להרשאות הגישה למאגר מאגר בנוהתוך מעורבות כל מנהל  בכל המאגרים לבצע תיקוף תקופתי של נאותות הרשאות . 1

 עליו הוא אחראי.
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 פי על הרשאות ומקבל מידע מערכות במחלקת העובד עובר נוסף בו חלק עובד עזיבת פסווט עובד קליטת טופסב ליישם . 2

 שינוי תפקידו. \הרשאותיו עת עזיבת תפקידו  שינוי\בכניסתו לתפקיד , וגריעת צורך

 

  :העירייה תגובת

 .מקובלתהמלצה  . 1

 .מקובלתהמלצה  . 2

  

 קיום הגנה אפקטיבית כנגד מתקפות מתוחכמות  .4.7
  

 רקע:

  (א) לתקנות קובע:14סעיף 

"בעל מאגר מידע לא יחבר את מערכות המאגר לרשת האינטרנט או לרשת ציבורית אחרת, בלא התקנת אמצעי 

לחומר  הגנה מתאימים מפני חדירה לא מורשית או מפני תוכנות המסוגלות לגרום נזק או שיבוש למחשב או

  ".מחשב

  

אלו הן פרצות שמתגלות על . ZERO DAYפרצות  בשנים אחרונות התגברו מתקפות סייבר מתוחכמות המנצלות 

 חתימותהוגדרו  טרםאלה  לפרצות ידי גורמים זדוניים ולא מועברים לידיעת יצרנים לצורך ביצוע תיקונים.

. גורמים ולא להיחסם  כן הן עלולות לא להתגלותאבטחה נוספים ול ומוצרי מתאימהוירוס  אנטיתוכנת  המכילים

 בדואר הנשלחים דיוגשל  בקמפיינים, מופצות לרובייעודיות לניצול פרצות חדשות אשר  נוזקותזדוניים כותבים 

   ).Key On Disk(נייד תקן הבאמצעות ללא ידיעת המשתמש  מופצותאו דרך האינטרנט ואף  אלקטרוני

  

, כגון: טכנולוגיות מספר של בשילוב אפקטיביות שהוכיחו טכנולוגיות פותחו אלה פרצות עם התמודדות לצורך

SANDBOX סביבה וירטואלית בה נבחנת התנהגות קובץ לאיתור פעילות זדונית לפני שחרורו  -(קופסת חול

 Endpoint Detection and Response -EDR Anomaly detection ,,Behavioral  analysis Code, למשתמש)

Sterilization  .(הלבנת קבצים)  

שימוש במכונות  באמצעותגלישה מאובטחת באינטרנט  ולאפשרממשתמשי קצה  האיוםלהרחיק את  ניתן

 WAF=  תחומת אש אפליקטיבי ).Secure browsingמרשת האינטרנט ( ארגוניות פניםרשתות  והפרדתמרוחקות 

– WEB Application Firewall, רובד האפליקטיבי על אפליקציות ואתרים באינטרנט.נועדה לחסימת מתקפות ב  

  

  ממצאים:

  העירייה מקבלת שירותי חומת אש, אבטחת גלישה באינטרנט וסינון דואר מחברה לאוטומציה. 

בהתאם למבדקים טכנולוגיים שבוצעו בנספח א' (חסוי) ובחינת התיעוד שהתקבל הביקורת סבורה כי, קיים מקום להוסיף 

  נוספות.שכבות הגנה 

  . פחותה פעילות בעליארגונים בואף  העירייהבארגונים בסדר גודל של נפוצות כיום טכנולוגיות במדובר  ,כי יצוין

  הממצאים המפורטים בפרק זה הינם חסויים מפאת שמירה על אבטחת מידע והגנת סייבר.

  

  המלצות הביקורת:

ירייה לשיפור אפקטיביות המוצרים להתמודדות עם להפעיל מודולים והגדרות נוספות במוצרי אבטחה הקיימים בע . 1

 מתקפות סייבר.

 המלצה חסויה מטעמי שמירה על אבטחת מידע והגנת הפרטיות. . 2
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להתמודד  גבוהה יותרעל מנת להשיג יכולת  בהיבטי עלות תועלת לבחון יישום טכנולוגיות מתקדמות נוספותעל ממונה  . 3

הבחינה להנהלה הבכירה תוך קבלת אישורה להרחבה תקציבית או להציג את תוצאות  עם מתקפות סייבר מתוחכמות.

 קבלת רמת הסיכון הנוכחית.
  

  :העירייה תגובת

 . מקובלתהמלצה  . 1

 .מקובלתהמלצה  . 2

 .מקובלתהמלצה  . 3

  

  גישה ותיעוד בקרה .4.8

  בתקנות בנושא בקרה ותיעוד גישה נרשם: 10בסעיף 

 ,הגבוהה או הבינונית האבטחה רמת עליו חלה אשר מידע מאגר של במערכות) א(

 בתקנה( המאגר למערכות הגישה על ביקורת שיאפשר אוטומטי תיעוד מנגנון ינוהל

 של והשעה התאריך ,המשתמש זהות :אלה נתונים זה ובכלל ,)הבקרה מנגנון - זו

 ואם ,היקפה ,הגישה סוג ,הגישה ניסיון בוצע שאליו המערכת רכיב ,הגישה ניסיון

 .נדחתה או אושרה הגישה

 מנגנון ;הפעלתו של שינוי או ביטול ,יכולתו ככל ,יאפשר לא הבקרה מנגנון ) ב(

 .לאחראים התראות ויפיץ בהפעלתו ביטולים או שינויים יאתר הבקרה

 ,הבקרה מנגנון של התיעוד נתוני של שגרתי בדיקה נוהל יקבע מידע מאגר בעל ) ג(

 .בעקבותיהן שננקטו וצעדים שהתגלו הבעיות של דוח ויערוך

  .לפחות חודשים 24 למשך יישמרו הבקרה מנגנון של התיעוד נתוני ) ד(

  :ממצא

הביקורת נמסר על ידי מנהל מחלקת מערכות מידע כי, טרם בוצע תהליך מיפוי מקיף ברמת כל מאגר ומערכת מאגר  במהלך

   חודש. 24האם אכן מנגנון תיעוד אוטומטי לפעולות משתמשים עומד בדרישות התקנות, לרבות שמירת תיעוד לתקופה של 

  :הביקורת המלצות

שגרתי של תקינות נתוני התיעוד בכל המאגרים כולל מערכות מאגרים נוהל בדיקה  להגדירהממונה על אבטחה  על . 1

 היגוי. לוועדתשמסופקים על ידי ספקי מיקור חוץ ברמת סיכון בינונית וגבוהה ולדווח על תוצאות בדיקה 

  .התקנות בדרישות לעמוד מנת על תיעוד מנגנון בכל נדרשים תיקונים לבצע הבדיקה לתוצאות בהתאם . 2

  

  :העירייה תגובת

 . כלל המערכות מנוטרות.מקובלתהמלצה  . 1

  .מקובלתהמלצה  . 2
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  אבטחת טלפונים ניידים וטאבלטים .4.9

  

מידע רגיש מהטלפון  לגנובשברשותם, ניתן  ים ניידיםבאמצעות אפליקציות זדוניות שמשתמשים תמימים מורידים למכשיר

 .ל נתונים רגישים כולל אישייםארגוני שעלולים לכלו ופרטי דואר אלקטרוני גישה או מהטאבלט, כולל סיסמאות

הגנה מלאה על המידע הנמצא במכשיר, מבלי  יםמספקההתקנים ניידים  ואבטחת לניהולכיום, קיימים אמצעים טכנולוגיים 

   לפגוע בפרטיות המשתמש.

  

  :ים והמלצות ממצא

  הממצאים וההמלצות בפרק זה חסויים מטעמי שמירה על אבטחת מידע והגנת סייבר.

  

  :העירייה תגובת

  . מקובלתהמלצה  

  

 אבטחת התקנים ניידים  .4.10

המאגר יגביל או ימנע אפשרות לחיבור התקנים ניידים למערכות המאגר במתכונת  קובע כי "בעלתקנות ל 12סעיף 

ההולמת את רמת אבטחת המידע שחלה על המאגר, את רגישות המידע, את הסיכונים המיוחדים למערכות המאגר 

מחיבור ההתקן הנייד ואת קיומם של אמצעי הגנה מתאימים מפני סיכונים אלה; בעל מאגר או למידע הנובעים 

מידע המאפשר שימוש במידע מהמאגר בהתקן נייד או העתקה שלו להתקן נייד ינקוט אמצעי הגנה בשים לב 

ת הצפנה לסיכונים המיוחדים הקשורים לשימוש בהתקן נייד באותו מאגר מידע; לעניין זה יראו שימוש בשיטו

  מקובלות כנקיטת אמצעים סבירים להגנה על מידע שהועתק להתקן הנייד."

  
 

  :ים והמלצות ממצא

  הממצאים וההמלצות בפרק זה חסויים מטעמי שמירה על אבטחת מידע והגנת סייבר.

  :העירייה תגובת

 . תומקובלההמלצות  

  

  מדיניות בקרת גלישה באינטרנט ודוא"ל ארגוני .4.11

  

  לתקנות קובע:(א) 14סעיף 

"בעל מאגר מידע לא יחבר את מערכות המאגר לרשת האינטרנט או לרשת ציבורית אחרת, בלא התקנת אמצעי 

הגנה מתאימים מפני חדירה לא מורשית או מפני תוכנות המסוגלות לגרום נזק או שיבוש למחשב או לחומר 

  ".מחשב
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  ממצאים:

ופעל מודול סינון אתרים וקבצים. המודול  אמור לחסום גישה כיום הגלישה באינטרנט מבוצעת דרך חומת אש ומ

לקטגוריות של אתרים שמוגדרים כחסומים לגלישה כמו אתרים עם תוכן לא הולם וגם לחסום הורדה של קבצים 

  בפורמטים לא מורשים.

  

מטים כיום דוא"ל ארגוני נכנס עובר סינון במערכת אבטחה ייעודית שאמורה לחסום קבצים זדוניים ופור

  מסוכנים. 

  

  הממצאים בפרק זה חסויים מטעמי שמירה על אבטחת מידע והגנת סייבר.

  

  המלצות הביקורת:

על העירייה לבחון מעת לעת את מדיניות הגלישה באינטרנט כך שתיתן מענה מחד לצרכי העבודה ומאידך  .1

 לשמירה על אמצעי הגנת פרטיות וסייבר נאותים. 

  

  :העירייה תגובת

 המלצה מתקבלת.  . 1

 

 פרק זה הינו חסוי מטעמי שמירה על אבטחת מידע והגנת סייבר   .4.12

  

  הממצאים וההמלצות בפרק זה חסויים מטעמי שמירה על אבטחת מידע והגנת סייבר.  

  

  :העירייה תגובת

 ההמלצות מקובלות. . 1
  

  סגמנטציה של הרשת הפנימית  .4.13

  

) נרשם: "בעל מאגר מידע יפריד, בהיקף ובמידה הסבירים האפשריים, בין מערכות  ב 13בתקנות הגנת הפרטיות סעיף 

  מערכות מחשוב אחרות המשמשות את בעל המאגר".המאגר אשר ניתן לגשת מהן למידע, לבין  

  

  הממצאים וההמלצות בפרק זה חסויים מטעמי שמירה על אבטחת מידע והגנת סייבר.

  

  :העירייה תגובת

 .  ההמלצות מקובלות  
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  אבטחת גישה מרחוק למשאבי עירייה  .4.14

  

 ,אחרת רשת ציבורית או האינטרנט רשת באמצעות ,מרחוק אליו לגשת שניתן מידע ג)  בתקנות נרשם  "במאגר14(בסעיף  

 המתקשר את לזהות שמטרתם באמצעים ,)ב(–ו )א( משנה בתקנות כאמור אבטחה אמצעי על נוסף שימוש ייעשה

 לביצוע הרשאתו את והמאמתים

 שימוש ייעשה והגבוהה הבינונית ברמת האבטחה מידע למאגר הרשאה בעל של גישה לעניין ;היקפה ואת מרחוק הפעילות

  ".ההרשאה בעל הבלעדית של לשליטתו הנתון פיזי באמצעי

  

ארגונית מערך הסייבר ורשות הגנת הפרטיות פרסמו הנחיות לגבי אמצעי אבטחה נאותים בגישה מרחוק מהבית לרשת 

  לפירוט ראה נספח ב'.

  

. סיסמה - 2FA כיום אמצעי אבטחה מקובל בגישה מרחוק הינו מנגנון הזדהות חזקה הכולל שני שלבים בהזדהות לפחות

קבועה כבר אינה מהווה בקרה חזקה כאשר קיימים דרכים רבות להשגת הסיסמא על ידי גורמים זדוניים. ההזדהות החזקה 

  . כמו טלפון  אישי נייד  ון לחילול סיסמה חד פעמית באמצעות התקן הנתון לשליטה של המשתמשהנפוצה הינה קיום מנגנ

  

הזדהות חזקה כוללת בד"כ חילול סיסמה חד פעמית ואקראית בכל גישה. במצב נוכחי עלולות סיסמאות קבועות של 

  מרחוק לנתונים רגישים.משתמשים להיחשף בדרכים שונים לגורמים זדוניים ובכך ישיגו הגורמים אלה גישה 

  

  בחומת אש בעירייה קיימת תמיכה מובנית בנושא חילול סיסמה חד פעמית:

mobile.html-enmanagement/fortitok-access-https://www.fortinet.com/products/identity 

  

  :יםממצא

  

  הממצאים וההמלצות בפרק זה חסויים מטעמי שמירה על אבטחת מידע והגנת סייבר.

  

  לפירוט ראה נספח א'. 

  

  

  :העירייה תגובת

 ות. מקובלההמלצות         
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  שימוש במערכות הפעלה מעודכנות .4.15

  

  רקע:

  

 המחשב חומר לרבות המאגר, מערכות של שוטפים עדכונים שייערכו לכך ידאג מידע מאגר תקנות קובע כי "בעלל(ג) 13סעיף 

  מתאים". אבטחתי מענה ניתן כן אם אלא שלהן אבטחה בהיבטי תומך לא שהיצרן במערכות שימוש ייעשה לא לפעולתן; הנדרש

  

  הממצאים וההמלצות בפרק זה חסויים מטעמי שמירה על אבטחת מידע והגנת סייבר.

  

  :העירייה תגובת

 ההמלצות מקובלות.  

  

  ניטור, דיווח ותגובה לאירועי אבטחת מידע .4.16

  

  לתקנות קובע: 11סעיף 

 המידע, לשימוש בשלמות חשש לפגיעה המעלה אירוע התגלה שבו מקרה כל לתיעוד אחראי מידע מאגר "(א) בעל

 רישום על האמור התיעוד יבוסס האפשר ככל );אבטחה אירועי - (להלן מהרשאה  לחריגה או הרשאה בלא בו

 .אוטומטי

בנוהל האבטחה יקבע בעל מאגר מידע גם הוראות לעניין התמודדות עם אירועי אבטחת מידע, לפי חומרת   (ב)  

האירוע ומידת רגישות המידע, לרבות לעניין ביטול הרשאות וצעדים מידיים אחרים הנדרשים וכן לעניין 

  ננקטו בעקבותיהם.דיווח לבעל המאגר על אירועי אבטחה ועל פעולות ש

במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית, יקיים בעל המאגר דיון אחת לשנה לפחות באירועי   (ג)  

האבטחה ויבחן את הצורך בעדכונו של נוהל האבטחה; במאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הגבוהה, 

  ייערך דיון כאמור אחת לרבעון לפחות." 

  

  

  מצב נוכחי:

  
 

 תרעות מתבצע במעקב אחר ה- viewer event של השרתים ולא באופן אוטומטי . 
  על מתקפות סייבר המתפרסמות בעולם ועל פרצות אבטחה  למנהל מערכות מידע   התרעות בדוא"ל  מתקבלותלא

 כללי וגם מנחה סייבר ממשרד הפנים.  CERT –שמתגלות במוצרי תוכנה וחומרה מ 

  בהסכמים מול הספקים הם מחויבים לנהל לביקורת נמסר כי, אין תיעוד גישה למערכות הספקים, אךaudit. 
 
 

  יחד עם זאת הביקורת מצאה כי, 

  

 ,אירועי אבטחת מידע, לרבות אירועים פוטנציאליים. כלל לתיעוד או אוטומטי מנוהל מאגר ידני  לא נמצא כי 

 אירועי אבטחה ברמת חומות האש ושרתים לשיפור הנושא. טרם נרכשה מערכת ניהול לוגים וניטור 

 .ממצאי חסוי מטעמי שמירה על אבטחת מידע ושמירת סייבר 
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  לא מבוצעת פנייה תקופתית לספקי מיקור חוץ חיצוניים לקבלת דיווח על אירועי אבטחת מידע רלוונטיים לעירייה

 שהתרחשו אצלם. 

 הנהלה בכירה כנדרש בתקנותם דיונים  באירועי האבטחה בפורו לא מתקיימים . 

 במערכות  לא הוקם צוות תגובה מקצועי אשר ייתן מענה מהיר ואפקטיבי במקרה של התרעה על אירוע סייבר

לעיתים בארגונים בינוניים מקובל לרכוש שירות זה כשירות חיצוני. כיום בישראל מסופקים שירותי  .העירייה

SIEM/SOC   .על ידי חברות אבטחה מגוונות 

 .לא מתקיימים תרגולים תקופתיים לתרגול תגובה לאירועי סייבר 

 איומים על התראות יספק אשר לארגון וספציפי חיצונימתבצע שימוש שוטף בשירות מודיעין סייבר  לא 

 מטרותאו /ו תוקפים על חשש לזליגת מידע רגיש שמוצג ברשת הציבורית או רשת האפלה,  הרלוונטיים לארגון,

  .וך הספקת הנחיות לאופן התמודדותת פוטנציאליות

  המלצות הביקורת:

מומלץ לבצע פנייה תקופתית לספקי מיקור חוץ של מערכות לקבלת דיווחים על אירועי אבטחת מידע הרלוונטיים  .1

 לעירייה.

 חיצוניים.  SOCושירות   SIEMטכנולוגיה  לאחר פיילוט רכישה של מומלץ לבחון  .2

  מודיעין סייבר מקצועי ייעודי לעירייה.מומלץ לבחון שימוש בשירות  .3

 מומלץ להקים צוות ייעודי לתגובה לאירועי סייבר ולבצע תרגולים תקופתיים של הצוות. .4

 אירועי אבטחת מידע, לרבות אירועים פוטנציאליים. כלל לתיעוד או אוטומטי מאגר ידני מומלץ לנהל  .5
 היגוי בהתאם לנדרש בתקנות. תמומלץ לדווח על אירועי אבטחת מידע לוועד .6
 מומלץ לבצע תרגולים תקופתיים לתרגול תגובה לאירועי סייבר.  .7

  :העירייה תגובת

 . מקובלתהמלצה  . 1

 .מקובלתהמלצה  . 2

 .מקובלתהמלצה  . 3

 .מקובלתהמלצה  . 4

 .מקובלתהמלצה  . 5

 .מקובלתהמלצה  . 6

 .מקובלתהמלצה  . 7

 

  מיקור חוץ  .4.17

  

  \נקבע כי: 15במסגרת תקנות הגנת הפרטיות בסעיף 

 כל את )ההסכם - זו בתקנה( החיצוני  הגורם עם בהסכם במפורש יקבע )2(

   (1)פסקה לפי לסיכונים לב בשים ,אלה

 בו המותרות השימוש ומטרות לעבד רשאי החיצוני שהגורם המידע ) א(

 ;ההתקשרות לצורכי

 ;אליהן לגשת רשאי החיצוני שהגורם המאגר מערכות ) ב(

 ;לעשות רשאי החיצוני שהגורם הפעולה או העיבוד סוג ) ג(
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 בסיום הבעלים לידי המידע השבת אופן ,ההתקשרות משך ) ד(

 לבעל כך על ודיווח החיצוני הגורם של מרשותו השמדתו ,ההתקשרות

  ;המידע מאגר

 לפי בהן חייב שהמחזיק המידע אבטחת בתחום החובות יישום אופן ) ה(

 בעל שקבע מידע אבטחת אמצעי לעניין נוספות הנחיות וכן ,אלה תקנות

 ;קבע אם ,המידע מאגר

 על שלו ההרשאות בעלי את להחתים החיצוני הגורם של חובתו ) ו(

 האמור לפי רק במידע להשתמש ,המידע סודיות על לשמור התחייבות

 בפסקת כאמור בהסכם הקבועים האבטחה אמצעי את וליישם ,בהסכם

 ;)ה( משנה

 באמצעות השירות את לתת החיצוני לגורם מידע מאגר בעל התיר ) ז(

 הנוסף הגורם עם בהסכם לכלול החיצוני הגורם של חובתו - נוסף גורם

 ;זו בתקנה המפורטים הנושאים כל את

 מאגר לבעל ,לפחות לשנה אחת ,לדווח החיצוני הגורם של חובתו ) ח(

  ולהודיע וההסכם אלה תקנות לפי חובותיו ביצוע אופן אודות על המידע

 ;אבטחה אירוע של במקרה המאגר לבעל

  

 בהוראות החיצוני הגורם של עמידתו על ופיקוח בקרה אמצעי ינקוט 4) 

 האמורים לסיכונים לב בשים הנדרש בהיקף ,אלה תקנות ובהוראות ההסכם

  ").1( בפסקה

   ממצאים:

המספקת   הביקורת מצאה כי, קיים שימוש במספר ספקי מיקור חוץ, המהותית ביותר הינה החברה לאוטומציה

  מערכות ליבה מרכזיות וספקים נוספים.  קיים מיפוי ספקים אלה והם רשומים כמחזיקי מידע. 

  בהיבטי אבטחת מידע.   1ISO 2700מבדיקת הביקורת עלה כי, החברה לאוטומציה מחזיקה בתעודת הסכמה לתקן  

אטוס עמידה בדרישות תקנות נמצא כי, העיריה מבצעת פנייה שנתית לכלל ספקיה על מנת לדרוש לקבל מהם סט

  הגנת הפרטיות כנדרש בתקנות לרבות קבלת תוצאות מבדקי חדירה וסקרי אבטחת מידע.  

לבקשת הביקורת הוצג הסכם סודיות ואבטחת מידע עם ספק מרכזי, אוטומציה, המפרט התחייבות הספק בהיבטי 

  אבטחת מידע כגון שימוש בהצפנות, בדיקת נאותות מתן הרשאות, ועוד.
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  המלצות:  

 

לדרוש לקבל מכל הספקים הרלוונטיים דיווח בכתב על  סטטוס עמידה בתקנות הגנת הפרטיות בתדירות  . 1

 תקופתית. 

לדרוש לקבל מספקי מיקור חוץ סיכומי דוחות מבדקי חדירה תקופתיים וסקרי אבטחה ולוודא שאין ממצאים  . 2

 קריטיים שלא מטופלים.  

של תקנות  15לפעול להחתמת כלל הספקים על נספח אבטחת מידע הכולל התייחסות לכל הדרישות בסעיף  . 3

 הגנת הפרטיות. 
  

  :העירייה תגובת

 . מקובלתהמלצה  . 1

 בכפוף להסכמים קיימים ועתידיים. מקובלתהמלצה  . 2

 .מקובלתהמלצה  . 3

  

  

 מסמכי הגדרות מאגר ובדיקת מידע רב מן הנדרש .4.18
  

  : 2סעיף  בתקנות הגנת הפרטיות

 את ,)המאגר הגדרות מסמך - להלן( מאגר הגדרות במסמך יגדיר מידע מאגר בעל ) א(

 :לפחות האלה העניינים כל

 ;במידע והשימוש האיסוף פעולות של כללי תיאור   ) 1(
 ;במידע השימוש מטרות תיאור   ) 2(
 סוגי לרשימת לב בשים ,המידע במאגר הכלולים השונים המידע סוגי   ) 3(

 ;הראשונה בתוספת  שבפרט המידע

 לגבולות מחוץ אל ממנו מהותי חלק או ,המידע מאגר העברת על פרטים ) 4(
 ,היעד ארץ ,ההעברה מטרת ,המדינה לגבולות מחוץ במידע שימוש או המדינה

 ;הנעבר וזהות ההעברה אופן

 ;מחזיק באמצעות מידע עיבוד פעולות ) 5(
 ;עמם ההתמודדות ואופן ,המידע באבטחת פגיעה של העיקריים הסיכונים ) 6(
 אבטחת על הממונה ושל המאגר מחזיק של ,המידע מאגר מנהל של שמו ) 7(

  .כזה מונה אם ,בו מידע

  

 מן רב במאגר שומר שהוא המידע אין אם ,לשנה אחת ,יבחן מידע מאגר ג) בעל (

  .המאגר למטרות הנדרש
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  ממצאים:

  ואכן אומת כי מאגרים אלו רשומים בפנקס המאגרים.לביקורת הוצגו בקשות לרישום מאגרים, כולל מינוי מנהלי מאגרים 

  עם זאת, טרם נכתבו מסמכי הגדרת מאגר לכל המאגרים.

  

 סיסמאות זיהוי ואימות .4.19
  

  :9בתקנות הגנת הפרטיות סעיף 

בקיצור, יש לוודא שמי שניגש למידע במאגר הוא עובד מורשה, ולכן יש לאמת את זהותו באמצעים מקובלים בנסיבות העניין. או 

  לפחות באמצעות סיסמה.

  שימו לב! במאגר שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית או הגבוהה.

אופן הזיהוי יעשה ככל האפשר על בסיס אמצעי פיזי הנתון לשליטתו הבלעדית של המורשה למשל תעודה המכילה חתימה 

  . TOKENאלקטרונית מאובטחת, 

הנוהל יתייחס לחוזק הסיסמה, מספר  –ם אופן הזיהוי מבוסס על סיסמאות בנוהל אבטחה  יש לקבוע גם את אופן הזיהוי, א

 6הניסיונות השגויים, ותדירות החלפת הסיסמאות שתיעשה בהתאם לתפקיד מורשה הגישה, ובכל מקרה לתקופה שלא תעלה על 

  ות.פעילות, אופן הטיפול בתקלות הקשורות באימות זה-חודשים, ניתוק אוטומטי לאחר פרק זמן של אי

מומלץ אורך  -לאחרונה פרסם מערך הסייבר הלאומי מאמר על חשיבות חוזק הסיסמה, ובו ממליץ על "סיסמה ארוכה ומורכבת

תווים ומעלה עם שילוב מספרים, אותיות גדולות, קטנות ותווים מיוחדים." שימוש בסיסמאות שונות בממשקים שונים  10של 

  וכד'.

  https://www.gov.il/he/departments/news/passwordrec> -לעיון בכתבה המלאה 

  : והמלצות ממצאים

  הממצאים וההמלצות בפרק זה חסויים מטעמי שמירה על אבטחת מידע והגנת סייבר.

  :העירייה תגובת

 . תומקובלההמלצות  

 

  אפקטיביות מערך האבטחהמבדקים  טכנולוגיים לבדיקת  .4.20

, במידה שקיימות, חולשות ולזהות העירייה של האבטחהמערך  יעילות את לבחון במטרהמבדקים שונים  ערך הביקורתצוות 

   ומתוך הרשת הפנימית.  האינטרנט מרשת וצעוב הבדיקות .ביצוע סריקות ובדיקות של הגדרות תוך

  ממצאים והמלצות

  חסויים מטעמי שמירה על אבטחת מידע והגנת סייבר.הממצאים וההמלצות בפרק זה 

  

  :העירייה תגובת

  ות.מקובלההמלצות  
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  סיכום מבדקים טכנולוגיים -נספח א' 

  

  סיכום מבדקים טכנולוגיים הם לא  עקב רגישות הנתונים בהיבטי אבטחת מידע המוצגים בנספח

  מצורפים לדוח והועברו למחלקת מערכות מידע בנפרד.
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       הנחיות מערך הסייבר הלאומי ורשות הגנת הפרטיות בנושאי -נספח ב' 

  סיכוני סייבר במשבר קורונה                 

  

https://www.gov.il/BlobFolder/news/telecommuting/he/%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%AA%20%D

%AA%20%D7%9E%D7%A97%9C%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%92%D7%99%D7%A9%D7

D%20%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9%

94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%20VPN.pdf  
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 פרסום רשות הגנת הפרטיות
  https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/corona_work 
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  מבנה ארגוני מחלקת מחשוב –נספח ג' 
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  מבוא

  כללי

. מסודר בניה תכנון הליך של בקיומו גם כמו, התושבים של החיים ובאיכות הציבורי בסדר לפגוע עלולה חוקית בלתי בנייה
 הציבור לשלום סיכון להוות עלולים, נאותים בטיחות סידורי וללא מחייבים בנייה לתקני התאמה ללא, פיקוח ללא הנבנים מבנים

   .והסביבה החיים לאיכות ישיר לנזק לגרום ואף

  :נכללים" בנייה" במונח

 עבודות, ותעשיה מסחר מבני, ציבור מבני), רוויה ובנייה קרקע צמודי( מגורים מבני - קבועים מבנים של חדשה הקמה 

 אנטנות( מתקנים, מעקות, עמודים, גדרות, קיימת לבנייה שינוי או תוספת, קלה בנייה, יבילים מבנים פיתוח,

  . ב"וכיו חניות, דרכים), סלולאריות

 או מבנים הריסת), חלוקה שינוי( מבנה פיצול, בינוי הקטנת או הגדלה, בנייה שינויי, בניה תוספות לרבות - שינויים 

  '.וכו למבנים הנוגעת תשתית

 על הרשויות פיקוח את להבטיח נועדו מכוחו שהותקנו והתקנות") החוק: "להלן( 1965 – ה"התשכ, והבניה התכנון חוק
 מניעתן בדבר הוראות יש מכוחו שנקבעו ובתקנות בחוק. והתקנים התקנות, החוק לדרישות התאמתה ועל ואיכותה הבנייה

 האכיפה סמכויות של יישומן לצורך. החוק מפרי של לדין והעמדתם בפרט או בציבור הפוגעות בנייה חריגות של והפסקתן
 המקומי התכנון במרחב פיקוח לקיים המקומיות והוועדות המקומיות הרשויות על, לחוק' י בפרק המקומיות לוועדות שהוקנו

  . תנאיו לפי בו השתמשו ההיתר מקבלי אם ולבדוק במקרקעין חוקיים בלתי ושימוש בנייה לאתר ובאמצעותו

 וביועצים ומחוזיות מקומיות פיקוח ביחידות כך לשם להיעזר נוהגים אשר התכנון מוסדות על מוטלת החוק אכיפת עיקר
 לתכנון המקומית מהועדה היתר קבלת מחייב בנייה עבודות שביצוע ככלל קובעים והבנייה התכנון דיני. מוסמכים משפטיים

  . בתחומה הבנייה על לפקח העירייה נדרשת ולכן עבירה מהווה, להיתר בהתאם שלא כאלו עבודות ביצוע. ולבנייה

היחידה והבנייה (להלן: " התכנון דיני לאכיפת הארצית ההגוף המנחה והמבקר בתחום הפיקוח על הבנייה המקומי הינו היחיד
 בעבירות המאבק של הממשלתית כזרוע משמשת אשר, האוצר משרד בתוך סמך יחידת היחידה הארצית הינה ").הארצית

 המקומיות הוועדות של המקומית האכיפה לפעילות בנוסף הינה הארצית היחידה של האכיפה פעילות. במדינה והבנייה התכנון
  .  עליה לפקח והן אותה לתגבר הן ונועדה ובנייה לתכנון

  

  בגבעתיים

אלף  60-כיום מונה העיר דונם. בעיר מתגוררים כ 3,200-העיר גבעתיים ממוקמת במרכז הארץ ומשתרעת על שטח של כ
  . אלף יחידות דיור 23-המתגוררים בכ  תושבים

 1965 –ה"התשכ והבנייה התכנון חוק אכיפת רישוי ופיקוח עלאמון מינהל ההנדסה באמצעות אגף , גבעתיים בעיריית
  : ותקנותיו,. באגף הרישוי והפיקוח, פועלת מחלקת פיקוח על הבנייה אשר תפקידה כולל

 גמר,  ותעודת 4 טופס למתן ועד תושב/  לבונה הבניה היתר מתן משלב  - בנייהב םפרויקטי ליווי 

 העיר ברחבי חורגים ושימושים דירות פיצול - בנייה בחריגות וטיפול איתור.  

 הרישיון מתנאי כחלק וזאת עסק רישיון הוצאת לפני להיתר המציאות התאמת בדיקת - יםעסק רישוי.  

מערכת זו . פנימית תפעולית מערכת –שימוש במערכת הקומפלוטעושה עירייה ה ,ההנדסה תחום של כולללצורך ניהול 
 בביצוע וכלה ייעודו והגדרת המקרקעין תכנון משלב החל, ובנייה לתכנון המקומית בוועדה עבודה תהליכי ניהול מאפשרת
ים והתפעוליים של יבכל ההיבטים התכנוניים, הכלכליים, המשפטיים, התהליכ בתקנים עמידתם על ופיקוח לבנייה פרויקטים

  .")מערכת הקומפלוט(להלן: " הנכסים
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  מטרות הביקורת

   .הייריבע הבנייה על הפיקוח מחלקת ידי על שמבוצע כפי הבנייה על הפיקוח נאותות את לבחון

  

  מתודולוגיה

  :הבאים הגורמים עם ושיחות פגישות קיימה הביקורת

 ;לילך יעקבי, מנהלת אגף רישוי ופיקוח 

 ;משה בן שושן, מנהל מחלקת הפיקוח על הבנייה 

 

  . המבוקרטפסים וקבצים הרלוונטיים לנושא שורה של לעיונה, קיבלה הביקורת 

  

  הבסיס הנורמטיבי

 חדש נוסח[ העיריות פקודת;[ 

 1965 – ה"התשכ, והבניה התכנון חוק;  
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  תמצית ממצאים והמלצות

  המלצות  ממצאים  'מס

  אגף הרישוי והפיקוח – 1פרק 

1  

כפי שנמסר לביקורת הן על ידי מנהל 
מחלקת הפיקוח על הבנייה והן על ידי 

מנהלת האגף, שלושת המפקחים 
המועסקים כיום במחלקה פועלים הן בתחום 

  הרישוי והן בתחום האכיפה.

 בהתאם תפעל העירייה כי מומלץ
 בין הפרדה ותבצע התקינה למסמך
 למפקחי) אדומים( האכיפה מפקחי
  ).כחולים( הרישוי

2  

בניגוד לקבוע במסמך התקינה, רק שניים 
מהמפקחים המועסקים במחלקה מוגדרים 

(חוקר) לתכנון  מפקח בכירשל תפקיד ב
  (אדום). ובנייה

מומלץ כי העירייה תבחן את נאותות 
הכשרת מפקחי המחלקה בכל הנוגע 

  לאכיפת עבירות בנייה.

3 

 מזה כבר בתפקידו המועסק המפקחים אחד
 העירייה ידי על נשלח טרם וחצי שנתיים
 פי על כי יצוין. למפקחים הכשרה לקורס

, האגף מנהלת ידי על לביקורת הנמסר
 עד העסקתו להמשך ש"יועמ אישור התקבל
  .הקרוב ההכשרה לקורס ליציאתו

מומלץ כי האגף יפעל להוצאת המפקח 
  להכשרה מקצועית בהקדם האפשרי.

4  

לא התקבלו תעודות המעידות על סיום 
קורסי הכשרה כמפקחים של עובדי 

  המחלקה.

מומלץ להקפיד כי ככל והעירייה 
מוציאה עובד להכשרה מקצועית 

גרת תפקידו, יידרש העובד במס
להעביר העתק מתעודת סיום 

ההכשרה המעידה כי השלים את 
  ההכשרה במלואה.

5  

בניגוד לנדרש בהתאם להנחיות מסמך 
התקינה, לא בוצעה הפרדה מבנית 

במסגרתה הועברו מפקחי הרישוי (כחולים) 
  לכפיפות ארגונית תחת מחלקת הרישוי.

מומלץ כי העירייה תפעל בהתאם 
להנחיות היחידה הארצית כפי 

שקבועות במסמך התקינה ותסדיר את 
הכפיפות הארגונית של מפקחי הרישוי 

תחת מחלקת הרישוי, ולא תחת 
  מחלקת האכיפה.

6  

בניגוד לקבוע במסמך התקינה לפיו מספר 
מפקחי האכיפה הנדרש בעיריית גבעתיים 

 3מפקחים, בפועל, היחידה מונה  4הינו 
כולם עוסקים גם אשר  מפקחים בלבד

יוער, כי כבר במסגרת  .ברישוי וגם באכיפה
תוכנית העבודה של מינהל ההנדסה לשנת 

צוין כי יש צורך בהשלמת וגיוס  2018
  עובדים לפי התקן.

מומלץ כי העירייה תפעל למען הסדרת 
התקינה בשלמותה על פי הקבוע 

במסמך התקינה של היחידה הארצית, 
 4של ובכלל זאת, הכשרה ומינוי 

  מפקחים ייעודיים לתחום האכיפה.

  מערכות מידע – 2פרק 

7  

 האירועים קובץ את הביקורת מבדיקת
 על הפיקוח בתחום הקומפלוט במערכת

, אירועים סוגי 150-כ ישנם כי נמצא, הבנייה
 לא כאשר ופעולה פעולה כל מסווגים אשר

 כך. קבוע באופן בכולם שימוש נעשה
 לדיווח הנוגעים אירועים מספר ישנם, למשל

מומלץ כי האגף יבחן את הצורך בכל 
האירועים במערכת הקומפלוט 

המשמשים את תחום הפיקוח על 
הבנייה. ראוי כי מספר האירועים ישקף 

את הפעולות המתבצעות בתיקים 
השונים על מנת לייעל את עבודתם של 
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  המלצות  ממצאים  'מס

), ועוד 3714, 3713 למשל( באתר ביקור על
 ספציפיים למפקחים המפנים אירועים ישנם
  עולה עוד. וכדומה מועסקים אינם כבר אשר

 המחלקה מפקחי ידי על נעשה בפועל כי
 נכללים אינם אשר נוספים באירועים שימוש

 מבדיקת, למשל כך. הפיקוח אירועי תחת
 באירוע שימוש נעשה כי נמצא הביקורת

 אחד עבור" באתר ביקורת דווח" 2201
 3713 באירוע ולא) 2019192( התיקים

  .כנדרש" באתר ביקורת דווח"

המפקחים וכן לאפשר מעקב ובקרה 
  נאותים אחר עבודתם.

8  

ואכיפה מבדיקת הביקורת תיקי רישוי 
במערכת הקומפלוט, עולה כי העירייה אינה 

מקפידה על תיעוד מלא ושלם של כל 
הנתונים והמסמכים הרלוונטיים, לרבות 

אופן הטיפול בתלונות, תוצאות שימועים 
  בגין עבירות בנייה, נתוני מדידות וכדומה.

 תיעוד קיום תוודא העירייה כי מומלץ
 עבור הקומפלוט במערכת ותקין מלא

 כל בו באופן והאכיפה הרישוי יקית כל
 הטיפול ודרכי המסמכים, הנתונים
  .יתועדו בתיקים

9  

 מנהל ידי על לביקורת הנמסר פי על
 בטאבלטים שימוש נעשה לא, המחלקה

 מאפשרות שאינן קליטה בעיות עקב
 בהיותם המפות את לפתוח למפקחים

 שימוש נעשה שלא מכך יוצא כפועל. בשטח
 שנמסר וכפי, המפקחים ידי על בטאבלטים

, בפועל, האגף מנהלת ידי על לביקורת
 המחלקה היא הבנייה על הפיקוח מחלקת
 עושה עדיין אשר ההנדסה במינהל היחידה
 ורק), גרמושקות( מודפסות במפות שימוש
 הבקשות ומגישי הקבלנים מחויבים בגינה

  .בהגשתן

מומלץ כי המחלקה תחל להשתמש 
עבורה  בטאבלטים הייעודיים שנרכשו

על ידי העירייה, וזאת על מנת לייעל 
את תהליכי העבודה הפנימיים של 

ועל מנת לחדול  הפקחים בשטח
מדרישת העירייה ממגישי הבקשות 

. להגיש מסמכים ומפות מודפסים
שימוש במפות מקוונות למשל, 

מאפשר צפייה נוחה ומדויקת יותר 
מאשר במפות מודפסות בשל 

ה הקיימות הפונקציות של הזום והעריכ
  במערכת המקוונת.

  תוכנית עבודה – 3פרק 

10  

 בתוכניות הקבועות השוטפות המשימות כל
 על חוזרות 2019-2021 לשנים העבודה

  :כאשר, שנה בכל עצמן

 גם -בנייה חריגות סקר -1 משימה 

 התפוקה מדדי וגם המשאבים

-2019 בשנים זהים היו וההתארגנות

 מצוין 2021 בשנת רק כאשר, 2020

 כי הנדרשים המשאבים במסגרת

 במהלך הסקר תוצאת להתקבל אמורה

 כי תעיר הביקורת. 2021 פברואר חודש

, 2021 מאי חודש, הביקורת למועד נכון

  .הבנייה עבירות סקר הסתיים טרם

 מדד -בעיר יזום פיקוח -2 משימה 

 הוא השנים כל במהלך הקבוע התפוקה

 בכל בחודש פעם של יזומה ביקורת"

 את מחדש תבחן המחלקה כי מומלץ
 ידה על המוגדרות השוטפות המשימות

 יעודכנו המשימות בו באופן שנה מידי
 לאי הסיבות בחינת תוך, לשנה משנה
  .קודמת בשנה ביעדים עמידה
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  המלצות  ממצאים  'מס

 התווסף 2021 בשנת". בעיר בנייה אתר

 מפקח לפחות נדרש לפיו התארגנות מדד

 כפי כי יצוין. ביעד עמידה לצורך נוסף

 אינה המחלקה, הדוח בהמשך שיפורט

 מהשנים אחת באף זה ביעד עומדת

 .שנבדקו

 פיצול תופעת אכיפת -3 משימה 

 מדד הוגדר 2019 בשנת -הדירות

 המטפל ייחודי מפקח"כ ההתארגנות

 בשנת יושם לא שהדבר אף", בנושא

 בשנת כאשר, 2020 בשנת ולא 2019

 המשאבים במסגרת נקבע 2021

  ".במפקח נוסף נדרש א"כ" הנדרשים

 אף -וקורסים השתלמויות -4 משימה 

 מתוכניות אחת בכל נכלל שהיעד

 השלימו לא המפקחים בפועל, העבודה

  .הנדרשות וההדרכות ההכשרות את

11  

 משימות ישנן כי עולה הביקורת מבדיקת
 במשך עצמן על חוזרות אשר פרויקטיאליות

 בוצעו לא המשימה, כלומר, רצופות שנתיים
 לשנה הועברה כן ועל יועדה אליה בשנה

 של המשימה היא לכך דוגמא. מכן שלאחר
 חדשים בניינים לבדיקת המתנה זמן קיצור"

 אשר" בנייה חריגות או/ו תוספת ולבדיקת
 מפקח הכשרת" הוא יישומה לבחינת המדד
 כי תציין הביקורת". 2018 באוקטובר שגויס
 בשנים עצמה על חזרה שהמשימה למרות

, הביקורת למועד נכון, 2019-2020
 באוקטובר שגויס המפקח של הכשרתו

 מדד, כך על נוסף. הסתיימה טרם 2018
 בתוכנית נכלל לא, הושלם שטרם זה יישום

  .2021 לשנת העבודה

 הסיבה את תבחן העירייה כי מומלץ
 הפרויקטיאליות המשימות של לחזרתן

 שלא לכך הגורמים ואת לשנה משנה
  .יועדו אליה בשנה בוצעו

  נהלים  - 4פרק 

12  

 נוהל מסמך מהווה אינו המחלקה נוהל
 המוסמכים הגורמים ידי על שאושר רשמי

  .בחתימתם בעירייה

 נוהל כי עולה הביקורת מבדיקת 

 נוהל בפורמט ערוך אינו המחלקה

 טכניים ליקויים של שורה וכולל, רשמי

 במספר חוסר, זאת ובכלל צורניים -

 .מהדורה ומספר עדכון תאריך, סידורי

 למען תפעל העירייה כי מומלץ  .12
 רשמי נוהל כמסמך הנוהל עריכת
 מספר שיכלול בפורמט ערוך שיהיה
 עליו, וכדומה מהדורה מספר, סידורי

 על האמונים הגורמים חתומים יהיו
 כי מומלץ עוד. בעירייה הנהלים אישור

 היבטי כל את יכלול המחלקה נוהל
 באופן הפנימיים העבודה תהליכי
 עבור הדרושות הפעולות את שיפרט
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 תהליכי את מציג המחלקה נוהל 

 מפרט אינו אך, הפנימיים העבודה

 זמני דוגמת היבטיהם כל את מלא באופן

 כך. הפנימיים הבקרה ותהליכי הטיפול

 קובע המחלקה לנוהל א4 סעיף, למשל

 י"ע תועבר תוכנית בצירוף הבקשה" כי

 ת/המפקח י"ע ותעודכן הרישוי' מח

 במחשב אירוע לרישום בנוסף

 לדעת ניתן לא זה מסעיף -)"קומפלוט(

, התוכנית את לקבל שאמור הגורם מי

 שאמון הגורם ומי ת/למפקח להעבירה

, הקומפלוט במערכת האירוע רישום על

 .וכדומה לכך המוקצים הזמן פרקי מהם

 הוא בו באופן מנוסח המחלקה נוהל 

 חלק שאינם חיצוניים לגורמים מורה

 למשל כך. לפעול כיצד המחלקה מעובדי

 טופס מסירת לאחר" כי קובע ח3 סעיף

 תעודת את להשלים המבקש מתחייב 4

 קבלת מיום שנה ותוך לבניין הגמר

  ...".החוק פי על 4 טופס

, בלבד במחלקה האמונים הגורמים
  :זאת ובכלל

 זמני את בנוהל לעגן - טיפול זמני 

 גורם כל לטיפול הנדרשים התקן

 בתקנות לקבוע בהתאם בתהליך

 זמני, זאת ובכלל. והבנייה התכנון

 הפנימיים להליכים הטיפול

  .הנדסה במינהל שנקבעו

 תהליכי את בנוהל לעגן - בקרה 

 המעורבים הגורמים כל על הבקרה

 מידע לתיק בבקשה הטיפול בהליך

  .בנייה להיתר ובבקשה

 שלב בכל בנוהל לעגן – אחראי גורם 

 ביצוע על האמון הגורם מיהו

  .הפעולה

  תהליך הפיקוח – 5פרק 

13  

 הפרטים כל בעדכון הרבה החשיבות למרות
 במערכת הפיקוח תיקי של העדכניים

 לשטח הפקחים יציאת טרם הקומפלוט
 הנדסה מינהל כי נמצא, תפקידם לביצוע

 הנדרשים הפרטים כל מילוי על מקפיד אינו
 השטחים מדידות כגון הקומפלוט במערכת

 תיק פתיחת עם, פרויקט לכל הרלוונטיים
 מתוך כי תציין הביקורת. במערכת הפיקוח

 מדגם במסגרת שנבדקו התיקים 6
 נתוני הוזנו לא מהם 3 עבור, הביקורת
  .כך על מתריעה המערכת כאשר, השטחים

מומלץ כי מינהל הנדסה יקפיד על 
מילוי כל הפרטים הנדרשים במערכת 

הקומפלוט עבור תיקי הפיקוח טרם 
המפקחים לשטח לעריכת  יציאת

דוחות הביקורת, וזאת למען עריכת 
ביקורות על בסיס כל המידע והנתונים 

הרלוונטיים ולצרכי מעקב ובקרה 
  נאותים.

14  

נמצא כי למרות שהמפקחים מעדכנים 
במערכת הקומפלוט את מועדי קבלת 

המסמכים ועמידת הקבלנים בדרישות 
העירייה בכל שלב, הם אינם מבצעים 

של המסמכים למערכת לצרכי  סריקה
  תיעוד, בקרה ומעקב נאותים.

מומלץ כי העירייה תבצע תיעוד מלא 
במערכת הקומפלוט של כל המסמכים 

המשמשים את מחלקת הפיקוח על 
הבנייה, וזאת על מנת לאפשר מעקב 

ובקרה נאותים אחר התנהלות התיקים 
  וכל הגורמים המעורבים בטיפולם.

15  

כפי שנמסר לביקורת על ידי מנהל 
המחלקה, רשימת הדרישות מהקבלנים 

 4במסגרת הליך הרישוי לקבלת טופס 
במערכת הקומפלוט טרם עודכנה בהתאם 

פעל בהקדם מומלץ כי העירייה ת
לעדכון רשימת הדרישות לקבלת טופס 
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לחוק התכנון והבנייה,  116להוראות תיקון 
כך שרשימת הדרישות של עיריית גבעתיים 

  אינה זהה לדרישותיהן של רשויות אחרות.

במערכת הקומפלוט בהתאם לתיקון  4
  לחוק התכנון והבנייה. 116

16  

 שנבדקו במסגרת  מהאתרים אחד באף

 ביקורות 12 נערכו לא מדגם הביקורת,

 היה האתר בהן מהשנים אחת באף

 ;פעיל

 במסגרת שנבדקו התיקים 6 מתוך 3-ב 

 עבודות נמשכו בהן, הביקורת מדגם

 נערכו לא שנים מספר פני על הבנייה

 אתר היה בהן השנים בכל ביקורות

 ;פעיל הבנייה

 בלא אף 4 טופס ניתן מהאתרים באחד 

 בנייה מפקח של אחד ביקור שהיה

 ;באתר

 4 טופס( האיכלוס שאישור למרות (

 במהלך ניתן שנבדקו התיקים כל עבור

 נערך לא בהם תיקים 3 ישנם, 2020 שנת

, זו בשנה כלל הבנייה באתר ביקור

  .2019 בשנת לא גם התיקים ובאחד

מומלץ כי האגף יערוך בחינה מחודשת 
בנוגע למועדי הביקור באתרי הבנייה, 

באופן בו ייקבעו מועדים קבועים 
וברורים בהם נדרשים הפקחים לבקר 

באתרי הבנייה ברחבי העיר. יוער ראוי 
כי קביעת מועדים זו תעמוד בדרישות 

ת העבודה העירונית, כך שבכל תוכני
אתר בנייה ייערך ביקור בתדירות של 

מומלץ כי לפחות. עוד  אחת לחודש
מעקב ובקרה קיום קפיד על האגף י

נאותים אחר תדירות הביקורות באתרי 
, כך שלא הפעילים ברחבי העיר הבנייה

יקרה מצב בו לא ייערך ביקור באתר 
 4או שיופק טופס  במשך שנה שלמה

רכה בדיקת מפקח בנייה בלא שנע
  .באתר

17  

מבדיקת הביקורת את דוחות הפיקוח 
באתרי הבנייה שנבדקו במסגרת מדגם 

  הביקורת, עלו הליקויים הבאים:

  מרבית דוחות הביקורת כוללים שורת

מלל אחת אשר מציינת בקצרה את שלב 

הבנייה. אין פירוט לגבי בדיקות 

המפקח והנעשה בשטח באופן מפורט. 

 בדיקת האם לדעת ניתן לא, כלומר

 או ןתקימצאה כי המצב באתר  המפקח

  .לא

  ישנם דוחות ביקורת חסרים אשר אינם

מפרטים דבר פרט לתאריך בו נערכה 

הביקורת בשטח. כלומר, המפקח לא 

 הזין נתונים כלל. 

  ישנם דוחות ביקורת רבים אשר

מציינים "המוצע טרם בוצע" ללא 

לדעת  פירוט מעבר לכך, כאשר לא ניתן

מומלץ כי דוחות הביקורת שנערכים 
באתרים יכללו נתונים מפורטים על 

מהות הביקורת והנעשה בפועל 
בשטח, ובכלל זאת, הבדיקות שנעשו 

על ידי המפקח, הערות שניתנו 
לקבלנים, תמונות לצורך תיעוד 

וכדומה. ראוי כי תיערך רשימת צ'ק 
ט שהפקחים יידרשו למלא בשטח ליס

בעת הביקורת באתרי הבנייה, וזאת 
על מנת לתעד את כל הבדיקות 

שנערכו בשטח, דבר שיפשר לקיים 
מעקב ובקרה נאותים. יצוין כי ראוי כי 

יתועד במערכת הקומפלוט את כל 
המידע שנאסף בכל ביקורת באתר 

 בנייה, לרבות תמונות, דוחות וכדומה.
 באתרי הביקורת תדוחו כי ראוי היה

 הקבלנים ידי על חתומים יהיו הבנייה
 לכך הוכחה שיהוו כך, מטעמם מי או

  .בשלמותה הביקורת שבוצעה
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מה המשמעות של ביטוי זה בכל הנוגע 

 לפיקוח על הליך הבנייה. 

  מבדיקת מסמכי דוחות הביקורת

 במסגרת מדגם הביקורת, עולה כי אין

מלא של כל הנתונים והנעשה  תיעוד

בפועל בשטח, ובכלל זאת, הבדיקות 

שנעשו על ידי המפקח, הערות שניתנו 

ומסירת דוח הביקורת  לקבלנים

 לידיהם. 

  בניגוד לנדרש בהתאם להוראות נוהל

המחלקה, דוחות הביקורת אינם כוללים 

תמונות מהשטח אשר מאמתות את 

דברי המפקחים בשטח, גם במקרים 

בהם נמצאו ליקויים, כך שלא ניתן לדעת 

בוודאות שהמפקח אכן היה נוכח באתר 

הבנייה ואכן ביצע את הביקורת כנדרש 

צורך וכן לא ניתן יהיה להוכיח במידת ה

בהליכים משפטיים את קיומו של 

  הליקוי האמור.

18  

 הביקורות, הביקורת ממדגם שעולה כפי
 נערכות לא הפיקוח ידי על בשטח שנערכו

 וקבועים מסוימים בשלבים סדיר באופן
 ניתן לכך בולטת דוגמא. הבנייה בתהליך

 מהאתרים אחד בכל כי בעובדה לראות
 ישנה, שנים 3-ל מעל נמשכה הבנייה בהם
 ביקורת לא אף נערכה לא בה אחת שנה
  . הפיקוח של אחת

 מפורט תיעוד ללא כי תדגיש הביקורת
, קבועים בנייה ובשלבי סדור באופן שנערך

 אחר נאותים ובקרה מעקב לבצע ניתן לא
 בפרויקטים הקבלנים של הבנייה הליכי

  .העיר ברחבי

מומלץ כי מחלקת הפיקוח על הבנייה 
תערוך ביקורות באופן קבוע וסדור 

שייקבעו מראש בהתאם לשלב הבנייה 
בשטח בפועל, וזאת באמצעות תוכנית 

עבודה מסודרת לביקורי המפקחים 
  באתרי הבנייה השונים.

19  

אין התאמה בין נתוני התיקים שנפתחו 
במערכת הקומפלוט לבין התיקים שדווחו 

על ידי המחלקה בדוחות הרבעוניים 
  . שהוגשו ליחידת הארצית

מומלץ כי תיערך בחינה מסודרת של 
נאותות סיווג התיקים ופתיחת תיקי 
הפיקוח במערכת הקומפלוט, ובכלל 

זאת, בחינת נאותות התיקים הנכללים 
  בדיווחים המועברים ליחידה הארצית.

20  

לנדרש בהתאם לטופס הדיווח,  בניגוד
המחלקה מגישה דיווח חלקי אשר אינו כולל 
פירוט בדבר הפעולות אשר בוצעו בכל תיק 

פיקוח (למשל, צווים מנהליים, קנסות 
  וכדומה) וסטטוס הטיפול בתיק.

מומלץ כי המחלקה תקפיד על הגשת 
דוחות שלמים ומלאים, ואשר כוללים 
י את כל הנתונים הנדרשים בדבר תיק

הפיקוח, הפעולות שבוצעו בהם 
  וסטטוס הטיפול.
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21  

לנדרש בהתאם להנחיות היחידה  בניגוד
הארצית, לא הוגשו על ידי המחלקה דיווחים 

  שנתיים מסכמים.

מומלץ כי המחלקה תקפיד על עריכת 
דוחות שנתיים מסכמים והגשתם 

  במועד ליחידה הארצית.

22  

בניגוד להמלצת מבקר המדינה ובניגוד 
לקבוע במענה הועדה המקומית לתכנון 

ובנייה של עיריית גבעתיים על דוח מבקר 
שנכון למועד הביקורת (מאי המדינה, אף 

חודשים מיום פרסום  6 מעל עברו) 2020
), טרם 14.7.2020דוח מבקר המדינה (

סקר עבירות הבנייה וטרם עודכן נערך 
 .116אכיפה ביחס לתיקון מסמך מדיניות ה

המשמעות מכך היא שהמחלקה פועלת 
בהתאם למסמך מדיניות אכיפה שלא עודכן 
לאחר התיקון לחוק התכנון והבנייה שנערך 

  .2017עוד בשנת 

מומלץ כי העירייה תפעל לאלתר 
לעריכה מחדש של מסמך המדיניות 

בהתאם להתחייבותה בפני מבקר 
 המדינה. יוער כי היה ראוי שמסמך

מדיניות האכיפה בכלל, וסדר 
העדיפויות של העבירות הנאכפות 
בפרט יעודכנו אחת לשנה בהתאם 

עוד מומלץ כי  למדיניות אגף ההנדסה.
העירייה תפעל בהקדם להשלמת סקר 

עבירות הבנייה ועם סיומו תעדכן 
  בשנית את מסמך המדיניות.

23  

מבדיקת הביקורת עולה כי סיווג העבירות 
קומפלוט אינו תואם המערכת המוזן ב

לסיווג סוגי העבירות כפי שקבוע במסמך 
המדיניות. כך למשל, העבירות של הוספת 

קומה והוספת חדר שהוגדרו במסמך 
המדיניות כעבירות הנמצאות בראש סדר 

העדיפויות לאכיפה, אינן מופיעות בדוחות 
תיקי הפיקוח המופקים ממערכת 

 סיווגהמשמעות מכך היא שהקומפלוט. 
 בחינת מאפשר אינו בקומפלוט ירותהעב

 מסמך בהנחיות המחלקה עמידת נאותות
  ת.המדיניו

מומלץ כי סיווג העבירות המוזן 
במערכת הקומפלוט יותאם להגדרת 
העבירה כפי שנקבע במסגרת מסמך 

המדיניות ויאפשר בחינה מסודרת של 
היקפי האכיפה של כל עבירה ועבירה, 

 וכן בחינת נאותות יישום מדיניות
  האכיפה העירונית.

24  

מבדיקת הביקורת את כל המידע 
והמסמכים המתועדים במערכת הקומפלוט 

עבור התיקים שנבדקו במסגרת מדגם 
כי העירייה אינה  עולהאכיפה,  -הביקורת

מקפידה על תיעוד מלא ושלם של כל שלבי 
. כך במערכת הקומפלוט הטיפול בתיק

מצורפת  2019102למשל, בתיק מס' 
בלבד, למרות שבפועל, על פי דוח התלונה 
הריסה. דוגמא נוספת לכך  צו , ניתן הפניות

אשר נפתח עקב  2020040היא תיק מס' 
תלונה, אך לא קיימים בו מסמכים כלל, 

לרבות התלונה עצמה. כמו כן, בתיק מס' 
כתב בעל הדירה נדרש לערוך מ ,2019115

, אך הצהרה על כך שלא יפצל את הדירה
  עד במערכת הקומפלוט.מכתב זה לא תו

הביקורת ממליצה כי העירייה תקפיד 
על תיעוד מלא ומסודר של כל הנתונים 

והמסמכים בכל תיק ותיק במערכת 
הקומפלוט, וזאת על מנת שניתן יהיה 

לבצע מעקב ובקרה נאותים אחר 
השתלשלות האירועים ואופן הטיפול 
בחריגות הבנייה בין שאותרו באופן 

עקבות פניות יזום ובין שאותרו ב
  הציבור.

25  

לחוק התכנון  116בניגוד להוראות תיקון 
והבנייה ולמרות קבלת ממסמך הנחיות 

לסקר בגבעתיים של היחידה הארצית כבר 
כנדרש, העירייה  2019בחודש אפריל 

פרסמה מכרז לעריכת הסקר רק באוקטובר 

מומלץ כי העירייה תפעל להשלמת 
סקר עבירות הבנייה בהקדם האפשרי, 
וזאת על מנת למפות את הקיים בשטח 

ובהתאם לכך לייעל את מדיניות 
האכיפה והתוכניות השנתיות. בנוסף, 
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, הסקר 2021, כאשר נכון לחודש מאי 2020
  טרם הושלם.

מומלץ כי העירייה תקפיד על היערכות 
  מראש ובזמן ליישום הוראות חוק.

26  

מבדיקת הביקורת את דיווחי המחלקה 
בעוניים ליחידת האכיפה הארצית עולה הר

איתורים יזומים.  20בוצעו  2020כי בשנת 
אולם, מדוח שהפיקה הביקורת במערכת 

, נפתחו 2020הקומפלוט עולה כי בשנת 
יצוין  תיקי פיקוח בלבד. 7עקב פיקוח יזום 

כי בבדיקה שערכה הביקורת להצליב בין 
התיקים המפורטים בדוח ממערכת 

התיקים המפורטים הקומפלוט לבין 
מהתיקים במערכת  4בדיווחים, נמצא כי רק 

  נכללו בדיווח כאכיפה יזומה.

מומלץ כי המחלקה תקפיד על דיווח 
נאות ושלם הן במערכת הקומפלוט והן 

במסגרת הדיווחים המוגשים על ידה 
ליחידה הארצית בכל הנוגע להיקף 

  .הפיקוח היזום המבוצע על ידה

27  

בצעת פיקוח יזום המחלקה כמעט אינה מ
לאיתור עבירות בנייה. וזאת בניגוד ליעדים 

אשר הוגדרו על ידה במסגרת תוכניות 
  העבודה השנתיות.

מומלץ כי המחלקה תפעל להגברה 
משמעותית של היקף הפיקוח היזום 

המבוצע על ידה באופן שיאפשר 
מימוש מדיניות האכיפה העירונית 

והשגת היעדים הקבועים בתוכניות 
  המחלקתיות. העבודה

28  

מבדיקת הביקורת עולה  כי נוהל המחלקה, 
בחלק ב' העוסק בפיקוח, כלל אינו מגדיר 

את אופן הפיקוח היזום, מועדיו ומהות 
הבדיקות היזומות והתאמתן למדיניות 

  האכיפה העירונית.

מומלץ כי נוהל המחלקה יכלול הגדרות 
ברורות בדבר היקף הפיקוח היזום 

והתאמתו למדיניות הנדרש, מתכונתו, 
  האכיפה העירונית.

29  

תיקים  2אכיפה כלל  -מדגם הביקורת
שנפתחו בעקבות אכיפה יזומה, הביקורת 
בדקה את המסמכים הרלוונטיים לכל תיק 

לבחינה מדוע הוחלט על ביצוע האכיפה 
 היזומה בכתובות אלו:

הסיבה  -8רח' רמה  -2020174תיק מס' 
לא חרגו  לאכיפה היזומה היא לבחינה האם

מהחלטת ועדה שהתקבלה בתיק כבר ביום 
שלא לאשר שינויים בדירה. יוער  3.6.2020

כי הבדיקה בפועל נערכה רק ביום 
10.11.2020. 

 – 25רח' בורוכוב  -2020089תיק מס' 
בדיקת הסבת מחסנים ליחידת מגורים ללא 

דוח הביקורת שנערך בכתובת ביום  -היתר
יקורת יזומה, מציין כי מדובר בב 12.8.2020

אולם לא צוינה הסיבה לעריכתה. יצוין כי 
בביקור הראשון שנערך בכתובת, נמסרו 
למפקח פרטי המתגורר בנכס. בביקורת 

לכניסה למקרקעין שנערכה ביום 
לא ניתן היה להיכנס היות  12.10.2020

והנכס היה סגור והמפקח המליץ "לתאם 
מול משטרה ומנעולן". בביקור שלישי 

, מצוין בדוח 6.12.2020כס ביום שנערך בנ

מומלץ כי ככל ומבוצעת ביקורת יזומה, 
תתועד סיבת הביקורת בנכס הספציפי 

לשם הבטחת שקיפות מלאה וקיום 
  אכיפה שוויונית.
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הביקורת באתר כי "פתחה לנו המשכירה 
הנכס... לאחר זמן קצר ירדה מדירתה ד.א. 
השוכרת וביצענו את הצו בנוכחותן". ד.א. 
המזוהה בתור השוכרת היא גם זו שזומנה 

לחקירה באזהרה ביום למחרת. מבדיקת 
הביקורת עולה כי המפקחים לא הבחינו 

וכרת המתגוררת ביחידת בכתיבה בין הש
הדיור לבין המשכירה שהיא בעלת הנכס 

ועוברת העבירה. בנוסף, אף שמצוין בדוח 
שנערכה  12.8.2020הביקורת שנערך ביום 

בדיקה בגחל"ת, לא בוצע תיעוד מסודר של 
אף  השאילתה ושמירתה בקומפלוט.

שבדיקת הביקורת במערכת הקומפלוט 
 , אין תיעוד29.4.2020נערכה ביום 

לתוצאות החקירה או להמשך הטיפול 
  בתיק.

30  

 בדוח המפורטות התלונות רוב כי אף
, בנייה לחריגות בנוגע אינן הפניות

 לאופן להתייחס לנכון ראתה הביקורת
 מבדיקת. המחלקה ידי על בהן הטיפול

 שורה כולל  הפניות דוח כי עולה הביקורת
 פניות מסווגות אליהם סטטוסים של ארוכה

  :התושבים

 מבדיקת ":דבר לעשות ניתן לא" סטטוס
 ראוי כי עולה הללו הפניות את הביקורת

 דחיית טרם הנושא את תבחן שהעירייה היה
  . הפנייה

 הפניות מרבית ":מוצדק לא" סטטוס
 בודדים ימים לאחר ככאלה סווגו שסווגו
 התערבות פעולת שבוצעה ללא, בלבד

  . כלשהי

מומלץ כי בטרם סגירת פניות תושבים 
למוקד בנוגע לתחומים בטיפול 

המחלקה בסטטוס אשר אינו מעיד על 
טיפול כלשהו, תיערך בחינה מלאה 

ושלמה של הפנייה. כך למשל, תשובה 
למחלקה" אינה מצדיקה כגון "לא שייך 

סגירת הטיפול בסטטוס "לא מוצדק" 
  אלא העברתו לגורם טיפולי אחר.

31  

סטטוס "הועבר הביקורת בדקה לגבי 
אשר כלל ריבוי  לתוכנית עבודה שנתית"

פניות העוסקות בעבירות בדבר חריגת 
בנייה אפשרית, את נאותות הטיפול על ידי 

מבדיקת הביקורת עולה כי רוב המחלקה. 
הפניות בסטטוס זה עוסקות בחריגות בנייה 

בשנת  30/33-, ו2019בשנת  23/29(
). הביקורת בדקה האם בעקבות 2020

קבלת התלונה בדבר חריגת בנייה 
אפשרית, נפתח תיק פיקוח בקומפלוט עבור 

  . 2019הפניות שהתקבלו בשנת  22כל 
 זה בסטטוס שסווגו הפניות כלנמצא כי 

 בחודשים רק נסגרו 2019 שנת במהלך
 בין חלפו, כלומר, 2020 דצמבר-נובמבר

 הטיפול סטטוס עודכן בטרם לשנתיים שנה
 לתוכנית הועבר" הסטטוס כי יודגש. בפנייה
 לא כלל הטיפול כי מעיד" שנתית עבודה

  . הסתיים

מומלץ כי המחלקה תקפיד על טיפול 
מיידי ככל הניתן בפניות המועברות 

לטיפולה מהמוקד העירוני, כאשר בכל 
הנוגע לפניות העוסקות בחריגות 

בנייה, ראוי כי עם קבלת פנייה תיערך 
ח בעבר תיק פיקוח בדיקה האם נפת

בכתובת הנוכחית, ייערך ביקור בשטח 
לבדיקת קיום העבירה ויבוצע טיפול 

  באופן מיידי.



49  
 

  המלצות  ממצאים  'מס

 שמהוות( הפניות 23 מתוך 16-לבנוסף, 
 בנושא במוקד שהתקבלו) מהפניות 70%

 בסטטוס וסווגו 2019 בשנת בנייה עבירות
 נפתח לא", שנתית עבודה לתוכנית הועבר"

  . 13.1.2021 ליום נכון פיקוח תיק

32  

מבדיקת הביקורת את טופס התלונה, עולה 
כי הטופס אינו כולל מקום ייעודי לציון 

תאריך הגשת התלונה באופן שאינו מאפשר 
מעקב ובקרה נאותים אחר נאותות זמני 

  הטיפול בתלונה.

מומלץ כי טופס התלונה יעודכן כך 
שיכלול מקום ייעודי לתאריך הגשת 

  התלונה.

33  

 2אכיפה, נמצאו  -במסגרת מדגם הביקורת
תיקי פיקוח אשר נפתחו בעקבות תלונה 

 שהוגשה ישירות למחלקה. 

המשמעות העולה מניתוח שני התיקים 
הללו הינה כי תלונות אשר מגיעות במישרין 

מטופלות ולא מתבצע מעקב למחלקה, אינן 
  אחר המשך הטיפול בהן.

מומלץ כי ככל ומתקבלות תלונות 
במחלקה, התלונות יטופלו באופן מלא 

ושלם וכי ינוהל מעקב ובקרה מסודר 
  אחר טיפול זה.

34  

מבדיקת הביקורת במערכת הקומפלוט, 
תיקי פיקוח שנפתחו  2,996עולה כי ישנם 

. 2021ועד חודש מאי  2001החל משנת 
תיקים הינם בגדר  2,993מתוך תיקים אלו, 

בלבד נסגרו בשנים  3תיקים פעילים, כאשר 
2005-2007.  

מומלץ כי העירייה תערוך בחינה של 
כל תיקי הפיקוח הפתוחים במערכת 
הקומפלוט ותנחה את כל הגורמים 

הרלוונטיים בדבר סגירת תיקים 
במועד, כך שתיק שהסתיים בו הטיפול 

פתוח. זאת על מנת  ייסגר ולא יישאר
שניתן יהיה לבצע מעקב ובקרה 

נאותים אחד מועדי הטיפול בתיקים 
בפתוחים, בין אם נפתחו בעקבות 

  תלונה ובין אם בעקבות פיקוח יזום.

35  

מבדיקת הביקורת את דוח הפניות, נמצאה 
פנייה לפיה הטיפול בתיק הוגדר 

כ"התקבלה החלטה על סגירת תיק בעניין 
על ידי התובעת העירונית". יצוין כי 

הביקורת לא הצליחה לאתר תיק פיקוח 
במערכת הקומפלוט שנפתח לאחר מועד 

התלונה. בבדיקה בדוח תיקי פיקוח נמצאו 
בור כתובת זו, אולם תיקי פיקוח ישנים ע 5

  אף אחד מהתיקים כאמור אינו סגור. 

מומלץ כי במסגרת עדכון המוקד בדבר 
סגירת תיק או העברתו לתוכנית 

עבודה שנתית או לטיפול מפקח כזה 
או אחר, יתועד גם מספר התיק 

במערכת הקומפלוט. בנוסף, מומלץ כי 
בעת קבלת החלטה על סגירת תיק 

ונית, פיקוח על ידי התובעת העיר
ייערך על ידה מסמך רשמי המציין 

ההחלטה בנוגע לסגירה, ומסמך זה 
יתועד במערכת הקומפלוט יחד עם 
  סיווג תיק הפיקוח כסגור במערכת.

36  

מבדיקת הביקורת עולה כי הצווים 
המינהליים להספקת עבודה מודפסים על 

ולא על גבי טפסים  WORDגבי קובץ 
תכנון הכוללים לוגו של הועדה המקומית ל

ובנייה או של העירייה, ואינם מקבלים 
מיספור כלשהו המאפשר לנהל מעקב אחר 

  הצווים שהופקו ויישומם.

מומלץ כי הצווים המינהליים יערכו על 
גבי טופס עירוני רשמי שיכלול לוגו של 

הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
ומיספור רציף, וזאת על מנת שניתן 

אחרי  יהיה לבצע מעקב ובקרה נאותים
הצווים המינהליים המופקים על ידי 

  העירייה ויישומם.

37  
אכיפה, נמצאו  -במסגרת מדגם הביקורת

תיקים בהם אין תיעוד לכך שהופק צו 
מומלץ כי המחלקה תקפיד על ביצוע 
מעקב ובקרה נאותים אחר כל הצווים 
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הפסקת עבודות מינהלי ושנערכה ביקורת 
פיזית באתרים לאחר שניתן הצו המינהלי 

  להפסקת עבודות.

המינהליים המופקים על ידה בגין 
עבירות וחריגות בנייה. ראוי כי מעקב 

ובקרה אלו יבוצעו בביקורת פיזית 
באתרים ובמועד הסמוך למועד בו 
הופק הצו המינהלי, וזאת על מנת 

לוודא ביצועו וכי תהיה הקפדה יתרה 
עוד פעולות אלו במערכת על תי

  הקומפלוט.

38  

מבדיקת הביקורת את דוח הפניות של 
המוקד העירוני, נמצא כי ישנן פניות בגין 

חריגות בנייה בכתובות שונות שהובילו 
להוצאת צו הפסקת עבודה, אך לא נפתח 

  תיק פיקוח במערכת הקומפלוט עבורם.

מומלץ כי ככל והמחלקה מוציאה צו 
כתובת כלשהי,  הפסקת עבודה עבור

ייפתח תיק פיקוח והדבר יתועד 
במערכת הקומפלוט על מנת לאפשר 

  מעקב ובקרה נאותים אחר יישומם.

39  

  :2020180' מס תיק -מקרה לדוגמא

למרות שניתן צו הפסקת עבודה מינהלי 
להפסקת עבודות בנייה בלתי חוקיות, לא 

נערכה אכיפה בפועל על ידי המחלקה 
להתבצע על ידי בעלי והעבודות המשיכו 

הנכס. צו הפסקת העבודות ניתן ביום 
, 29.4.2021כאשר נכון ליום  31.1.2021

מועד בדיקת הביקורת, על פי התיעוד 
במערכת הקומפלוט, שלושה חודשים לאחר 
מתן הצו, טרם הופסקו העבודות בנכס. עוד 

יוער כי לא ברור מדוע לקח חודש ימים 
לה בהתאם מהביקור הראשון בנכס ממנו עו

לדוח הביקורת של המפקח באתר כי מבוצע 
פיצול דירה, ונדרשו שני ביקורים נוספים 

  בטרם הוצא צו הפסקת העבודות.

מומלץ כי העירייה תקבע הנחיות 
למפקחי מחלקת הפיקוח על הבנייה 

בכל הנוגע לפעולות האכיפה שעליהם 
לבצע במקרה בו מזוהה חריגה ברורה 

ילופין כאשר כמו במקרה הנוכחי או לח
בעלי הנכס לא נענים לצווים שניתנו 

להם בגין בנייה בלתי חוקית, בין אם 
מדובר בצו הפסקת עבודות ובין אם 

  מדובר בצו הריסה.

40  

  :2020143' מס תיק -לדוגמא מקרה

מבדיקת הביקורת את כל המסמכים 
הנוגעים למקרה המפורט לעיל, נמצא כי 

הריסה מסמך ההתייעצות לפני מתן צו 
מנהלי של מהנדסת העיר עם התובעת 

העירונית נחתם על ידי מהנדסת העיר יום 
לאחר חתימתה של התובעת העירונית, 

למרות שמדובר במסמך שהועבר 
מהראשונה לשנייה והיה אמור להיות חתום 

  .טרם ההעברה להתייעצות

מומלץ כי מהנדסת העיר תחתום על 
מסמכי ההתייעצות לפני מתן צו 

נהלי בטרם העברתם על ידי הריסה מ
המחלקה לאישור התובעת העירונית. 
חשוב לציין כי חתימת מהנדסת העיר 

אינה אמורה לשמש חותמת גומי 
להמלצות המפקחים, אלא לבחינתן 

טרם העברתן לגורמים נוספים 
ולנקיטת הליכים דרסטיים כגון מתן צו 

  הריסה.

41  

 צו מסירת לאחר באתר שנערכה הביקורת
 לאחר חודשים 5-כ נערכה המנהלי ההריסה

 שהתקופה למרות וזאת, הצו מסירת מועד
 חוקית הבלתי הבנייה לפירוק הקצובה

 שבביקור למרות. בלבד ימים 7 על עמדה
 מתן לאחר חודשים כחמישה באתר הפקח

 הבלתי הבנייה של ההריסה כי נמצא הצו
 נוסף ביקור נערך לא, הושלמה טרם חוקית
 בסמוך ההריסה השלמת לבחינת מכן לאחר

מומלץ כי ככל ומוצא צו הריסה על ידי 
התובעת העירונית, תבוצע בקרה 
ואכיפה של יישומו על ידי מחלקת 

הפיקוח על הבנייה באופן מיידי בתוך 
  מסגרת הזמנים הקבועה בצו.
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 לא הצו אכיפת שביצוע כך, הביקור למועד
  .הושלם

  המדינהבדיקת תיקון ליקויי דוח מבקר  -6פרק 

41  

מבדיקת הביקורת עולה כי מרבית הליקויים 
 "הפיקוחשעלו במסגרת דוח מבקר המדינה 

 לתכנון המקומיות בוועדות הבנייה על
, לא 14.7.2020ולבנייה" אשר פורסם ביום 

  תוקנו.

  

  

   



52  
 

 ממצאי הביקורת

  אגף הרישוי והפיקוח. 1

  כללי 1.1

  והבנייה באמצעות אגף הרישוי והפיקוח על הבנייה.  התכנון חוק אכיפת אמון מינהל ההנדסה על, גבעתיים בעיריית

אוחדו מחלקות הרישוי  2020. כאשר במהלך  , הפך אגף ההנדסה בעיריית גבעתיים למינהל הנדסה2018במהלך שנת 
על הבנייה "), אמונה על הטיפול בפיקוח האגףוהפיקוח על הבנייה לאגף. במסגרת אגף הרישוי והפיקוח על הבנייה (להלן: "

  .)"המחלקהבכל שלביה מחלקת הפיקוח על הבנייה (להלן: "

 חלוקת באמצעות המפקחים בין חלוקה ישנה מפקחים. 3-מחלקת הפיקוח על הבנייה בעיריית גבעתיים כוללת מנהל מחלקה ו
  ).פיקוח אזורי מפת -'א נספח ראו( פיקוח אזורי 3-ל העיר

עד ליום  25.11.2019קיד ממלא מקום מנהל מחלקת הפיקוח על הבנייה מיום הביקורת תציין כי מנהל המחלקה מונה לתפ
יצאה העירייה במכרז למינוי קבוע של מנהל למחלקת פיקוח על הבנייה, ומינויו של ממלא  2020. בחודש ינואר 24.2.2020

  . המקום אושר כקבוע

  מבנה ארגוני 1.2

  כללי 

קנים בכל הנוגע למפקחי האכיפה ביחידות העירונית, כאשר ביום בשנים האחרונות פעלה היחידה הארצית למען הסדרת הת
, בו נקבע כי תחולתו החל המקומיות הוועדות לכלל אותו והפיצה אכיפה למפקחי החדש התקן את השלימה 25.8.2019

  .  1.9.2019מתאריך 

  מבנה וארגון" -המקומית לתכנון ובנייהבמסמך שכותרתו "יחידת הפיקוח על הבנייה בוועדות  11.1.2021התקן עודכן בתאריך 
") במטרה "להנחות את הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה באשר למבנה הארגוני והיקף כוח האדם מסמך התקינה(להלן: "

  הנדרש לאכיפת דיני התכנון והבנייה".

  מסמך התקינה קובע שלושה עקרונות יסוד:

  

  הפרדה מקצועית  

 על הפיקוח תפקידיהיחידה הארצית שינוי ארגוני בתקני יחידות הפיקוח במסגרתו יופרדו במסגרת מסמך התקינה, ערכה 
  : מפקחים של סוגים שני יהיו דבר של שבסופו כך, והאכיפה הפיקוח פעולות משאר חדשה בנייה

מפקח העוסק באכיפה לא יעסוק ברישוי או •
בפעילויות אחרות שאינן קשורות לאכיפת דיני 

 .התכנון והבנייה

הפרדה  
 מקצועית

מפקח שאינו עוסק באכיפה יוכפף למנהל המקצועי •
 .הרלוונטי

הפרדה  
 מבנית

 מפקחי אכיפה ביחידת הפיקוח לפי תחשיב' מס•
 תקינה .מנהל יחידת הפיקוח•
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 למפקח הדרגות מתח .היתרים שקיבלו מבנים לבניית הנדרשים האישורים ומתן הבנייה תהליכי ליווי - רישוי מפקחי 

 .37-41 רישוי) הוא (מפקח ובנייה תכנון

 אכיפה) (מפקח חוקר בכיר מפקח של התחילי הדרגות מתח .אכיפה פעולות ונקיטת בנייה עבירות איתור - אכיפה מפקחי 

  .אקדמאים בדירוג 38-42הוא 

  תפקידים בתחום הפיקוח על הבנייה: 3 הפנים מגדיר במשרד המקומי השלטון מינהל

 ; פיקוח על הבנייה בועדה מקומית/ רשות מוסמכת לאכיפהמנהל יחידת  .1

 ;  מפקח בכיר (חוקר) לתכנון ובנייה .2

  . מפקח תכנון ובנייה .3

  להלן טבלה המפרטת את דרישות הסף ותחומי האחריות עבור כל אחד משלושת התפקידים הנ"ל:

  תחומי אחריות  דרישות סף  תפקיד
מנהל יחידת פיקוח על 

 ועדה מקומית/והבנייה ב
   רשות מוסמכת לאכיפה

 בעל תואר אקדמי/ הנדסאי; •

סיים בהצלחה קורס הכשרה למנהלי פיקוח,  •

 לא יאוחר משנה וחצי מתחילת המינוי.

בעל הסמכת מפקח בכיר של היחידה  •

הארצית או שסיים בהצלחה קורס הכשרה 

למפקחים בכירים לא יאוחר משנה מתחילת 

  מינויו.

ניהול יחידת הפיקוח של הוועדה  •

 המקומית;

הפעלת סמכויות אכיפה הנתונות  •

בהתאם לחוק ובהתאם להנחיות 

 מקצועיות;

מעקב ובקרה בתחום הפיקוח על  •

 הבנייה;

איסוף מידע מהשטח לבקשת  •

  מוסד תכנון.

מפקח בכיר (חוקר) 
   לתכנון ובנייה

 בעל תואר אקדמי/ הנדסאי; •

סיים בהצלחה תוכנית הכשרה למפקחים  •

וחצי מתחילת בכירים, לא יאוחר משנה 

  המינוי.

פיקוח, איתור עבירות וייזום  •

  פעולות אכיפה;

הפעלת סמכויות אכיפה המוקנות  •

בהתאם לחוק התכנון והבנייה 

  ובהתאם להנחיות מקצועיות;

  חקירת עבירות תכנון ובנייה; •

  ביצוע צווים; •

  מעקב, בקרה ופעולות נלוות. •

  הנדסאי; אקדמי/ תואר בעל •   מפקח תכנון ובנייה

 קורס – בהצלחה לסיים יחויב המפקח •

 יאוחר לא, הבנייה על למפקחים הכשרה

  .מינויו מתחילת וחצי משנה

פיקוח על הבנייה ומעקב אחר  •

 בנייה במרחב התכנון;

איסוף מידע מהשטח למוסד  •

 התכנון;

מתן שירות לתושב בהיבטים של  •

  תכנון ובנייה.

  

יוצב רק מפקח בכיר  מפקח אכיפהשל היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה קובע כי בתפקיד של   מסמך התקינה
  (חוקר), ואילו בתפקיד של מפקח רישוי יהיה רק מפקח תכנון ובנייה.
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וע הביקורת ביקשה לבדוק האם המפקחים עובדי המחלקה עומדים בדרישות הסף של תפקיד מפקח תכנון ובנייה בהתאם לקב
  בהגדרת התפקיד של משרד הפנים ובהתאם למסמך התקינה:

תאריך תחילת   דרגה  תואר   עובד  מס"ד
   העסקה

  הערות

משפטים    בן שושן משה  1
+  

  הנדסאי

תכנון ובנייה בתוקף מיום  התקבלה תעודת מפקח  01/03/2004  39-41
30/11/2011  

תכנון ובנייה בתוקף מיום  התקבלה תעודת מפקח  27/03/2014    הנדסאי   סרור אמיר  2
24/12/2014  

קינן יקיר   3
   אהרון

  התקבלה תעודת מפקח בכיר (חוקר) לתכנון ובנייה   01/10/2018  37-41  הנדסאי

בן ארוש   4
   עמית

  נייה התקבלה תעודת מפקח בכיר (חוקר) לתכנון וב  01/12/2016  37-39  הנדסאי

   ממצא:

והן על ידי מנהלת האגף, שלושת המפקחים   מחלקת הפיקוח על הבנייהכפי שנמסר לביקורת הן על ידי מנהל  .1

  המועסקים כיום במחלקה פועלים הן בתחום הרישוי והן בתחום האכיפה. 

  :המלצה

מומלץ כי העירייה תפעל בהתאם למסמך התקינה ותבצע הפרדה בין מפקחי האכיפה (אדומים) למפקחי הרישוי  .1

 (כחולים).

 בדרישה לעמוד בארץ הרשויות לכל קושי קיים כי ידוע להיום : נכוןהבניה על ופיקוח רישוי אגף מנהלת תגובת
 א."וכ ההנהלה בהחלטת תלוי הנושא, זו

   ממצא:

מפקח בכיר (חוקר) של תפקיד בניגוד לקבוע במסמך התקינה, רק שניים מהמפקחים המועסקים במחלקה מוגדרים ב .2

 (אדום). לתכנון ובנייה

  :המלצה

 העירייה תבחן את נאותות הכשרת מפקחי המחלקה בכל הנוגע לאכיפת עבירות בנייה.מומלץ כי  .2

 במידה, הארצית האכיפה י"ע" בכיר מפקח" אישור מפקח לכל הבניה: קיים על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת
  א."כ באישור תלוי זה לקורסים המפקחים את להוציא ונדרש

התייחסות הביקורת לתגובה: מבדיקת הביקורת עולה כי רק שניים מהמפקחים המועסקים במחלקה מחזיקים 
  בתעודת מפקח בכיר (חוקר).  

 :ממצא

אחד המפקחים המועסק בתפקידו כבר מזה שנתיים וחצי טרם נשלח על ידי העירייה לקורס הכשרה למפקחים. יצוין  .3

האגף, התקבל אישור יועמ"ש להמשך העסקתו עד ליציאתו לקורס ההכשרה  כי על פי הנמסר לביקורת על ידי מנהלת

 הקרוב.

  :המלצה

 מומלץ כי האגף יפעל להוצאת המפקח להכשרה מקצועית בהקדם האפשרי. .3

  והכשרה. תעודות יש המפקחים לכל להיום נכון א."כ באשור : תלויהבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת

  

 :ממצא

 תעודות המעידות על סיום קורסי הכשרה כמפקחים של עובדי המחלקה.לא התקבלו  .4
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  :המלצה

מומלץ להקפיד כי ככל והעירייה מוציאה עובד להכשרה מקצועית במסגרת תפקידו, יידרש העובד להעביר העתק  .4

 מתעודת סיום ההכשרה המעידה כי השלים את ההכשרה במלואה.

  התעודות יועברו לכ"א.: הבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת

  

  הפרדה מבנית 

 הפרידו במספר רשויות מקומיותמכיוון ומחלקות פיקוח על הבנייה עוסקות הן ברישוי והן באכיפה, בהתאם למסמך התקינה ו
 -" אדוםומפקח המוגדר כ" ,הגורם שמשרת את מהנדסי הרישוי והוועדה -"כחולהמוגדר כ"מפקח  באופן הבא: בין המפקחים

  . ורק על אכיפההאמון אך 

  להלן דוגמא למבנה ארגוני תקין בהתאם למסמך התקינה:

  

גם "), 2020דוח אכיפה שהוגש ליחידה הארצית (להלן: "  2020לשנת  דו"ח שנתי על פעילויות האכיפה בוועדהעל פי 
מנהל מחלקת פיקוח, במחלקת הפיקוח על הבנייה יש כך על פי הדוח " .חולקו המפקחים לאדום וכחול בעיריית גבעתיים

  ".רישוי ותכניות בניה –מפקח בניה כחול  1 .אכיפה –מפקחי בניה אדומים  2. מפקחי בניה 3מזכירה ו 

  בעיריית גבעתיים, כפי שנמסר לביקורת על ידי מנהל המחלקה  הארגוני של מחלקת הפיקוח על הבנייה המבנה תרשים להלן
   :2021נת ובהתאם לנתוני תוכנית העבודה העירונית לש

  

  

  

  מנהל מחלקה

  רישוי -מפקח   אכיפה   -מפקחים  2

  מזכירה
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 :ממצא

בניגוד לנדרש בהתאם להנחיות מסמך התקינה, לא בוצעה הפרדה מבנית במסגרתה הועברו מפקחי הרישוי (כחולים)  .5

 לכפיפות ארגונית תחת מחלקת הרישוי.

  :המלצה

מומלץ כי העירייה תפעל בהתאם להנחיות היחידה הארצית כפי שקבועות במסמך התקינה ותסדיר את הכפיפות  .5

 הארגונית של מפקחי הרישוי תחת מחלקת הרישוי, ולא תחת מחלקת האכיפה.

 בדרישה לעמוד בארץ הרשויות לכל קושי קיים כי ידוע להיום : נכוןהבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת
  א."וכ ההנהלה בהחלטת תלוי הנושא, זו

  

  תקינת מחלקת הפיקוח על הבנייה 

, האוכלוסייה קחי האכיפה הנדרש בהתאם למפתח תקינה המבוסס על הפרמטרים היקףקובע את מספר מפ  מסמך התקינה
   .כלכלי חברתי מדרג ומקדם ברוטו צפיפות מקדם

. להלן הנתונים 2020מסמך התקינה מפרט את יישום התקינה על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו בשנת 
  לגבי עיריית גבעתיים:

  הוועדה
  אוכלוסייה 

  (אלפי תושבים)
צפיפות תושבים/ 

  קמ"ר
  מס' מפקחי האכיפה הנדרש  מדרג חברתי כלכלי

  4  8  18,300  60  גבעתיים
  

 יחידת מנהל ימונה, יותר או מפקחים 3 היא מפקחיה שתקינת בוועדה או עצמאית מסמך התקינה קובע בנוסף כי בוועדה
  פיקוח.

  מפקחי אכיפה (אדומים). 4-מנהל ו כלומר, יחידת הפיקוח בעיריית גבעתיים אמורה לכלול

   ממצא:

מפקחים, בפועל, היחידה  4לפיו מספר מפקחי האכיפה הנדרש בעיריית גבעתיים הינו   בניגוד לקבוע במסמך התקינה .6

יוער, כי כבר במסגרת תוכנית העבודה של מינהל  .אשר כולם עוסקים גם ברישוי וגם באכיפה מפקחים בלבד 3מונה 

 צוין כי יש צורך בהשלמת וגיוס עובדים לפי התקן.  2018ההנדסה לשנת 

  :המלצה

מומלץ כי העירייה תפעל למען הסדרת התקינה בשלמותה על פי הקבוע במסמך התקינה של היחידה הארצית, ובכלל  .6

 האכיפה. מפקחים ייעודיים לתחום 4זאת, הכשרה ומינוי של 

 ללא מקצועית בצורה העבודה לביצוע יפעל אשר אדם כח גויס : טרםהבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת
, 38 א"תמ מכח הבניה וגידול בעיר יהיהאוכלוס גידול הינה לאור המחלקה הגדלת חשיבות ",שריפות כיבוי"

 אדום ולמפקח כחול למפקח ולאפשר בחוק לקבוע בהתאם העבודה הליך את לבצע יתאפשר שלמחלקה וכדי
 א"כ יהיה לא אך בניה עבירות סקר החל אומנם כי יןילצ ראוי. הכל עושים המפקחים כול, תפקידם את לבצע

 יש .לעיר נוספות הכנסות לייצר יכולה בעיר האכיפה הגברת חשיבות .לסקר בהתאם שיפעל כדי במחלקה
  . לאכיפה הנדרשים 4-ל בנוסף נדרש רישוי מפקחי כמה לבחון חשיבות

  א."ובכ בהנהלה תלוי זה נושא
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  מערכות מידע. 2

  כללי  2.1

 תיעוד מאפשרת המידע מערכת. מקומית רשות לרבות, ארגון כל של השוטפת לפעילות הכרחי מידע במערכות השימוש
  . הולם שירות מתן, וכן אנוש טעויות מניעת, בהן והטיפול הזמנים לוחות, המוגשות הבקשות אחרי ומעקב

 לניהול משמשת מערכת תפעולית פנימית לניהול של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, אשר  -הקומפלוט  מערכת

מאפשרת ניהול תהליכי עבודה, החל משלב תכנון המקרקעין והגדרת ייעודו וכלה ה. המערכת כולל של תחום ההנדס

 ").ערכת הקומפלוטמ(להלן: " בביצוע פרויקטים לבנייה ופיקוח על עמידתם בתקנים

 מערכת המשמשת ככלי עזר וקשר בין האזרח מגיש הבקשה להיתר לבין הוועדה המקומית. זוהי  - רישוי זמין

מערכת כלל ארצית להגשת היתרי בנייה המלווה את כל שלבי רישוי וביצוע עבודות הבנייה, החל מהגשת בקשה 

  .")זמיןרישוי מערכת (להלן: "לתיק מידע ועד לקבלת תעודת גמר. 

  השימוש במערכת הקומפלוט  2.2

השימוש במערכת הקומפלוט נעשה באמצעות הזנת "אירועים" לתיקים הקיימים במערכת, אשר מהווים שלב / פעולה שבוצעו 
  בתיק. לכל אירוע יש קוד אירוע המתייחס אליו.

הביקורת קיבלה לידיה קובץ הכולל צילומי מסך המפרטים את כל קודי האירוע של מחלקת הפיקוח על הבנייה אשר מפרט 
  .  ")קובץ אירועים(להלן: " 3999– 3001אירועים בין המספרים  150מעל 

   ממצא:

סוגי  150-שנם כמבדיקת הביקורת את קובץ האירועים במערכת הקומפלוט בתחום הפיקוח על הבנייה, נמצא כי י .7

אירועים, אשר מסווגים כל פעולה ופעולה כאשר לא נעשה שימוש בכולם באופן קבוע. כך למשל, ישנם מספר אירועים 

ועוד), ישנם אירועים המפנים למפקחים ספציפיים אשר כבר  3714, 3713הנוגעים לדיווח על ביקור באתר (למשל 

נוספים אשר אינם  אירועיםשה על ידי מפקחי המחלקה שימוש בבפועל נעכי   עולה עוד אינם מועסקים וכדומה.

" "דווח ביקורת באתר 2201נכללים תחת אירועי הפיקוח. כך למשל, מבדיקת הביקורת נמצא כי נעשה שימוש באירוע 

 " כנדרש."דווח ביקורת באתר 3713אירוע ) ולא ב2019192עבור אחד התיקים (

  :המלצה

ך בכל האירועים במערכת הקומפלוט המשמשים את תחום הפיקוח על הבנייה. ראוי מומלץ כי האגף יבחן את הצור .7

כי מספר האירועים ישקף את הפעולות המתבצעות בתיקים השונים על מנת לייעל את עבודתם של המפקחים וכן 

 לאפשר מעקב ובקרה נאותים אחר עבודתם.

 להליך החשובים האירועים סוגי לסידור עבודה החלה אילו בימים הבניה: על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת
  והבקרה. העבודה

 :ממצא

מבדיקת הביקורת תיקי רישוי ואכיפה במערכת הקומפלוט, עולה כי העירייה אינה מקפידה על תיעוד מלא ושלם של  .8

נתוני כל הנתונים והמסמכים הרלוונטיים, לרבות אופן הטיפול בתלונות, תוצאות שימועים בגין עבירות בנייה, 

 מדידות וכדומה.

 :המלצה

מומלץ כי העירייה תוודא קיום תיעוד מלא ותקין במערכת הקומפלוט עבור כל תיקי הרישוי והאכיפה באופן בו כל  .8

 .הנתונים, המסמכים ודרכי הטיפול בתיקים יתועדו
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  : הערת הביקורת

האירועים בהם עושה המחלקה שימוש הביקורת תציין כי העובדה שלא ניתן היה לקבל דוח המפרט את רשימת 
והמחלקה נדרשה לעשות צילומי מסך רבים מהמערכת על מנת להעביר לביקורת את רשימת האירועים, מעידה אולי 
יותר מהכל כי לא נעשה שימוש באירועים ובוודאי שהמפקחים אינם מכירים את כל האירועים המסווגים את הפעולות 

  ימה כזו.השונות ואף לא עומדת לרשותם רש

  

  בקומפלוט. תקין תיעוד על עבודה החלה אילו : בימיםהבניה על ופיקוח ישויר אגף תגובת מנהלת

  

  רישוי זמין  2.3

בקשות להיתרי בנייה מוגשות כיום באמצעות מערכת רישוי זמין אשר מאפשרת הגשה מקוונת של כל הנתונים, המפות 
  ואישורן.והמסמכים הדרושים לועדה המקומית בבחינת הבקשות 

המפקחים במחלקת הפיקוח על הבנייה משתמשים במפות ובמסמכים שמוגשים לעירייה במסגרת הליך היתר הבנייה לצורך 
  ביצוע עבודתם בשטח. 

") אשר אמורים לשמש את המפקחים טאבלטיםהעירייה רכשה עבור מחלקת הפיקוח על הבנייה מחשבי לוח ייעודיים (להלן:"
  ודה נוחה וקלה יותר. בשטח גם לתיעוד וגם לעב

, על פי הנמסר לביקורת על ידי מנהל המחלקה, הטאבלטים טרם 2020אף שרכישת הטאבלטים בוצעה כבר במהלך שנת 
  הוכנסו לשימוש.

 :ממצא

שאינן מאפשרות קליטה  בעיות עקבבטאבלטים על פי הנמסר לביקורת על ידי מנהל המחלקה, לא נעשה שימוש  .9

כפועל יוצא מכך שלא נעשה שימוש בטאבלטים על ידי המפקחים, וכפי . בהיותם בשטחלמפקחים לפתוח את המפות 

בפועל, מחלקת הפיקוח על הבנייה היא המחלקה היחידה במינהל ההנדסה ,  שנמסר לביקורת על ידי מנהלת האגף

 .  בהגשתןאשר עדיין עושה שימוש במפות מודפסות (גרמושקות), ורק בגינה מחויבים הקבלנים ומגישי הבקשות 

 :המלצה

מומלץ כי המחלקה תחל להשתמש בטאבלטים הייעודיים שנרכשו עבורה על ידי העירייה, וזאת על מנת לייעל את  .9

ועל מנת לחדול מדרישת העירייה ממגישי הבקשות להגיש מסמכים  תהליכי העבודה הפנימיים של הפקחים בשטח

ייה נוחה ומדויקת יותר מאשר במפות מודפסות בשל . שימוש במפות מקוונות למשל, מאפשר צפומפות מודפסים

 הפונקציות של הזום והעריכה הקיימות במערכת המקוונת. 

  : הערת הביקורת

לדעת הביקורת השימוש במכשירים סלולאריים ניידים נעשה היום בכל מקום ובכל עת, כמעט בכל תנאי שטח ובוודאי 
כאילו לא ניתן לעשות שימוש בטאבלטים בשל בעיות קליטה אינה כאשר מדובר בשטח עירוני במרכז הארץ. הטענה 

טענה שהיה ראוי לה להישמע. השימוש בטאבלטים מלבד העובדה שיחסוך לציבור מגישי ועורכי הבקשות את החובה 
להפיק ולהדפיס גרמושקות, יאפשר מעקב ובקרה נאותים אחר עבודתם של המפקחים, יאפשר תיעוד בזמן אמת של 

  משך שהייתם בכל אתר.ביקורם ו

 בשימוש בעיה שקיימת עולה אחרות רשויות מול : מבדיקההבניה על ופיקוח ישויר אגף תגובת מנהלת

 אגף מנהלת מחשוב אגף מנהל מול בשטח סיור נקבע,  המחשוב אגף מול בדיקה נערכת אילו בימים, הטאבלטים

 לאיטיות מודע מחשוב אגף מנהל ,בשימוש בעיה קיימת היכן במדויק להבין כדי הפיקוח ומנהל ופיקוח רישוי

  .בשטח תקשורת בעיית קיימת ובנוסף, כבדים והקבצים מאחר הטאבלט בשימוש העבודה
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  תכנית עבודה . 3

תכנית עבודה שנתית היא מתווה מפורט, תחום בזמן ובמשאבים אשר מגדיר מה היחידה הארגונית תעשה, כיצד יבוצע, על 
   בים. בנוסף קובעת התוכנית השנתית מהן התוצאות הרצויות מהעשייה.ידי מי, מתי ובאילו משא

 (להלן: 2016קווים מנחים לרשויות מקומיות" שפורסם על ידי משרד הפנים בשנת  -"מודל תוכנית עבודה אפקטיבית על פי
כלי לניהול אשר מאפשר יישום החזון של הרשות באמצעות תכנון עתידי, תוך  "), תוכנית עבודה אפקטיבית הינההמודל"

פיקוח ומעקב אחר ההתקדמות, זיהוי אתגרים וכשלים, הערכת יעילות ושיתוף פעולה חוצה ארגון על בסיס מטרות ויעדים 
 משותפים. 

שיבה אסטרטגית ומשקפות את כלל תוכניות העבודה השנתיות של הרשות מהוות כלי עזר בחזאת ועוד, מציין המודל כי 
הפעולות שהרשות מתכננת לבצע בתקופה נתונה, כדי להגיע מהמצב הקיים למצב עתידי רצוי שאליו היא שואפת ויכולה 

 להגיע.
 מודל תוכנית עבודה קובע שלושה תהליכים הכרחיים בבניית תוכנית עבודה אפקטיבית:

של הרשות המקומית, הערכת המצב הקיים וזיהוי פערים, יעדים חזון המבטא את הערכים והשאיפות  -תכנון מקדים . 1

 אגפיים המשקפים כיווני פעולה רצויים למימוש החזון;

משימות הנגזרות ממטרות ויעדי הרשות ומדדים היוצרים בסיס להערכת והסקת מסקנות לצורך  -כתיבת תוכניות . 2

 ביצוע שינויים והתאמות;

תוכנן, ביצוע מדידה ובקרה הינם קריטיים ויש לבצע אותם לאורך כל התהליך איסוף נתונים שיטתי ומ -מדידה ובקרה . 3

  משלב התכנון ועד לשלב הסקת המסקנות במשך השנה ובסיומה. החל

מסמנות את השינוי המוגדרות במסגרתה המשימות , תכנית העבודה איננה מיועדת לעבודה השוטפת של האגףעל פי המודל, 
רון הניהול לתוצאות, רצוי לבצע הגדרת משימות במונחים של התוצאות הרצויות. המשימות אותו רוצים להשיג. כחלק מעק

  .צריכות להיות אופרטיביות וברות מדידה

תוכניות העבודה השנתיות של עיריית גבעתיים כוללות חלוקה למשימות שוטפות ומשימות פרויקטאליות. המשימות השוטפות 
אולם המדדים ליישומן מידי שנה אמורים להשתנות על מנת להראות שיפור  הן משימות שעל המחלקה לבצע כל הזמן,

  מתמיד. המשימות הפרויקטאליות הן משימות חד פעמיות. 

עבור כל משימה, מפורט בתוכנית העבודה תיאור המשימה, היעדים שיקדם ביצוע המשימה, הפעולות המרכזיות הנדרשות 
המשאבים הנדרשים, וכן, מדדים המחולקים למדדי התארגנות (תשומות  לביצוע, השותפים המרכזיים לביצוע המשימה,

  נדרשות לצורך הצלחה) ומדדי תפוקה (בחינת התוצאה).

להלן טבלאות המציגות את המשימות השוטפות והפרויקטיאליות של מחלקת הפיקוח על הבנייה שנכללו בתוכניות העבודה 
   לקדם ובאילו שנים נכללה כל משימה בתוכנית העבודה:פירוט היעדים שאמורה המשימה , 2019-2021לשנים 

  

 משימות שוטפות:  

   2021   2020   2019  יעדים שתקדם  שם המשימה  מס'
חשיפה ואיתור   1

חריגות בניה, סקר 
  חריגות בניה

עמידה ברפורמה לנושא האכיפה, הגברת האכיפה על הבניה 
  בעיר, הגדלת הכנסות העירייה מתוספות בנייה לא חוקיות

      

הגדלת כוח ההרתעה של מח' הפיקוח בעיר, צמצום חריגות   פיקוח יזום בעיר  2
  הבניה, הקטנת מספר המקרים בהם יצטרכו הליך תכנון חדש

      

אכיפת תופעת פיצול   3
  הדירות

צמצום תופעת הפיצול שגורמת נזק אדיר לתכנון עתידי של 
הציבור. מענה העיר, פגיעה בתשתיות הציבוריות ועומס על מבני 

מוגדר למתלוננים (מספר טלפון ייעודי לטיפול בתלונות פיצול 
  דירות)
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   2021   2020   2019  יעדים שתקדם  שם המשימה  מס'
 וקורסים השתלמויות  4

 התכנון חוק בנושא
  והבניה

  *      ואכיפה פיקוח בנושא  להשתלמות הבניה מפקחי של יציאה

  הפרויקטאליות.נכללה משימה זו במסגרת המשימות  2019*בשנת 

  פרויקטיאליות:משימות  

   2021   2020   2019  יעדים שתקדם  שם המשימה
קיצור זמן המתנה לבדיקת בניינים 

חדשים ולבדיקת תוספת ו/או חריגות 
  בנייה

רווחת הדיירים בכניסה מוקדמת למבנה המחודש/ 
 חדש

    *  

ממשקים בין והל עבודה והשלמת נ
ובין שאר אגפי  פיקוח -מחלקת רישוי

  העיריה

נהלי עבודה מסודרים וטיפול בפרויקטים כתיבת 
  עירוניים ובשוטף

      

  השלמת ציוד  נדרש ומדים
. השלמת ציוד נדרש ע"פ חוק לעבודה השוטפת

טאבלטים, לייזר, רולקה למדידות, , מצלמות גוף
  בטיחות קסדות

      

  .נכללה משימה זו במסגרת המשימות השוטפות 2021*בשנת 

   ממצא:

חוזרות על  2019-2021המשימות השוטפות הקבועות בתוכניות העבודה לשנים  כללעיל עולה כי  אותמנתוני הטבל . 10

 בכל שנה, כאשר:עצמן 

  כאשר 2020-2019גם המשאבים וגם מדדי התפוקה וההתארגנות היו זהים בשנים  -סקר חריגות בנייה -1משימה ,

. 2021תוצאת הסקר במהלך חודש פברואר  מצוין במסגרת המשאבים הנדרשים כי אמורה להתקבל 2021רק בשנת 

 , טרם הסתיים סקר עבירות הבנייה.2021הביקורת תעיר כי נכון למועד הביקורת, חודש מאי 

  מדד התפוקה הקבוע במהלך כל השנים הוא "ביקורת יזומה של פעם בחודש בכל אתר  -פיקוח יזום בעיר -2משימה

לפיו נדרש לפחות מפקח נוסף לצורך עמידה ביעד. יצוין כי כפי  התווסף מדד התארגנות 2021בנייה בעיר". בשנת 

 שיפורט בהמשך הדוח, המחלקה אינה עומדת ביעד זה באף אחת מהשנים שנבדקו.

  הוגדר מדד ההתארגנות כ"מפקח ייחודי המטפל בנושא", אף  2019בשנת  -אכיפת תופעת פיצול הדירות -3משימה

נקבע במסגרת המשאבים הנדרשים "כ"א נדרש  2021, כאשר בשנת 2020ולא בשנת  2019שהדבר לא יושם בשנת 

 במפקח נוסף".

  אף שהיעד נכלל בכל אחת מתוכניות העבודה, בפועל המפקחים לא השלימו את  -השתלמויות וקורסים -4משימה

 ההכשרות וההדרכות הנדרשות.

  :המלצה

ידה מידי שנה באופן בו המשימות יעודכנו מומלץ כי המחלקה תבחן מחדש את המשימות השוטפות המוגדרות על  . 10

 משנה לשנה, תוך בחינת הסיבות לאי עמידה ביעדים בשנה קודמת.

 מלכתחילה, הערות הביקורת על בהסתמך תעודכן העבודה : תוכניתהבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת
 כי לצין ראוי. אותם לבצע כדי אדם חוסר בכח שקיים יבינו היום לסדר הנושאים את נעלה שאם חשיבה הייתה
 על לטענת הביקורת אדם ואם בכח חוסר של נגזרת הן וקידומן המשימות חשיבות המחלקה של הכוללת ברמה

 באכיפה וגם רישוי בפיקוח עוסקים שגם מפקחים 3 קיימים בפועל כאשר אכיפה מפקחי 4 נדרשים העיר גודל פי
  .תיושם לא העובדה שתוכנית בוודאי אז
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   ממצא:

מבדיקת הביקורת עולה כי ישנן משימות פרויקטיאליות אשר חוזרות על עצמן במשך שנתיים רצופות, כלומר,  . 11

המשימה לא בוצעו בשנה אליה יועדה ועל כן הועברה לשנה שלאחר מכן. דוגמא לכך היא המשימה של "קיצור זמן 

 הכשרת" אשר המדד לבחינת יישומה הוא "המתנה לבדיקת בניינים חדשים ולבדיקת תוספת ו/או חריגות בנייה

, נכון למועד 2019-2020". הביקורת תציין כי למרות שהמשימה חזרה על עצמה בשנים 2018 באוקטובר שגויס מפקח

טרם הסתיימה. נוסף על כך, מדד יישום זה שטרם הושלם,  2018הביקורת, הכשרתו של המפקח שגויס באוקטובר 

 .2021ת לא נכלל בתוכנית העבודה לשנ

  :המלצה

מומלץ כי העירייה תבחן את הסיבה לחזרתן של המשימות הפרויקטיאליות משנה לשנה ואת הגורמים לכך שלא  . 11

 בוצעו בשנה אליה יועדו. 

  נהלים. 4

 או מגדיר, ומתאר שינויים לבקרת שיטה תחת מנוהל, בו הנדונה לפעילות אחראי תפקיד בעל ידי על שאושר מסמך הוא  נוהל
 מבנה או שיטה, עבודה תהליך מתאר ואשר ובקרה תפעול, תכנון ותהליכי פעילויות או, תפקידים, מדיניות, עקרונות מתעד
  . ארגוני

, הדרכה המאפשרת, אחידה עבודה נורמת ליצירת פעילות ביצוע דרכי או/ו העבודה שיטת תיעוד הינה נהלים כתיבת מטרת
 שגרת את ומתארים והעובדים המנהלים לכלל משותפת שפה יוצרים הנהלים. וסמכות אחריות הגדרת לרבות, ופיקוח אכיפה

  .העבודה במקום

 שינויים אחר לעקוב יהיה שניתן מנת על מהדורה ומספר עדכון תאריך, נוהל מספר, אחיד כלל מבנה בדרך כולל נוהל
  :הבאים הנושאים את כלל בדרך הכוללים פרקים שישה או חמישה לכלול אמור תקין נוהל. ומועדם בו המבוצעים

  .מתייחס הוא אליה הפעילות מטרת לא, הנוהל של קיומו מטרת זוהי. הנוהל נכתב לשמה המטרה תוגדר זה בפרק - מטרה )1

 . אחרים נהלים או תקנים, צווים, תקנות, המדינה חוקי כגון, ישיר באופן נשען הנוהל עליהם מסמכים פירוט - ישימים מסמכים )2

 .בנוהל מיוחדת משמעות להם שיש מונחים הגדרת - הגדרות )3

 לביצוע האחראים רשומים, התהליך מוגדר או השיטה מפורטת כאן. בו ביותר הארוך והפרק, הנוהל גוף זהו- שיטה )4

 .לדיווח וגורמים זמנים לוחות, הפעילויות

 . הנוהל הוראות לביצוע האחראים התפקידים בעלי פירוט – אחריות )5

 .הנוהל הוראות לקיום המשמשים טפסים – נספחים )6

על מנת שנוהל עירוני ייחשב לנוהל רישמי, עליו להיות חתום על ידי הגורמים הבכירים הרלוונטיים בעירייה, ובכללם ראש 
  האגף, המינהל ומנכ"ל העירייה.

אשר כולל שני חלקים, כאשר כל אחד   מחלקת הפיקוח על הבנייה" -מסמך שכותרתו "נוהל עבודההביקורת קיבלה לידיה 
  "):נוהל המחלקהמהם כולל מטרה והגדרות בנפרד (להלן: "

 'עוסק בהליכי העבודה הפנימיים במסגרת הליך הרישוי של המחלקה. - רישוי -חלק א 

 'עוסק בהליכי העבודה הפנימיים במסגרת הליך הפיקוח של המחלקה. - פיקוח -חלק ב 

   ממצא:

 .אושר על ידי הגורמים המוסמכים בעירייה בחתימתםשמסמך נוהל רשמי מהווה נוהל המחלקה אינו  . 12
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  צורניים - טכניים ליקויים של שורה כוללו המחלקה אינו ערוך בפורמט נוהל רשמי, נוהלמבדיקת הביקורת עולה כי 

  .מהדורה ומספר מספר סידורי, תאריך עדכוןב חוסר, זאת ובכלל

 את כל היבטיהם דוגמת זמני הטיפול מלא באופן מפרטו אינ אך, הפנימיים עבודהה תהליכי את מציג נוהל המחלקה 

א לנוהל המחלקה קובע כי "הבקשה בצירוף תוכנית תועבר ע"י מח' 4כך למשל, סעיף . הפנימיים הבקרה תהליכיו

הגורם שאמור  מסעיף זה לא ניתן לדעת מי -הרישוי ותעודכן ע"י המפקח/ת בנוסף לרישום אירוע במחשב (קומפלוט)"

לקבל את התוכנית, להעבירה למפקח/ת ומי הגורם שאמון על רישום האירוע במערכת הקומפלוט, מהם פרקי הזמן 

 המוקצים לכך וכדומה.

  נוהל המחלקה מנוסח באופן בו הוא מורה לגורמים חיצוניים שאינם חלק מעובדי המחלקה כיצד לפעול. כך למשל

מתחייב המבקש להשלים את תעודת הגמר לבניין ותוך שנה מיום קבלת  4פס ח קובע כי "לאחר מסירת טו3סעיף 

 על פי החוק...".  4טופס 

  

  :המלצה

מומלץ כי העירייה תפעל למען עריכת הנוהל כמסמך נוהל רשמי שיהיה ערוך בפורמט שיכלול מספר סידורי, מספר  . 12

עוד מומלץ כי נוהל המחלקה מהדורה וכדומה, עליו יהיו חתומים הגורמים האמונים על אישור הנהלים בעירייה. 

לות הדרושות עבור הגורמים האמונים יכלול את כל היבטי תהליכי העבודה הפנימיים באופן שיפרט את הפעו

 במחלקה בלבד, ובכלל זאת:

 לעגן בנוהל את זמני התקן הנדרשים לטיפול כל גורם בתהליך בהתאם לקבוע בתקנות התכנון והבנייה.  - זמני טיפול

 .מינהל הנדסהובכלל זאת, זמני הטיפול להליכים הפנימיים שנקבעו ב

 כל הגורמים המעורבים בהליך הטיפול בבקשה לתיק מידע ובבקשה להיתר  לעגן בנוהל את תהליכי הבקרה על - בקרה

 בנייה.

 לעגן בנוהל בכל שלב מיהו הגורם האמון על ביצוע הפעולה. – גורם אחראי 

  

 עבודה ואופן, במחלקה נהלים כתיבת על עבודה נעשית אילו : בימיםהבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת

  מערכות והטמעת עבודה סדרי, ובחוק בתקנות לקבוע בהתאם

 וזאת מקצועית בצורה זאת לבצע קושיי קיים כי נראה נוהל להיכתב אמור איך בדוח שקראתי שלאחר לצין יש

 כתיבת דוגמת .חיצוני מקצוע איש י"ע מקצועית בצורה נהלים נכתבו שבעבר לי ידוע ,לזה הוכשרנו ולא מאחר

  .מקצועית בצורה בוצע אכן זה נוהל .מכתיבתו חלק שהייתי, אגרות חישובי נוהל
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  תהליך הפיקוח. 5

  כללי  5.1

  :עיקריים תחומים לשני נחלקת המחלקה מפקחי עבודת

  

 היתר מתן משלב פרויקטים ליווי: הרישוי מהליך כחלק הבנייה עבור בנייה חדשה ותוספות בנייה בשלבי פיקוח - רישוי 

  .גמר ותעודת 4 טופס למתן ועד לבונה הבנייה

 לביצוע, והבנייה התכנון חוק פי על העיר ברחבי חורגים ושימושים דירות פיצול, בנייה בחריגות וטיפול איתור - אכיפה 

   .דין פסקי וקיום

  רישוי  5.2

  כללי  5.2.1

במסגרת פיקוח על הבנייה בהליך הרישוי, מלווה מפקח הבנייה את שלבי הבנייה של מבנה חדש או את שלבי העבודה של 
תוספת בנייה, על מנת להבטיח עמידה בדרישות חוק התכנון והבניה, דבר שיאפשר, בגמר הבניה, להעניק לו את האישורים 

  הדרושים עבור המבנה. 

המפקחים לבקר באתר מספר פעמים, ובדרך כלל לאחר בקשה להיתר, בעת תחילת ביצוע  במסגרת הליך הרישוי, נדרשים
  (לאיכלוס המבנה) וכו'. 4עבודות הבנייה, בעת הגשת בקשה למתן טופס 

 חלקי או מלא לשימוש 4 טופס הנפקת), איכלוס אישור( 4 טופס למתן בדיקה ביצוע על אמונה מחלקת הפיקוח על הבנייה
  .גמר תעודת והנפקת) בשלבים בנייה(

 הטופס. המבנה את לאכלס חתימתו לאחר המאפשר" וטלפון מים, לחשמל ראוי מבנה לחיבור בקשה" טופס הינו 4 טופס
 שמבנה כך, הטופס של בבסיסו עומדת המבנה בטיחות. בתחומה נמצא הבניה ששטח המועצה או העירייה ידי על לרוב נחתם
  .הטופס את יקבל לא בטיחותי שאינו

 התחברות מאפשר שהמבנה לוודא בכדי והטלפון המים, החשמל חברת ידי על בדיקה הן 4 טופס לקבלת מהדרישות חלק
  . וזמן טבע בנזקי ועמידותו, שלו היציבות, המבנה איכות את בודק אשר מהנדס אישור נדרש, בנוסף. לכולן

 הבחינות מכל תקין הוא כי שנבדק לאחר, העירייה ידי על לאכלוס מאושר היותו הינה למבנה 4 טופס בקבלת המשמעות
  .והדרישות

, נפתחו במערכת 2020על פי נתונים הפיקה הביקורת ממערכת הקומפלוט המשמשת את מחלקת הפיקוח על הבנייה, בשנת 
לאתרי בנייה  4טפסי  25וניתנו   בקשות מקדמיות (בקשות שהן השלב הראשון בהליך לקבלת היתר בנייה) 112הקומפלוט 

  . בעיר
 מתחלק התהליך .גמר ותעודת 4 טופס למתן ועד הבניה להיתר הגשת בקשה משלב פרויקטים ליווי הינו הרישוי תהליך

  בקשה להיתר בנייה, מהלך הבנייה וגמר הבנייה.  :שלבים לשלושה

פיקוח 
על 

 הבנייה

 רישוי אכיפה
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  :הבנייה על הפיקוח במחלקת הרישוי תהליך את המפרט תרשים להלן

  

  רישוי -מדגם הביקורת   5.2.2

על מנת לבדוק את עבודת המפקחים לאורך חיי אתר הבנייה, משלב הבקשה המקדמית ועד לסיום העבודות באתר, קיבלה 
ממערכת הקומפלוט. מתוך רשימה זו שכללה  2020במהלך שנת  4הביקורת את רשימת תיקי הרישוי שהתקבל עבורם טופס 

מדגם תיקים, עבורם הוציאה את כל דוחות הביקורת באתרי הבנייה שניתנו (להלן: " 6 תיקי אתרים, דגמה הביקורת 25
  ").הביקורת

  להלן טבלה המציגה את התיקים שנבדקו במסגרת מדגם הביקורת:

  מס"ד
מס' 
  בקשה

שם 
  רחוב

מס' 
  בית

מתן טופס תאריך 
4  

  אור הבקשהית  שימוש עיקרי
מספר 
  היתר

  בית משותף  06/01/2020  10  המעורר  20130217 1
בניה חדשה לפי 

  3תמ"א 
20150034  

  בית משותף  07/01/2020  4  הגורן  20130160 2
בניה חדשה לפי 

  3תמ"א 
20150074  

  בית משותף  23/02/2020  10  גוש עציון  20130053 3
בניה חדשה לפי 

  3תמ"א 
20160078  

  20200013  שינויים מעלית+  בית משותף  27/08/2020  74  שינקין  20200021 4
  20190095  גן ילדים  מוסדות חינוך  31/08/2020  43  קק"ל  20190154 5

בית פרטי דו   06/09/2020  38  המאבק  20050072 6
  משפחתי

  20060018  בניה חדשה

  

   ממצא:

למרות החשיבות הרבה בעדכון כל הפרטים העדכניים של תיקי הפיקוח במערכת הקומפלוט טרם יציאת הפקחים  . 13

כי מינהל הנדסה אינו מקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים במערכת הקומפלוט כגון  לשטח לביצוע תפקידם, נמצא

התיקים  6מדידות השטחים הרלוונטיים לכל פרויקט, עם פתיחת תיק הפיקוח במערכת. הביקורת תציין כי מתוך 

 ך.מהם לא הוזנו נתוני השטחים, כאשר המערכת מתריעה על כ 3שנבדקו במסגרת מדגם הביקורת, עבור 

  :המלצה

מומלץ כי מינהל הנדסה יקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים במערכת הקומפלוט עבור תיקי הפיקוח טרם יציאת  . 13

המפקחים לשטח לעריכת דוחות הביקורת, וזאת למען עריכת ביקורות על בסיס כל המידע והנתונים הרלוונטיים 

 ולצרכי מעקב ובקרה נאותים.

  

 נושא .המערכת ולמידת הטמעה על עובדת המחלקה אילו : בימיםהבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת
 וניהולו. התיק פתיחת מהליך חלק הינו הפרטים מילוי

 בקשה להיתר בנייה
 הגשת בקשה להיתר•
 י בעל ההיתר"מילוי טופס ע•
 קליטת הבקשה•

 מהלך הבנייה
 פיקוח על עמידה בדרישות•
 ביצוע בדיקות בשטח•
 טיפול בבקשות לשינויים•

 גמר הבנייה
 4ביצוע בדיקה למתן טופס •
 )מלא או חלקי( 4הנפקת טופס •
 הנפקת תעודת גמר•
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  מעקב אחר קבלת מסמכים ואישורים  5.2.3

 הינה הטופס מטרת ".חדשה בניה פיקוח לתיק בקשה פתיחת" טופס למלא ההיתר בעל על, טרם תחילת עבודות הבנייה
  . בבנייה להתחיל הכוונה על המחלקה את ליידע

 מידע כל מצוין בה חוברת ההיתר לבעל מועברת, הפיקוח במחלקת הבקשה קליטת לאחר, העירוני באתר לאמור בהתאם
  .הבנייה תחילת טרם למילוי והמסמכים התהליך, ההתקשרות

טפסים ואישורים מסוגים שונים אשר מחולקים לפי  במסגרת הפיקוח על הבנייה בכל הנוגע לרישוי, על הקבלן להגיש לעירייה
שלבים בהליך הבנייה (דרישות לפני תחילת עבודה, דרישות במהלך הבנייה ודרישות לתעודת גמר). רשימת המסמכים 

  בנייה חדשה, בית פרטי, מבנה ציבור, מגדל, מעלית, מרפסת וכדומה -והאישורים הדרושים משתנה בהתאם לסוג הבנייה
  ). ממ"דמסמכים דרושים עבור  -נספח ב'ראה  (לדוגמא

, למשל בשל דרישות הגמר להלן דוגמא לאופן בו מבצעת המחלקה את המעקב אחר המסמכים המתקבלים מבעל ההיתר
  : 4לקבלת טופס 
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   ממצא:

נמצא כי למרות שהמפקחים מעדכנים במערכת הקומפלוט את מועדי קבלת המסמכים ועמידת הקבלנים בדרישות  . 14

 העירייה בכל שלב, הם אינם מבצעים סריקה של המסמכים למערכת לצרכי תיעוד, בקרה ומעקב נאותים.

  :המלצה

מומלץ כי העירייה תבצע תיעוד מלא במערכת הקומפלוט של כל המסמכים המשמשים את מחלקת הפיקוח על  . 14

 הבנייה, וזאת על מנת לאפשר מעקב ובקרה נאותים אחר התנהלות התיקים וכל הגורמים המעורבים בטיפולם. 

 . בימים4 טופס קבלת לאחר רק הבניין לתיק נסרק החומר כה : עדהבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת
 וניהולו התיק פתיחת מהליך חלק הינו התיעוד נושא, המערכת ולמידת הטמעה על עובדת המחלקה אילו

  .אלקטרוני באופן רק לוועדה יומצא העבודה במהלך הנדרש והחומר

   ממצא:

 4לקבלת טופס  כפי שנמסר לביקורת על ידי מנהל המחלקה, רשימת הדרישות מהקבלנים במסגרת הליך הרישוי . 15

לחוק התכנון והבנייה, כך שרשימת הדרישות של  116במערכת הקומפלוט טרם עודכנה בהתאם להוראות תיקון 

 עיריית גבעתיים אינה זהה לדרישותיהן של רשויות אחרות.
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  :המלצה

 116במערכת הקומפלוט בהתאם לתיקון  4מומלץ כי העירייה תפעל בהקדם לעדכון רשימת הדרישות לקבלת טופס  . 15

 לחוק התכנון והבנייה. 

. 116 תיקון פי על הנדרשים הטפסים הליך של הטמעה ה: בוצעהבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת
 .אילו בימים זה על עובד אשר מחשוב אגף מול העיריה באתר המסמכים את להטמיע נשאר

  תדירות ביקורים באתרי הבנייה  5.2.4

 כגון הבנייה בהתאם לתוכניות בדרישות טיפל ההיתר בעל כי לוודא הבנייה על הפיקוח מחלקת על מתחילת הבנייה ועד סופה,
לשם כך, כאמור, על . עצמה הבנייה במהלך מעקב ודוחות בדיקות לבצע לתשתיות. בנוסף, על המחלקה זמני וחיבור גידור

המפקחים לערוך מספר ביקורים באתרי הבנייה השונים במועדים שונים בהתאם לקצב ההתקדמות בבקשת ההיתר ובבנייה 
  בפועל. 

  להלן רשימת המועדים בהן רשויות מקומיות רבות מקפידות על ביצוע הביקורת באתרי הבנייה:

 בקשה להיתר; .1

חיבור זמני לחשמל ולמים לצורך ביצוע  -2מאורגן ובטיחותי כחוק ( טופס בקרה שהאתר מגודר,  –בתחילת עבודה  .2

  ;הבנייה)

  ;לאחר השלמת היסודות של המבנה .3

 ;בגמר השלד .4

  בעת הגשת בקשה לשחרור ערבות; .5

 .+ תעודת גמר )4טופס (לפני חיבור לתשתיות חשמל, מים וכו'  .6

נקבעו נוגעת לפיקוח יזום, כאשר המדד לבחינת ביצוע , אחת מהמשימות ש 2020כאמור, בתוכנית העבודה העירונית לשנת 
  ."בעיר בניה אתר בכל בחודש פעם של יזומה ביקורתהמשימה הינו "

הביקורת בדקה את דוחות הביקורת באתרי הבנייה שנערכו על ידי המפקחים, עבור התיקים שנבדקו במסגרת מדגם הביקורת 
  . 2020במהלך שנת  4אשר כולם קיבלו טופס 

, וכן את מספר דוחות הפיקוח שנערכו בכל שנה 4טבלה המפרטת את מספר הבקשה, סוג הבנייה, תאריך קבלת טופס להלן 
  מתחילת העבודות באתר עבור כל אחד מהתיקים שנבדקו במדגם הביקורת:

  מס"ד
מס' 
  בקשה

  סוג בנייה
בשנת  4ת. קבלת טופס 
2020  

  סה"כ  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014

  23  1  7    5  3  6    6.1  בנייה חדשה  20130217 1
  8    3    2  3      7.1  בנייה חדשה  20130160 2
  14      1    2  8  3  23.2  בנייה חדשה  20130053 3

מעלית +   20200021 4
  שינויים

27.8                0  

  2  2              31.8  גן ילדים  20190154 5
  1  1              6.9  בנייה חדשה  20050072 6

   ממצא:

 :מנתוני הטבלה לעילכפי שעולה  . 16

  ביקורות באף אחת מהשנים בהן האתר היה פעיל; 12באף אחד מהאתרים לא נערכו 

 לא נערכו בהן נמשכו עבודות הבנייה על פני מספר שנים התיקים שנבדקו במסגרת מדגם הביקורת,  6מתוך  3-ב

 בכל השנים בהן היה אתר הבנייה פעיל;ביקורות 

  בלא שהיה ביקור אחד של מפקח בנייה באתר;אף  4באחד מהאתרים ניתן טופס 

  תיקים בהם לא נערך  3, ישנם 2020) עבור כל התיקים שנבדקו ניתן במהלך שנת 4למרות שאישור האיכלוס (טופס

 .2019ו, ובאחד התיקים גם לא בשנת ביקור באתר הבנייה כלל בשנה ז
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  :המלצה

קור באתרי הבנייה, באופן בו ייקבעו מועדים קבועים וברורים מומלץ כי האגף יערוך בחינה מחודשת בנוגע למועדי הבי . 16

בהם נדרשים הפקחים לבקר באתרי הבנייה ברחבי העיר. יוער ראוי כי קביעת מועדים זו תעמוד בדרישות תוכנית 

קפיד על האגף ימומלץ כי לפחות. עוד  העבודה העירונית, כך שבכל אתר בנייה ייערך ביקור בתדירות של אחת לחודש

, כך שלא יקרה מצב בו לא הפעילים ברחבי העיר מעקב ובקרה נאותים אחר תדירות הביקורות באתרי הבנייהקיום 

 .בלא שנערכה בדיקת מפקח בנייה באתר 4או שיופק טופס  ייערך ביקור באתר במשך שנה שלמה

 במהלך בלבד ביקורות 3 לבצע נדרש התקנות דרישות פי : עלהבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת
 הביקורים מספר את הכוללת מעקב טבלת נבנתה .הצורך פי על נדרש או מהנדס הוחלף אם אלא, הבניה

 אותם על יתריע אשר בקומפלוט הטמעה תבוצע ובנוסף, אזורו פי על מפקח כל ימלא אשר בחוק הנדרשים
  מראש. שיקבעו זמנים

  דוח ביקורת באתר בנייה  5.2.5

מחלקת הפיקוח על הבנייה באתרי הבנייה ברחבי העיר, עליהם לערוך בדיקות שונות בהתאם לתוכניות  בעת ביקור פקחי
המפורטות עבור כל בנייה, על פי שלב הבנייה הנוכחי. במסגרת הביקור באתר, הפקחים עורכים מסמך שכותרתו "דו"ח 

על. מסמך זה נערך על גבי פורמט אוטומטי ביקורת באתר בנייה" אשר מסכם את הביקורת וממצאיה, כפי שעלו בשטח בפו
  במערכת הקומפלוט, כאשר כל שהמפקח נדרש להזין הוא המידע בדבר תוצאות הביקורת באתר.

  (ג) לנוהל המחלקה קובע כי על המפקח לצרף לדוח הביקורת באתר הבנייה תמונות:3סעיף 

 האזור צילום הכולל מפקח וחד עם לרישוי ותוחזר בשטח הבנייה מפקח י"ע ותאומת תיבדק התוכנית"

 המפקח יפתח, בנייה פיקוח במחלקת היתר תכנית קבלת עם במחשב אירוע לרשום יש, לתוספת המיועד

  ".במחשב אירוע כולל, שוטף מעקב לצורך פנימי תיק

  :ממצא

  הליקויים הבאים: עלומבדיקת הביקורת את דוחות הפיקוח באתרי הבנייה שנבדקו במסגרת מדגם הביקורת,  . 17

  מרבית דוחות הביקורת כוללים שורת מלל אחת אשר מציינת בקצרה את שלב הבנייה. אין פירוט לגבי בדיקות המפקח

להלן  .לא או ןתקימצאה כי המצב באתר  המפקח בדיקת האם לדעת ניתן לא, והנעשה בשטח באופן מפורט. כלומר

 דוגמא: 

 

  לתאריך בו נערכה הביקורת בשטח. כלומר, המפקח לא ישנם דוחות ביקורת חסרים אשר אינם מפרטים דבר פרט

 הזין נתונים כלל. להלן דוגמא:
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  ישנם דוחות ביקורת רבים אשר מציינים "המוצע טרם בוצע" ללא פירוט מעבר לכך, כאשר לא ניתן לדעת מה

 המשמעות של ביטוי זה בכל הנוגע לפיקוח על הליך הבנייה. להלן דוגמא:

 

  מלא של כל הנתונים והנעשה בפועל  תיעוד הביקורת במסגרת מדגם הביקורת, עולה כי איןמבדיקת מסמכי דוחות

  ומסירת דוח הביקורת לידיהם.  בשטח, ובכלל זאת, הבדיקות שנעשו על ידי המפקח, הערות שניתנו לקבלנים

 אמתות את בניגוד לנדרש בהתאם להוראות נוהל המחלקה, דוחות הביקורת אינם כוללים תמונות מהשטח אשר מ

דברי המפקחים בשטח, גם במקרים בהם נמצאו ליקויים, כך שלא ניתן לדעת בוודאות שהמפקח אכן היה נוכח באתר 

הבנייה ואכן ביצע את הביקורת כנדרש וכן לא ניתן יהיה להוכיח במידת הצורך בהליכים משפטיים את קיומו של 

 הליקוי האמור.

 המלצה:

באתרים יכללו נתונים מפורטים על מהות הביקורת והנעשה בפועל בשטח, ובכלל  מומלץ כי דוחות הביקורת שנערכים . 17

זאת, הבדיקות שנעשו על ידי המפקח, הערות שניתנו לקבלנים, תמונות לצורך תיעוד וכדומה. ראוי כי תיערך רשימת 

בדיקות שנערכו צ'ק ליסט שהפקחים יידרשו למלא בשטח בעת הביקורת באתרי הבנייה, וזאת על מנת לתעד את כל ה

בשטח, דבר שיפשר לקיים מעקב ובקרה נאותים. יצוין כי ראוי כי יתועד במערכת הקומפלוט את כל המידע שנאסף 

 חתומים יהיו הבנייה באתרי הביקורת דוחות כי ראוי היה בכל ביקורת באתר בנייה, לרבות תמונות, דוחות וכדומה.

 .בשלמותה הביקורת שבוצעה לכך הוכחה שיהוו כך, מטעמם מי או הקבלנים ידי על
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 נדרשים מסמכים אילו יגדירו אשר עבודה הליכי נבנים אילו : בימיםהבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת
 נמצאת כבר הנדרשת ליסט הציק וטבלת ,מדוייק דוחות לרשם ואיך) כחול או אדום פיקוח( לביקורת יציאה לכל

 בעבודה.

 ממצא:

כפי שעולה ממדגם הביקורת, הביקורות שנערכו בשטח על ידי הפיקוח לא נערכות באופן סדיר בשלבים מסוימים  . 18

-וקבועים בתהליך הבנייה. דוגמא בולטת לכך ניתן לראות בעובדה כי בכל אחד מהאתרים בהם הבנייה נמשכה מעל ל

 שנים, ישנה שנה אחת בה לא נערכה אף לא ביקורת אחת של הפיקוח.  3

, לא ניתן לבצע מעקב ובקרה נאותים ובשלבי בנייה קבועים הביקורת תדגיש כי ללא תיעוד מפורט שנערך באופן סדור
 אחר הליכי הבנייה של הקבלנים בפרויקטים ברחבי העיר.

  :המלצה

שטח מומלץ כי מחלקת הפיקוח על הבנייה תערוך ביקורות באופן קבוע וסדור שייקבעו מראש בהתאם לשלב הבנייה ב . 18

 בפועל, וזאת באמצעות תוכנית עבודה מסודרת לביקורי המפקחים באתרי הבנייה השונים.

 יכנס, בניתי אותו הבניה שלבי הנוהל במסגרת אילו בימים : מטופלהבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת
  .הביקורת זמני את לו ויזכיר למפקח שיקפוץ בקומפלוט תזכורת אירוע

 

  אכיפה  5.3

  כללי  5.3.1

 לרבות, החוק פי על העיר ברחבי חורגים ושימושים דירות פיצול, בניה בחריגות וטיפול באיתור עוסק הבניה על הפיקוח תהליך
  דין, וכל זאת בהתאם למדיניות הועדה המקומית לתכנון ובנייה. פסקי וקיום ביצוע

  :הבניה על הפיקוח במחלקת הפיקוח תהליך את המפרט תרשים להלן

  

הטיפול של מחלקת הפיקוח על הבנייה באכיפת עבירות בנייה מתחיל באיתור חריגות בנייה שיכול להתבצע או באופן יזום או 
באמצעות קבלת פנייה, דיווח או תלונה מגורמים חיצוניים. לאחר שעולה חשד כי אותרה חריגת בנייה, נדרשים מפקחי 

לשטח לערוך סיור ולבדוק האם אכן מדובר בחריגת בנייה ולתעד  המחלקה לפתוח תיק פיקוח במערכת הקומפלוט, לצאת
  תוצאות הבדיקה בדוח פיקוח במערכת הקומפלוט.

ככל ואותרה חריגת בנייה בסיור המפקח, נדרש המפקח להוציא מכתב התראה לבעל הנכס בדבר החריגה, תוך בקשה להשיב 
לב הבנייה, ניתן להוציא צווים מינהליים אשר יורו על את המצב לקדמותו. במקביל ובתלות בהיקף החריגה, חומרתה וש

הפסקת העבודות או על הריסתן. בנוסף, על המפקח לאסוף את כל הנתונים הנוגעים לעבירה ולהגישם כדוח מסודר למחלקה 
  המשפטית לצורך בחינה האם להגיש כתב אישום כנגד עובר העבירה. 

 קבלת תלונה•
 איתור יזום•
סקר עבירות  •

 בנייה

איתור חריגות  
 בנייה

פתיחת תיק  •
 פיקוח

 סיור בשטח•
 מילוי דוח פיקוח•

 בדיקה
 מכתב התראה•
 הוצאת צווים•
העברה למחלקה  •

 המשפטית

 טיפול
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  נובעת ממדיניות אכיפה רשותית. מתכונת ואופן הטיפול בחריגות הבנייה ואיתורן

  דיווחים ליחידה הארצית  5.3.2

מדי שלושה חודשים היחידה הארצית לאכיפה חוק התכנון והבנייה קובע כי יושבי הראש של הוועדות המקומיות יעבירו למנהל 
ור שאותרו בתחום הנתון דיווח על פעולות האכיפה שנקטו לפי חוק התכנון והבנייה, ובכלל זה על עבודה אסורה ועל שימוש אס

  לפיקוחם.

 נוסף פירוט הדורש") הדיווחטופס (להלן: ") מקוון לא( אחיד דיווח טופס לאכיפה הארצית היחידה מנהל פרסם 2017 באפריל
  .שנתי סיכום גם יצורף שנה כל בסוף כי צוין בהנחיות. לדיווח מפורטות והנחיות אז עד שנדרש מה על

  .2019-2020הדוחות הרבעוניים שהוגשו על ידי המחלקה בשנים  הביקורת קיבלה לידיה את כל

, על פי דוחות 2019-2020להלן טבלה המפרטת את מספר תיקי הפיקוח שנפתחו על ידי מפקחי המחלקה במהלך השנים 
  : אכיפה רבעוניים המוגשים על ידי המחלקה ליחידה הארצית

 סה"כ 2020  2019 

  307 153  154  מס' תיקים שנפתחו
 הפיקוח תיקי כל את מפרט ואשר  פיקוח תיקידוח  המחלקה מנהלמ 13.1.2021 בתאריךבנוסף, הביקורת קיבלה לידיה 

-ו 2019משנת  151תיקי פיקוח ( 266הדוח כולל  ").2019-2020 פיקוח תיקי: "להלן( 1.1.2019-31.12.2020 בין שנפתחו
) עבורם מפורט בין היתר את מספר תיק הפיקוח, סטטוס התיק, כתובת, גוש וחלקה, שימוש עיקרי, תיאור 2020משנת  115

  העבירה ופרטי הנאשם.

 ממצא:

וני התיקים שנפתחו מהנתונים המפורטים לעיל בדבר היקף תיקי הפיקוח השנתי, ניתן לראות כי אין התאמה בין נת . 19

 במערכת הקומפלוט לבין התיקים שדווחו על ידי המחלקה בדוחות הרבעוניים שהוגשו ליחידת הארצית. 

  להלן נתוני התיקים לפי הדיווחים השונים:

 סה"כ 2020  2019 

  307 153  154  מס' תיקים בדיווחים ליחידה הארצית

  266  115  151  2019-2020מס' תיקים בדוח תיקי פיקוח 

  41  38  3  הפרש
, 2019-2020תיקים, לא נכללו בדוח תיקי הפיקוח  3שהוא כאמור  2019מבדיקת הביקורת את פער התיקים בגין שנת 

. לגבי שלושת התיקים הנ"ל אף מצויין בדיווח ליחידה הארצית כי אין מקור לאיתור אולם נכללו בדיווחים ליחידה הארצית
  העבירה (כלומר לא כתוצאה מתלונה או אכיפה יזומה). 

  להלן תוצאות בדיקת הביקורת:

 הערות תיק רישוי  מקור האיתור מס' תיק

  לא נמצא תיק פיקוח רק תיק רישוי כן  ללא  2019011

  נמצא תיק פיקוח רק תיק רישוילא   כן  ללא  2019015

  לא נמצא תיק כלל  ?  ללא  2019060
אולם לא נכללו בדוח  2020התיקים שנכללו בדיווחים ליחידה הארצית בשנת  38 -מ 3הביקורת בדקה באופן מדגמי גם 

  : 2019-2020תיקי הפיקוח 

 הערות תיק רישוי  מקור האיתור מס' תיק

  2020013607פניית מוקד מס'  כן  תלונה  2020034

  לא נמצאה תלונה בדוח פניות מוקד  ?  תלונה  2020066

  לא נמצאה תלונה בדוח פניות מוקד  כן  תלונה  2020081
  

 כלומר, לא ברור מדוע תיקים אלו נכללו בדיווחי המחלקה ליחידה הארצית, אולם לא בדוחות תיקי הפיקוח.
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  :המלצה

התיקים ופתיחת תיקי הפיקוח במערכת הקומפלוט, ובכלל זאת,  מומלץ כי תיערך בחינה מסודרת של נאותות סיווג . 19

 בחינת נאותות התיקים הנכללים בדיווחים המועברים ליחידה הארצית.

 .: יטופלהבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת

   ממצא:

לנדרש בהתאם לטופס הדיווח, המחלקה מגישה דיווח חלקי אשר אינו כולל פירוט בדבר הפעולות אשר בוצעו  בניגוד . 20

 בכל תיק פיקוח (למשל, צווים מנהליים, קנסות וכדומה) וסטטוס הטיפול בתיק. 

  :המלצה

בדבר תיקי  מומלץ כי המחלקה תקפיד על הגשת דוחות שלמים ומלאים, ואשר כוללים את כל הנתונים הנדרשים . 20

 הפיקוח, הפעולות שבוצעו בהם וסטטוס הטיפול.

 .: יטופלהבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת

   ממצא:

 לנדרש בהתאם להנחיות היחידה הארצית, לא הוגשו על ידי המחלקה דיווחים שנתיים מסכמים.  בניגוד . 21

  :המלצה

 והגשתם במועד ליחידה הארצית.מומלץ כי המחלקה תקפיד על עריכת דוחות שנתיים מסכמים  . 21

  .: יטופלהבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת

 

  מדיניות אכיפה  5.3.3

, הפיקוח יחידת לעשות אמורה מה מגדיר אשר ובמשאבים בזמן תחום, מפורט מתווה הוא שנתי-רב אכיפה מדיניות מסמך
 של מהעשייה הרצויות התוצאות מהן האכיפה מדיניות קובעת בנוסף. משאבים ובאילו מתי, מי ידי על, האכיפה תבוצע כיצד

  . היחידה

 הגורמים י"ע המדיניות מימוש אופן ואת הבנייה על האכיפה במדיניות העדיפויות סדרי את להגדיר אמורה אכיפה מדיניות
 התמקדות להגדיר ניתן למשל כך). המקומית בועדה והרישוי התכנון יחידות, העירונית התביעה, יזום פיקוח מערך( השונים
  .מטרה וכדומה לכל היתר ללא פרטי במגרש בניה; כלכלי/מסחרי לשימוש בניה בשטחים ציבוריים עבירות נגד באכיפה

 את תשיג אשר אכיפה מדיניות לקבוע החובה מוטלת הרשויות על כי אכיפה להליכי בנוגע פעם לא קבעו בישראל המשפט בתי
 בידי" כי נקבע מ"ומע המכס מנהל' נ מ"בע שקם בעניין 551/99 צ"בבג שניתן הדין בפסק למשל כך. ביותר הטובות התוצאות
 מלאה אכיפה לצורך מספיקים אינם לעולם אלה משאבים. החוק לאכיפת הנדרשים המשאבים מופקדים המוסמכות הרשויות

 אכיפה למדיניות בהתאם, המשאבים במסגרת האכיפה צעדי את לכלכל המוסמכות הרשויות על שומה, לכן, החוקים כל של
  ".הנסיבות עם המשתנים עדיפות סדרי ולפי

 שניתן סביר לאכאמור, . עבירה מהווה הפרתן אשר הוראות של ארוכה שורה קובעים, פיו על והתקנות והבניה תכנון חוק
 הרשות ידי על תקבע כי צורך יש אפקטיבי יהיה והאכיפה הפיקוח שתהליך מנת ועל הזמן כל מלא באופן כולן את לאכוף

 מתוך, האכיפה תהליך ביצוע במסגרת דגש לתת או להקפיד יש עליהן העבירות מהן מגדירה אשר מסודרת אכיפה מדיניות
   .האפשריות העבירות כלל

 גורמי שיתוף תוך ומאוזנים אפקטיביים אכיפה צעדי ונקיטת, הרשות לצרכי מקיפה וכוללת התייחסות מאפשרת אכיפה מדיניות
כן, המדיניות תסייע לאגף להתמקד בטיפול בעבירות אשר להם משקל רב בפגיעה בשלום הציבור  כמו. הפיקוח והתביעה

  ואיכות החיים.

 טענותמטרה נוספת של קביעת מדיניות אכיפה הינה להבטיח כי לא מתקיימת אכיפה סלקטיבית על ידי הרשות וכך נמנעות 
 לא שהרשות כך בעקבות, ואיפה איפה של יחס או שלטוני צדק חוסר אודות ,קומיתהרשות המ ידי על הנתבעים מצד אפשריות
  . עבירה אותה את שעברו תושבים כנגד באותה מידה הקפידה
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 באכיפת העדיפויות סדרי גבעתיים, גיבוש מקומית ועדה -הביקורת קיבלה לידיה מסמך שכותרתו "מסמך מדיניות אכיפה
 2016-2015אשר נערך על ידי מהנדסת הועדה ותובעת הועדה, המציג בין היתר, נתונים מהשנים   ובניה" תכנון עבירות

  ").מסמך המדיניות(להלן: "

מסמך המדיניות קובע את סדרי העדיפויות לאכיפה בוועדה ומפרט את העבירות הנמצאות בראש סדר העדיפויות (עבירות 
עומת העבירות הנמצאות בתחתיתו (עבירות אשר הוחלט כי העניין הציבורי אשר הוסכם כי קיים עניין רב לציבור באכיפתן) ל

באכיפתן נמוך מאוד ולכן יטופלו רק במקרים מיוחדים בעיקר כאשר קיימת סתירה להוראות חוקי העזר או כאשר גורמות 
  להשפעה סביבתית). להלן תרשים המציג עבירות אלו:

  

רייה, מוזן לתיק הבניין בקומפלוט סיווג של העבירה הרלוונטית (למשל: "בנייה כאשר מתגלה עבירת בנייה על ידי מפקחי העי
  ללא היתר", "סטייה מהיתר", "פיצול דירה" וכדומה).

בדק את גיבוש מדיניות האכיפה בתחום הפיקוח על הבנייה של מספר רשויות, וביניהן גבעתיים. להלן דוח מבקר המדינה 
  ממצאי מבקר המדינה:

... לפני פרסומו של 2016הוועדה המקומית גבעתיים גובשה במהלך המחצית השנייה של  "המדיניות של

לחוק. על כן עקרונות התיקון ואמצעי האכיפה הכלולים בו לא הוטמעו במדיניות של ועדות  116תיקון 

  אלה. כמו כן, המדיניות לא התבססה על מיפוי שיטתי של המצב הקיים באמצעות סקר עבירות."

וכך שתתבסס על  לחוק התכנון והבנייה 116מליץ על עדכון מדיניות האכיפה כך שתטמיע את עקרונות תיקון ה ינההמד מבקר
  .סקר עבירות מסודר

  : להלן מענה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בגבעתיים בדבר הפעולות לתיקון הליקוי שעלה בממצא מבקר המדינה

יפה ומחלקת הפיקוח והתביעה עובדים לפיו ואולם לאור גיבשנו והכנו מסמך מדיניות אכ 2016"בשנת 

הנחיית היחידה הארצית באשר לעריכת סקר עבירות בנייה בטרם יפורסם מסמך מדיניות אכיפה, רק 

ולפרסמו לציבור...  116לאחר תוצאות הסקר נוכל לדון שוב במסמך האכיפה, להתאימו לתיקון 

, 116חודשים ביחס לתיקון  6ת האכיפה של הוועדה תוך באחריות תובעת הוועדה לפעול לעדכון מדיניו

  ."ופעם נוספת לאחר ממצאי סקר עבירות הבנייה

   ממצא:

בניגוד להמלצת מבקר המדינה ובניגוד לקבוע במענה הועדה המקומית לתכנון ובנייה של עיריית גבעתיים על דוח  . 22

ודשים מיום פרסום דוח מבקר המדינה ח 6 מעל עברו) 2020שנכון למועד הביקורת (מאי מבקר המדינה, אף 

המשמעות מכך  .116מסמך מדיניות האכיפה ביחס לתיקון סקר עבירות הבנייה וטרם עודכן ), טרם נערך 14.7.2020(

היא שהמחלקה פועלת בהתאם למסמך מדיניות אכיפה שלא עודכן לאחר התיקון לחוק התכנון והבנייה שנערך עוד 

 . 2017בשנת 

  :המלצה

  עבירות בראש סדר העדיפויות

 ;בנייה בשטח ציבורי•
 ;פיצול דירות•
 ;אי קיום צו•
 ;שימוש חורג•
 ;הוספת קומה•
 .הוספת חדר•

  עבירות בתחתית סדר העדיפויות

סגירת מרפסות במבנים שנבנו לפני שנת  •
ואינן מרפסות קונזוליות   1990

הצמודה לבניין ונתמכת עליו    מרפסת(
 ;)ללא עמודים

מזגנים שאינם בחזית המבנה ובמבנים  •
 ;1990שנבנו לפני שנת 

 ;דודי שמש שאינם בחזית המבנה•
מתלים ומסתורי כביסה במבנים שנבנו  •

 ;1990לפני שנת 
צנרת חיצונית במבנים שנבנו לפני שנת  •

1990; 
שינויים מינוריים בגודל פתחים בקיר •

 .חיצוני
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כי העירייה תפעל לאלתר לעריכה מחדש של מסמך המדיניות בהתאם להתחייבותה בפני מבקר המדינה. יוער מומלץ  . 22

כי היה ראוי שמסמך מדיניות האכיפה בכלל, וסדר העדיפויות של העבירות הנאכפות בפרט יעודכנו אחת לשנה 

עבירות הבנייה ועם סיומו עוד מומלץ כי העירייה תפעל בהקדם להשלמת סקר  בהתאם למדיניות אגף ההנדסה.

 תעדכן בשנית את מסמך המדיניות.

 אכיפה מדיניות הליך לקידום התובעת מול ישיבות מספר : התנהלוהבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת
 מה נדע גם כך הסקר לקבלת ממתינה אני במקביל .באתר ולפרסמו המקומית הוועדה לידוע לעלות רוצה שאני

  יטופל. המדיניות נבנתה פיה על שלנו ההמלצה

 ממצא:

קומפלוט אינו תואם לסיווג סוגי העבירות כפי שקבוע מערכת המבדיקת הביקורת עולה כי סיווג העבירות המוזן ב . 23

במסמך המדיניות. כך למשל, העבירות של הוספת קומה והוספת חדר שהוגדרו במסמך המדיניות כעבירות הנמצאות 

המשמעות מכך .  אינן מופיעות בדוחות תיקי הפיקוח המופקים ממערכת הקומפלוטבראש סדר העדיפויות לאכיפה, 

 ת.המדיניו מסמך בהנחיות המחלקה עמידת נאותות בחינת מאפשר אינו בקומפלוט העבירות סיווגהיא ש

  :המלצה

יניות מומלץ כי סיווג העבירות המוזן במערכת הקומפלוט יותאם להגדרת העבירה כפי שנקבע במסגרת מסמך המד . 23

ויאפשר בחינה מסודרת של היקפי האכיפה של כל עבירה ועבירה, וכן בחינת נאותות יישום מדיניות האכיפה 

 העירונית.

 .: יטופלהבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת

  אכיפה -מדגם הביקורת   5.3.4

. מתוך רשימה זו, דגמה הביקורת  2020-2019הביקורת קיבלה לידיה רשימה של דוחות תיקי אכיפה רבעוניים עבור השנים 
  ").אכיפה -מדגם הביקורתתיקים מ, עבורם הוציאה את כל הנתונים והמסמכים שתועדו במערכת הקומפלוט (להלן: " 21

  אכיפה: -להלן טבלה המציגה את מדגם הביקורת

 זיהוי 'מס  מס'
מקור 
  האיתור

  כתובת מלאה
תיאור ייעוד 

  קרקע
  סוג חריגה  סוג עבירה

תיאור 
  העבירה

תיאור סוג שימוש 
  אסור

  2מגורים ב  48ויצמן  תלונה 2019020 1
שימוש 

  אסור
מבנה 
  קשיח

  סטיה מהיתר
משרדים 

שירותים, מסחר 
  ואחסנה

  2מגורים א   25ין יהמע תלונה 2019028 2
עבודה 
  אסורה

  מבנה קל
בניה ללא 

  היתר
  מגורים

  ללא  ללא  1מגורים ב  31שדה בוקר  ללא 2019030 3
בניה ללא 

  היתר
  ללא

  2מגורים ב  3הדגנים  תלונה 2019048 4
עבודה 
  אסורה

מבנה 
  קשיח

בניה ללא 
  היתר

  מגורים

  אחר  2מגורים א   13המעגל  תלונה 2019065 5
מבנה 
  קשיח

  מגורים  אחר

 תלונה 2019100 6
אריאל  - 9006

  10שרון 
שטח למגרש 

  מיוחד.
  אחר

מבנה 
  קשיח

  מגורים  אחר

  אחר  אזור מסחרי  א 16ויצמן  תלונה 2019102 7
מבנה 
  קשיח

  מגורים  סטיה מהיתר

  2כצנלסון  תלונה 2019115 8
מסחרי 
  ומשרדים

  מגורים  אחר  ללא  אחר

 תלונה 2019121 9
גוריון -דוד בן

142  
  2מגורים ב

שימוש 
  אסור

מבנה 
  קשיח

  מגורים  פיצול דירה

  2מגורים ב  13יד מרדכי  תלונה 2019168 10
עבודה 
  אסורה

  ללא
בניה ללא 

  היתר
  מגורים

  אזור מגורים א  70דרך רבין  תלונה 2020040 11
שימוש 

  אסור
מבנה 
  קשיח

בניה ללא 
  היתר

  מגורים
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 זיהוי 'מס  מס'
מקור 
  האיתור

  כתובת מלאה
תיאור ייעוד 

  קרקע
  סוג חריגה  סוג עבירה

תיאור 
  העבירה

תיאור סוג שימוש 
  אסור

  135כצנלסון  תלונה 2020055 12
מגורים ג + 
  חז.מסחרית

שימוש 
  אסור

מבנה 
  קשיח

  מגורים  פיצול דירה

אכיפה  2020089 13
 יזומה

  2מגורים א   25בורוכוב 
שימוש 

  אסור
מבנה 
  קשיח

  מגורים  שימוש חורג

  אזור מגורים ג  38ההסתדרות  תלונה 2020096 14
שימוש 

  אסור
מבנה 
  קשיח

  מגורים  פיצול דירה

  141כצנלסון  תלונה 2020101 15
מגורים ג + 
  חז.מסחרית

  אחר
מבנה 
  קשיח

  מגורים  מבנה מסוכן

  אחר  ב.2מגורים   7קק"ל  תלונה 2020109 16
מבנה 
  קשיח

  אחרשימוש   אחר

  אזור מסחרי  54כצנלסון  תלונה 2020116 17
עבודה 
  אסורה

מבנה 
  קשיח

בניה ללא 
  היתר

  מגורים

 תלונה 2020143 18
תפוצות ישראל 

3  
תעשיה ומלאכה 

  מיוחד
עבודה 
  אסורה

מבנה 
  קשיח

בניה ללא 
  היתר

משרדים 
שירותים, מסחר 

  ואחסנה

  ללא  אזור מגורים ג  65שינקין  ללא 2020147 19
מבנה 
  קשיח

  מגורים  מבנה מסוכן

אכיפה  2020174 20
 יזומה

  2מגורים א   8רמה 
עבודה 
  אסורה

מבנה 
  קשיח

בניה ללא 
  היתר

  מגורים

  27דרך השלום  תלונה 2020180 21
מגורים ג + 
  חז.מסחרית

עבודה 
  אסורה

מבנה 
  קשיח

  מגורים  פיצול דירה

 ממצא:

מבדיקת הביקורת את כל המידע והמסמכים המתועדים במערכת הקומפלוט עבור התיקים שנבדקו במסגרת מדגם  . 24

במערכת  כי העירייה אינה מקפידה על תיעוד מלא ושלם של כל שלבי הטיפול בתיק עולהאכיפה,  -הביקורת

הריסה.  צו , ניתן פי דוח הפניות מצורפת התלונה בלבד, למרות שבפועל, על 2019102. כך למשל, בתיק מס' הקומפלוט

אשר נפתח עקב תלונה, אך לא קיימים בו מסמכים כלל, לרבות התלונה  2020040דוגמא נוספת לכך היא תיק מס' 

, אך מכתב זה כתב הצהרה על כך שלא יפצל את הדירהבעל הדירה נדרש לערוך מ ,2019115עצמה. כמו כן, בתיק מס' 

 לא תועד במערכת הקומפלוט.

  :לצההמ

הביקורת ממליצה כי העירייה תקפיד על תיעוד מלא ומסודר של כל הנתונים והמסמכים בכל תיק ותיק במערכת  . 24

הקומפלוט, וזאת על מנת שניתן יהיה לבצע מעקב ובקרה נאותים אחר השתלשלות האירועים ואופן הטיפול בחריגות 

 הציבור.הבנייה בין שאותרו באופן יזום ובין שאותרו בעקבות פניות 

  .הפיקוח תיקי על ובקרה הליכים תיעוד בניית : החלההבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת

 

  איתור ובדיקת חריגות בנייה   5.3.5

 האיתור. עצמה המחלקה של יזום איתור באמצעות והן לעירייה פנייה באמצעות הן, בנייה חריגת באיתור מתחיל התהליך
 בעת בניה חריגות גילוי לשם מפקחים ידי על העיר רחובות סריקת; בניה חריגות סקר באמצעות מתבצע המחלקה של היזום
  .טכנולוגיים באמצעים ושימוש בחודש פעם של בתדירות הבניה אתרי בכל מתואמים שאינם ביקורים; ביצוען

  להלן תרשים המציג את שלוש הדרכים העיקריות לאיתור חריגות בנייה:
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  חריגות בנייהסקר   5.3.5.1

  קובע כי: 1965-התכנון והבניה, תשכ"הטז לחוק 254סעיף 

 18(א) ועדה מקומית ורשות מקומית המוסמכת לאכיפה יבצעו בתחומן סקר עבירות בנייה בתוך "

, ויעדכנו את הסקר מדי 2017-), התשע"ז116חודשים מיום תחילתו של חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 

ון סקר שנערכו כאמור יוגשו למנהל היחידה הארצית לאכיפה ולמנהל המחלקה חמש שנים; סקר ועדכ

  לאכיפת דיני מקרקעין.

סקר עבירות בנייה ייערך לפי הוראות שיפרסם מנהל היחידה הארצית לאכיפה באתר האינטרנט של  (ב)

שהוגדרו  היחידה ויכלול, בין השאר, ריכוז של העבירות המשמעותיות, בתחומי התכנון והבנייה, כפי

  באותן הוראות, שבוצעו בתחום כאמור בסעיף קטן (א).

לא ביצעה ועדה מקומית או רשות מקומית המוסמכת לאכיפה סקר עבירות בנייה או עדכון שלו לפי  (ג)

סעיף קטן (א), רשאי מנהל היחידה הארצית לאכיפה או מי שהוא הסמיך לכך, לבצע את הסקר או את 

וועדה המקומית או על הרשות המקומית המוסמכת לאכיפה, לפי העניין, העדכון כאמור ולהטיל על ה

  לשאת בתשלום בסך כפל ההוצאות שהוצאו לעריכת הסקר או עדכונו.

  "סקר לעניין עבירות של ביצוע עבודה אסורה או שימוש אסור. –בסעיף זה, "סקר עבירות בנייה"   (ד)

חודשים (עד ליום  18, תוך 25.10.2017בנייה שנכנס לתוקף ביום לחוק התכנון וה 116כלומר, בהתאם להוראות תיקון 
  ) נדרשה כל רשות מקומית לערוך סקר עבירות בנייה.24.4.2019

התקיימה ישיבה של הועדה המקומית בגבעתיים, בנוכחות נציג היחידה הארצית לאכיפה בנושא "עריכת  9.8.2018בתאריך 
  לחשיבות הסקר, כפי שעלו בישיבה:. להלן הסיבות  סקר עבירות בנייה"

  "הסקר יאפשר להעריך את ממדי תופעת עבריינות הבנייה, וכתוצאה מכך את הצרכים במאבק כנגד התופעה;  .א

  ניתן יהיה לגבש מדיניות אכיפה מושכלת, ולהסב אותה לתכנית עבודה;  .ב

  פרסום הסקר באינטרנט ישנה את סלחנות הציבור לגבי עבירות בנייה;  .ג

  עבירות בנייה שלא היו ידועות;איתור   .ד

 זו דרישת החוק. היחידה הארצית תוכל לבצע את הסקר במקום ועדה שלא תבצע אותו בעצמה, בכפל עלות."  .ה

בנייה  עבירות סקר לעריכת , הוציאה היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה מסמך שכותרתו "הנחיות2019באפריל 
  "). הנחיות לסקר בגבעתיים: "(להלן  גבעתיים" המקומית בוועדה

מסמך הנחיות לסקר בגבעתיים מתייחס לחמישה היבטים שונים של עריכת סקר עבירות בנייה, בדגשים ייחודיים לעיר 
  גבעתיים:

איתור 
חריגות 

 בנייה

פיקוח  
 יזום

סקר 
עבירות  

 בנייה

קבלת  
 תלונה
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על פי הנמסר לביקורת על ידי מנהל מחלקת הפיקוח על הבנייה וכפי שעולה ממסמך הנחיות לסקר בגבעתיים, העירייה הייתה 
, שכן, בהתאם לקבוע בחוק, על 2024, כך שהסקר הבא צפוי להיערך בשנת 2019ערוך סקר עבירות בנייה בשנת אמורה ל

  שנים. 5העירייה לערוך סקר עבירות בנייה בכל 

"). להלן המכרז(להלן: " לביצוע סקר חריגות בניה 11/2020 ומספרשמסגרת פומבי   מכרזפרסמה העירייה  2020באוקטובר 
  פי שנקבעה במסמכי המכרז:מטרת הסקר, כ

מטרת הסקר היא לגבש מסד נתוני אמת שעל בסיסו תוכל העירייה ו/או מי מטעמה לבסס ולעצב את "

שיוויונית , מדיניות האכיפה, לקבל החלטות ולפעול לאכיפת חוק התכנון והבניה בדרך אפקטיבית

כמפורט בהוראות מנהל ( ושקופה כנגד חריגות בנייה. במסגרת הסקר יאותרו, חריגות משמעותיות

במרחב התכנון, יבוצע איפיון החריגות וכן יסופקו נתונים רלוונטיים הנדרשים  )היחידה הארצית

  ".לעירייה לצורך לקבלת החלטות באשר לנקיטת הליכי אכיפה

  , סקר עבירות הבנייה טרם נערך.2021בפועל, נכון למועד הביקורת, חודש מאי 

   ממצא:

לחוק התכנון והבנייה ולמרות קבלת ממסמך הנחיות לסקר בגבעתיים של היחידה הארצית  116תיקון בניגוד להוראות  . 25

, כאשר נכון לחודש מאי 2020כנדרש, העירייה פרסמה מכרז לעריכת הסקר רק באוקטובר  2019כבר בחודש אפריל 

 , הסקר טרם הושלם.2021

  :המלצה

ייה בהקדם האפשרי, וזאת על מנת למפות את הקיים בשטח מומלץ כי העירייה תפעל להשלמת סקר עבירות הבנ . 25

ובהתאם לכך לייעל את מדיניות האכיפה והתוכניות השנתיות. בנוסף, מומלץ כי העירייה תקפיד על היערכות מראש 

 ובזמן ליישום הוראות חוק. 

 .בעבודה נמצא אשר הסקר לדוח ממתינים, טיפול בהליך : עדיןהבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת

  פיקוח יזום  5.3.5.2

במסגרת תפקידם של המפקחים במחלקת הפיקוח על הבנייה, נדרשים המפקחים לבצע איתור של חריגות בנייה באופן יזום 
  ").פיקוח יזום(להלן: "

עבריינות בנייה במסגרת הפיקוח היזום מפקח הבנייה יוצא לשטח במטרה לגלות עבירות בניה ושימושים חורגים מחד, ולמנוע 
  מאידך. פיקוח יזום מבוצע בדרך כלל בשני אופנים:

  .יציאה יזומה לשטח לאזור מסוים שנקבע מראש, מתוך כוונה לבצע פיקוח במבנים/בשטחים 

סקר עבירות בנייה בשטחים פתוחים ורגישים• 1 

סקר עבירות שימוש• 2

)השנים האחרונות 4(סקר עבירות בבנייה חדשה • 3

השנים שקדמו   3(סקר עבירות בבנייה קודמת •
)לבנייה החדשה 4

סקר באזור מוגבל בו יאותרו כל המבנים שנבנו  •
ללא היתר 5
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  מסירת צו /4צפייה במבנים/בשטחים תוך כדי נסיעה בדרך לאתר בו יש לבצע מטלת פיקוח אחרת (בדיקה לטופס

 הפסקה וכד'). 

  תוכנית הפיקוח היזום אמורה להיגזר ממדיניות האכיפה העירונית. כאמור, 

נוגע לפיקוח יזום, כפי שמפורט  2019-2021בהתאם לכך, אחד מהיעדים שהוגדרו בתוכניות העבודה העירוניות לשנים 
  בטבלה שלהלן:

  

שם 
  המשימה

  מדדי תפוקה  פעולות מרכזיות  יעדים שתקדם

פיקוח יזום 
  בעיר

ההרתעה של מח' הפיקוח הגדלת כוח 
בעיר, צמצום חריגות הבניה, הקטנת 

מספר המקרים בהם יצטרכו הליך תכנון 
  חדש.

סיורים רגליים לביקור באתרי בנייה, 
הקטנת אזורי פיקוח ע"י הוספת 

מפקחים והקניית מרחב פעולה לפיקוח 
  יזום.

ביקורת יזומה של 
פעם בחודש בכל 
  אתר בניה בעיר.

  

  מציין בנוגע לחשיבות הפיקוח היזום את הדברים הבאים:דוח מבקר המדינה 

עבירות בנייה, , נקבע כי "116, שכאמור הפך בהמשך לתיקון 109לתיקון  204בדברי ההסבר לסעיף 

 [הוצע]אשר קשה מאוד להתמודד עמן ככל שהבנייה נמשכת. לפיכך  מעצם טיבן, מציבות עובדות בשטח,

שכן ניתן באמצעותה להורות במיוחד ה מינהלית. אכיפה זו יעילה לתת בידי גורמי האכיפה כלים לאכיפ

לעומת זאת, ככל . "מיידית על הפסקת הבנייה, בהליך פשוט, ובלא צורך בפנייה לערכאות שיפוטיות

לקדמותו תוך סילוקה שהבנייה מתקדמת וחולף זמן רב יותר ממועד ביצוע העבירה, החזרת המצב 

 עולההנדסית. כמו כן, בשלב מסוים ה מהבחינה כלכלית ומורכבתהמלא של העבירה הופכת ליקרה 

צורך בנקיטת אמצעי אכיפה משפטיים שאורכים זמן רב יותר ומצריכים משאבים רבים יותר. על כן, 

יש חשיבות רבה לאכיפה יזומה שבכוחה לגלות עבירות בנייה בעודן באיבן, תוך נקיטת כלי אכיפה 

  "לוועדות המקומיות 116ם לסמכויות שהעניק התיקון מינהליים מיידיים כאמור, בהתא

  

הביקורת קיבלה לידיה דוחות רבעוניים שהוגשו ליחידה הארצית ואשר כוללים פירוט בנוגע לכל תיקי האכיפה המטופלים על 
צ"א ידי המחלקה. במסגרת הדוחות נדרשת הרשות לפרט את מקור האיתור אשר יכול להיות כתוצאה מתלונה, סקר, פענוח ת

  או מאכיפה יזומה. 

   ממצא:

איתורים  20בוצעו  2020מבדיקת הביקורת את דיווחי המחלקה הרבעוניים ליחידת האכיפה הארצית עולה כי בשנת  . 26

תיקי  7, נפתחו עקב פיקוח יזום   0202יזומים. אולם, מדוח שהפיקה הביקורת במערכת הקומפלוט עולה כי בשנת 

יצוין כי בבדיקה שערכה הביקורת להצליב בין התיקים המפורטים בדוח ממערכת הקומפלוט לבין  פיקוח בלבד.

 מהתיקים במערכת נכללו בדיווח כאכיפה יזומה. 4התיקים המפורטים בדיווחים, נמצא כי רק 

  :המלצה

גשים על ידה מומלץ כי המחלקה תקפיד על דיווח נאות ושלם הן במערכת הקומפלוט והן במסגרת הדיווחים המו . 26

 ליחידה הארצית בכל הנוגע להיקף הפיקוח היזום המבוצע על ידה .

 .תהליכים ולשפר לטפל : ננסההבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת

   ממצא:

כפי שעולה מהנתונים לעיל, המחלקה כמעט אינה מבצעת פיקוח יזום לאיתור עבירות בנייה. וזאת בניגוד ליעדים  . 27

 ידה במסגרת תוכניות העבודה השנתיות.אשר הוגדרו על 
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  :המלצה

מומלץ כי המחלקה תפעל להגברה משמעותית של היקף הפיקוח היזום המבוצע על ידה באופן שיאפשר מימוש  . 27

 מדיניות האכיפה העירונית והשגת היעדים הקבועים בתוכניות העבודה המחלקתיות.

 לביצוע קשה ממש המשימה לדעתי אך שניתן ככל לשפר : ננסההבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת
 .המשימה לביצוע אדם כח חוסר לאור

   ממצא:

מבדיקת הביקורת עולה  כי נוהל המחלקה, בחלק ב' העוסק בפיקוח, כלל אינו מגדיר את אופן הפיקוח היזום, מועדיו  . 28

 ומהות הבדיקות היזומות והתאמתן למדיניות האכיפה העירונית. 

  :המלצה

נוהל המחלקה יכלול הגדרות ברורות בדבר היקף הפיקוח היזום הנדרש, מתכונתו, והתאמתו למדיניות  מומלץ כי . 28

 האכיפה העירונית.

 הסקר של בתוצרים קבלת לאחר רק, יזום לפיקוח עבודה נוהל : יבנההבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת
 .יזום פיקוח על לעבודה הזמנים את לחלק איך נדע

  

  

   ממצא:

תיקים שנפתחו בעקבות אכיפה יזומה, הביקורת בדקה את המסמכים הרלוונטיים  2אכיפה כלל  -מדגם הביקורת . 29

 לכל תיק לבחינה מדוע הוחלט על ביצוע האכיפה היזומה בכתובות אלו:

  'הסיבה לאכיפה היזומה היא לבחינה האם לא חרגו מהחלטת ועדה שהתקבלה בתיק  -8רח' רמה  -2020174תיק מס

 .10.11.2020שלא לאשר שינויים בדירה. יוער כי הבדיקה בפועל נערכה רק ביום  3.6.2020ביום  כבר

  'דוח הביקורת שנערך בכתובת  -בדיקת הסבת מחסנים ליחידת מגורים ללא היתר – 25רח' בורוכוב  -2020089תיק מס

מציין כי מדובר בביקורת יזומה, אולם לא צוינה הסיבה לעריכתה. יצוין כי בביקור הראשון שנערך  12.8.2020ביום 

לא ניתן היה  12.10.2020בכתובת, נמסרו למפקח פרטי המתגורר בנכס. בביקורת לכניסה למקרקעין שנערכה ביום 

להיכנס היות והנכס היה סגור והמפקח המליץ "לתאם מול משטרה ומנעולן". בביקור שלישי שנערך בנכס ביום 

, מצוין בדוח הביקורת באתר כי "פתחה לנו המשכירה הנכס... לאחר זמן קצר ירדה מדירתה ד.א. השוכרת 6.12.2020

רת היא גם זו שזומנה לחקירה באזהרה ביום למחרת. מבדיקת וביצענו את הצו בנוכחותן". ד.א. המזוהה בתור השוכ

הביקורת עולה כי המפקחים לא הבחינו בכתיבה בין השוכרת המתגוררת ביחידת הדיור לבין המשכירה שהיא בעלת 

שנערכה בדיקה בגחל"ת, לא בוצע  12.8.2020הנכס ועוברת העבירה. בנוסף, אף שמצוין בדוח הביקורת שנערך ביום 

, 29.4.2020אף שבדיקת הביקורת במערכת הקומפלוט נערכה ביום  מסודר של השאילתה ושמירתה בקומפלוט.תיעוד 

 אין תיעוד לתוצאות החקירה או להמשך הטיפול בתיק.

  :המלצה

מומלץ כי ככל ומבוצעת ביקורת יזומה, תתועד סיבת הביקורת בנכס הספציפי לשם הבטחת שקיפות מלאה וקיום  . 29

 אכיפה שוויונית.

 : יטופל.הבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת
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  קבלת תלונה  5.3.5.3

  כללי  5.3.5.3.1

איתור חריגות בנייה ברחבי העיר גבעתיים, נעשה ברובו בעקבות תלונות המתקבלות מהציבור והמועברות למוקד העירוני או 
  פיקוח, הן באמצעות שיחה טלפונית והן באמצעות מילוי טופס תלונה מקוון או ידני.  -במישרין למחלקת הנדסה

  (ב) בחלק ב' לנוהל המחלקה קובע כי:2סעיף 

 תיק האחראי לפתיחת למפקח תועבר פ"בע או בכתב' א בסעיף הרשומים הגורמים מאחד תלונה "כל
  :הבאים הנתונים ואיסוף) קומפלוט בתוכנת( במחשב התלונה רישום, פיקוח

 וכו תאריך ,טלפונים ,כתובת( המתלונן פרטי'(.  

 הבונה פרטי.  

 וכו עירייה לשכת, מוקד( התלונה מקור.('  

 התלונה מהות.  

 התלונה נשוא המבנה של מדויק מיקום.  

 ביצוע מועד.  

 אחר רלוונטי חומר כל.  

 פיקוח תיק פתיחת" אירוע רישום.""  

  

  תלונות מוקד  5.3.5.3.2

כאמור, אחת הדרכים המרכזיות לאיתור עבירות בנייה היא באמצעות קבלת פניות מתושבים המדווחים על חריגות בנייה 
  ובאמצעותו למחלקת הפיקוח על הבנייה. ברחבי העיר. רוב הפניות מגיעות למוקד העירוני

דוח (להלן: "  2020-2019הביקורת קיבלה לידיה דוחות של תלונות התושבים למוקד בנושאי "פיקוח הנדסי" עבור השנים 
"). יצוין כי דוח התלונות כולל פירוט של כלל הפניות שהועברו למחלקת פיקוח הנדסי, לאו דווקא בהיבט של חריגות הפניות

  .בנייה

  להלן טבלה המפרטת את מספר התלונות והסטטוס שלהן עבור כל שנה:

  2020מס' פניות בשנת   2019מס' פניות בשנת   סטטוס פניה  מס"ד
 79  133  טופל  1

 62  66  נשלח סקר מוקד עירוני  2
 33  29  הועבר לתוכנית עבודה שנתית  3

  13  27  מטופל לפי פנייה קודמת  4
 12  15  לא ניתן לעשות דבר  5

 26  13  סגור -נשלח בדוא"ל למחלקה   6

 9  11  לא בתחום העיריה  7

 3  11  לא מוצדק  8

 5  5  נרשם לצורך תיעוד במערכת  9

 0  3  הועבר לטיפול גורם חוץ  10
 2  2  באחריות קבלן  11

 2  2  נקלט לתכנית עבודה במחלקה  12

 2  1  לא נמצא מפגע  13

  1  0  בטיפול מתמשך  14
 1 0  טופלה-טלפונית פניה -מרכז שרות   15
 4 0  מרכז שרות לתושב -נשלח סקר   16
 1 0  טופל  -פניה במייל/פקס/בכתב  17

 1 0  פניה חדשה  18

 256  318  סה"כ
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   ממצא:

אינן בנוגע לחריגות בנייה, הביקורת ראתה לנכון להתייחס לאופן הטיפול  הפניותרוב התלונות המפורטות בדוח  אף כי . 30

כולל שורה ארוכה של סטטוסים אליהם מסווגות פניות   הפניותמבדיקת הביקורת עולה כי דוח  בהן על ידי המחלקה.

 התושבים:

  :  סטטוס "לא ניתן לעשות דבר"

 . להלן דוגמאות:ירייה תבחן את הנושא טרם דחיית הפנייהמבדיקת הביקורת את הפניות הללו עולה כי ראוי היה שהע

  שעות בלבד בסטטוס זה, למרות שמתייחסת  24סווגה לאחר  19.11.2019מתאריך  - 2019114624 מס'פנייה

 וחוזרים הולכים שילדים בשעות יום כל חדש בניין קם 31 לבטיחותם של ילדים בקרבת בית ספר בעיר: "בגורדון

 שבבוקר מבקש, לכביש יורדים הילדים, מעבר לילדים אפשרות אין, המדרכה את סוגרים בטון המערבלי הספר מבית

 מעבר."   יאפשרו עוברים שהילדים ובצהריים

  'העירוני לביוב בטון מי שופכים 4 שרון באריאל שבונים מהבניין...: "31.3.2020מתאריך  -  2020035689פנייה מס 

פנייה זו סווגה גם כן בסטטוס "לא ניתן לעשות דבר" לאחר שהועברה  -שרון..." באריאל הבניין של לחניון נכנס וגם

 .ובפועל לא בוצע טיפול למחלקת הפיקוח על הבנייה כאשר כל אחת מהמחלקות הסירה אחריותה  בין מחלקת תשתיות

  :  סטטוס "לא מוצדק"

 :לדוגמאד, ללא שבוצעה פעולת התערבות כלשהי. מרבית הפניות שסווגו סווגו ככאלה לאחר ימים בודדים בלב

  'סכנה שקיימת מדווח ימים: "הפונה 3שסווגה כבלתי מוצדקת לאחר  4.2.2020מתאריך  - 2020023571פנייה מס 

 מאתר יוצאת משאית כאשר במקום ראיה שדה חוסר קיים ,הבניה אתר ליד והולכים ויזה מבית שבאים רגל להולכי

 תנועה יועץ י"ע לאתר מאושרת תנועה הסדרי תוכנית קיימת, למחלקה שייך שניתן לפונה: "לאהבניה". להלן המענה 

 .ומשטרה

  :המלצה

מומלץ כי בטרם סגירת פניות תושבים למוקד בנוגע לתחומים בטיפול המחלקה בסטטוס אשר אינו מעיד על טיפול  . 30

"לא שייך למחלקה" אינה מצדיקה סגירת כלשהו, תיערך בחינה מלאה ושלמה של הפנייה. כך למשל, תשובה כגון 

 הטיפול בסטטוס "לא מוצדק" אלא העברתו לגורם טיפולי אחר.

,  פיקוח מחלקת לטיפול עברו הנדסה מנהל של המוקד פניות : כלהבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת
 תאום ישיבת נקבעה אילו בימים ,תשובה לקבל לשני מאחד לרוץ מנסה אשר המחלקה מזכירת י"ע ומטופלות

 לנו שייחסך כך לטיפולנו להגיע אמורות פניות אילו להבנה להגיע כדי העירוני המוקד מנהל מול  עבודה הליכי
  אלינו.  קשורות שלא פניות של שליחה

 ידי על אלא אצלנו מטופלות להיות אמורות שאינן פניות של רשימה לי שיערוך הפיקוח ממנהל ביקשתי בנוסף
 ולטפל הפניות כמות את להוריד ננסה בעירייה. כך שהוקמה החדשה הסיירת כגון בעירייה אחרים גורמים
 בלבד. למחלקה הקשורות בפניות

   ממצא:

אשר כלל ריבוי פניות העוסקות בעבירות בדבר חריגת  סטטוס "הועבר לתוכנית עבודה שנתית"הביקורת בדקה לגבי  . 31

מבדיקת הביקורת עולה כי רוב הפניות בסטטוס זה עוסקות בנייה אפשרית, את נאותות הטיפול על ידי המחלקה. 

). הביקורת בדקה האם בעקבות קבלת התלונה בדבר חריגת 2020בשנת  30/33-, ו2019בשנת  23/29בחריגות בנייה (

. הבדיקה בוצעה למול "דוח 2019הפניות שהתקבלו בשנת  22, נפתח תיק פיקוח בקומפלוט עבור כל בנייה אפשרית

ואשר מפרט את כל תיקי הפיקוח שנפתחו  13.1.2021תיקי פיקוח" שהועבר לביקורת על ידי מנהל המחלקה בתאריך 

 הן:. להלן טבלה המפרטת את הפניות ובדיקת הביקורת לגבי 31.12.2020-1.1.2019בין 
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  תוכן הפנייה  מספר פניה  מס'
תאריך 

  פנייה

תאריך 
סגירת 

  פנייה

בדיקת 
  הביקורת

1  2019011656  
בנה  27פינת בן גוריון  1אחד מהדיירים של רחוב המעגל 

  מהחניה חצי חדר.
  לא רוצה להזדהות

08/01/2019  29/11/2020    

    22/12/2020  20/01/2019  טוען שעשו ממרפסת מחסן בחצר  2019013909  2

3  2019016262  
סגירת מרפסת בחזית ובנוסף ניבנה עוד חלק גדול בחלק 

  האחורי של הבניין.
  הבניה קוראת עכשיו

30/01/2019  29/11/2020  2019035  

4  2019020234  
חריגת בניה. בית הכנסת ברחוב גלבוע פינת אצל הוסיף 

ם פרגולה עם גג מעל ומסביב לגדר שם כיסוי  כך שנוצר מתח
  נוסף מקורה ללא היתר

03/02/2019  29/11/2020    

    29/11/2020  06/02/2019  בגג בנו פרגולות ללא אישור ברכוש משותף 52קומה   2019021018  5

  מחולקת 7דירה מס'   2019031013  6
    29/11/2020  06/03/2019  מבקשת לבדוק האם חוקי

   29/11/2020  22/02/2019  מלין על חריגות בניה של השכן.  2019024316  7
    29/11/2020  06/03/2019  מלין על פיצול דירות בבנין  2019031097  8

9  2019044253  
חושבת שיש בנייה לא חוקית בדירה בקומת קרקע פתחו 

דלתות החוצה למרות שזה חצר הבניין ולא החצר הפרטית 
  שלהם.

25/04/2019  29/11/2020    

הפרגולה מגיעה מעבר למה שמותר וחוסמת שדה מדווח כי   2019056604  10
  2019103  29/11/2020  28/05/2019  ראייה ומהווה הפרעה

11  2019060518  

העברנו למחלקת מהנדס העיר תלונה על  2018אוק//23-ב
בניה ללא היתר של גדר גבוהה מהמותר (ללא היתר). עד 

היום הנושא לא טופל וחבל. זו אינה בעיה פעוטה של סכסוך 
  שכנים, עבורינו זו בעיה כספית ובריאתית. 

בעבר הייתה גדר חיה שהפרידה בין הבתים בצד של הל״ה 
ה מאוד בצד שלנו. זה איפשר לגנן שלנו , וגדר אבן נמוכ18

לטפל בצד הגדר החיה מהחצר שלנו. לאחר בניית הגדר (ללא 
אישור) הגנן חייב לעבוד מעל גובה הגדר החדשה מה שמכפיל 

ואף משליש את העלות. בנוסף הגדר החיה יוצרת בעיה 
 -בריאותית בגלל הצרעות שבאים עם הפריחה בגדר החיה 

וק ילד קטן ובני נוער וגם חלק בבית הזה יש לנו תינ
מהמבוגרים רגיש לעקיצתם. קיווינו שהנושא יטופל לפני 

  האביב והפריחה שתביא שוב את הצרעות.
לא ברוד לי למה מחלקת מהנדס העיר לא טיפלה מיד בעבירת 

  בניה זו, האם העיריה רוצה בהפקרות כזו?

03/06/2019  29/11/2020    

להם יש מכולת בעל המכולת בנה מחסן גדול מתחת לבניין ש  2019062376  12
    29/11/2020  11/06/2019  בכניסה לבניין ללא אישורים ועל דעת עצמו בשטח המשותף.

    29/11/2020  17/06/2019  עושה חלוקת דירה בבניין  2019063874  13
    02/12/2020  26/06/2019  שם פרגולה מברזנט לחניה שלו בחצר הבניין  2019066353  14
    02/12/2020  03/07/2019  פרגולה נבנתה ללא היתר בחר המשותפת  2019070800  15

לטענת התושב אין אישורים לבנייה שם. דיבר עם עמנואל   2019073259  16
  2019188  02/12/2020  14/07/2019  מהנדסה ,עמנואל טען שלא מכיר את זה ושיפנה למוקד

מבצעים שיפוע כסא גלגלים ללא ברחבה בכניסה בניין כרגע   2019103880  17
  2019171  03/12/2020  22/10/2019  היתר

18  2019110290  
  כניסה א 1דירה 

    02/12/2020  03/11/2019  דחוף טוען שהרחיב את הדירה.

   12הצד האחורי של זבוטינסקי   2019110476  19
  2019156  14/12/2020  03/11/2019  בונים פרגולה כנראה ללא רשיון

  2019026  09/12/2020  29/11/2019  מלין על חריגת בניה שנמשכת למעלה משנה  2019116714  20

מבקש טיפול מיידי בחריגות בנייה שמשפחת כוכבי ביצעו    2019123205  21
    14/12/2020  15/12/2019  בדירתם אשר יכולים להוות סכנה לדיירי הבניין

  2019187  14/12/2020  22/12/2019  מבקשת לדעת מתי תוסר הדלת  2019124539  22

23  2019125044  
, הדייר עשה מתלה כביסה שפורץ מחוץ  17קומה  61בבן צבי 

לבניין ובנה חלון לא תיקני, מבקשת התייחסות לנושא, 
24/12/2019  14/12/2020    
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  תוכן הפנייה  מספר פניה  מס'
תאריך 

  פנייה

תאריך 
סגירת 

  פנייה

בדיקת 
  הביקורת

מבקשת לשלוח פקח, וכמו מבקשת לומר שפנו מהבניין, 
  . ולקבל עידכון מה נעשה בנדון

  פקח הנדסה
  

  כפי שעולה מנתוני הטבלה לעיל:

  כלומר, חלפו בין שנה 2020דצמבר -נסגרו רק בחודשים נובמבר 2019כל הפניות שסווגו בסטטוס זה במהלך שנת ,

מעיד כי הטיפול  "הועבר לתוכנית עבודה שנתית"לשנתיים בטרם עודכן סטטוס הטיפול בפנייה. יודגש כי הסטטוס 

 כלל לא הסתיים. 

 וסווגו בסטטוס  2019מהפניות) שהתקבלו במוקד בנושא עבירות בנייה בשנת  70%הפניות (שמהוות  23מתוך  16-ל

דוגמאות לאופן הטיפול כפי  3. להלן  13.1.2021"הועבר לתוכנית עבודה שנתית", לא נפתח תיק פיקוח נכון ליום 

  ומפלוט:שמתועד במוקד בפניות שסווגו כאמור ולא נפתח עבורן תיק פיקוח במערכת הק

 :2019011656פניה מס' 

  
כפי שניתן לראות, על פי התיעוד במוקד, הטיפול בפנייה נמצא בטיפול מתמשך ועבר להתייעצות מול התובעת העירונית. 

לפיכך, הביקורת בדקה אל מול דוח נוסף אשר הופק על ידה ממערכת הקומפלוט ואשר מפרט את כל תיקי הפיקוח שנפתחו 

לבחינה האם קיים תיק פיקוח ישן, אולם לא נמצא תיק פיקוח שנפתח   (להלן: "דוח תיקי פיקוח") במערכת מאז ומעולם

  עבור כתובת זו.
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 :2019013909פניה מס' 

  
כפי שניתן לראות, על פי התיעוד במוקד, הטיפול בפנייה נמצא בטיפול מתמשך. לפיכך, הביקורת בדקה שוב בדוח תיקי 

  . 2018142 -ו 2018122נפתחו בעבר שני תיקי פיקוח עבור כתובת זו: פיקוח ומצאה כי 

, 2018יצוין כי גם בהינתן שאחד מתיקי הפיקוח שנפתחו בעבר מתייחס לתלונה הנוכחית, הרי שהתיקים נפתחו בשנת 

  הטיפול בתלונה הועבר למפקח. 22.12.2020ואילו רק ביום  20.1.2019התלונה התקבלה ביום 

אף שמצוין "בטיפול מתמשך", הרי שלא מצוין כי קיימת פנייה קודמת בנושא או תיק פיקוח פעיל. עוד יוער עוד יוער כי 

  ".קודמת פנייה לפי מטופלכי ככל ומדובר בפנייה קיימת היה ראוי כי תסווג בסטטוס "

 :2019031097פניה מס' 

  
ביקורים של מפקח בשטח וההחלטה הייתה  2כפי שניתן לראות, על פי התיעוד במוקד, הטיפול בפנייה כלל לכל הפחות 

להעביר את הטיפול לתוכנית עבודה שנתית, כלומר, עלו ממצאים מהביקורת. לפיכך, לא ברור מדוע לא נמצא תיק פיקוח 

אשר  2009033שמספרו  2009תיקי הפיקוח נמצא תיק אחד משנת שנפתח עבור כתובת זו. יצוין כי מבדיקת הביקורת בדוח 
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מתייחס לפיצול דירה. אם מדובר אכן על אותה העבירה, המשמעות הינה כי ייתכן שלא בוצע טיפול בפיצול הדירה בכתובת 

  .2009זו, אף שהפיקוח מודע לעבירה כבר מאז שנת 

  :המלצה

יתן בפניות המועברות לטיפולה מהמוקד העירוני, כאשר בכל הנוגע מומלץ כי המחלקה תקפיד על טיפול מיידי ככל הנ . 31

לפניות העוסקות בחריגות בנייה, ראוי כי עם קבלת פנייה תיערך בדיקה האם נפתח בעבר תיק פיקוח בכתובת 

 הנוכחית, ייערך ביקור בשטח לבדיקת קיום העבירה ויבוצע טיפול באופן מיידי. 

 היתר בין גם תכלול המוקד מנהל מול להתנהל האמורה : הפגישההבניה לע ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת
 סדר לפי וכמובן לא ובאילו מידית לטפל נדרש פניות באילו שנדע כך והחשיבות התלונות מהות התייחסות את

  .בטיפול .האכיפה מדיניות

 

  תלונות למחלקה  .35.3.5.3

תלונות מתושבים המוגשות במישרין למחלקה במקרה בו קיים חשד דרך נוספת לאיתור עבירות בנייה היא באמצעות קבלת 
  לבנייה בלתי חוקית, פיצול דירה או שימוש חורג.

באתר האינטרנט של העירייה קיים טופס תלונה ייעודי לנושא חריגות הבנייה אשר ניתן להגישו באופן מקוון או להדפיסו 
  "):טופס תלונה"ולהגישו בפקס או באופן פיזי במשרדי המחלקה (להלן: 
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   ממצא:

מבדיקת הביקורת את טופס התלונה, עולה כי הטופס אינו כולל מקום ייעודי לציון תאריך הגשת התלונה באופן שאינו  . 32

 מאפשר מעקב ובקרה נאותים אחר נאותות זמני הטיפול בתלונה.

 :המלצה

 התלונה.מומלץ כי טופס התלונה יעודכן כך שיכלול מקום ייעודי לתאריך הגשת  . 32

  ויעודכן. : מטופלהבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת

   ממצא:

תיקי פיקוח אשר נפתחו בעקבות תלונה שהוגשה ישירות למחלקה. להלן  2אכיפה, נמצאו  -במסגרת מדגם הביקורת . 33

 ממצאי הביקורת בנוגע לתיקים אלו:

  'יחידות דיור, כאשר על  4הציבוריים של בית משותף בן התלונה נוגעת לשטחים  -25רח' המעיין  -2019028תיק מס

 פי התלונה, אחד הדיירים סגר בשער את הכניסה לביתו, תחם את החצר האחורית בגדר ואף עשה קירוי בניגוד להיתר.

 22.1.2019בתיק הפיקוח נכללו המסמכים הבאים: טופס התלונה אשר תאריך קליטתו למערכת הקומפלוט הוא יום 

שצורפו לתלונה. מבדיקת הביקורת עולה כי אין תיעוד לטיפול כלשהו שבוצע על ידי מחלקת הפיקוח בגין והתמונות 

 התלונה.

  'התלונה נוגעת להתקנת מעבי מזגנים על קיר חיצוני של הבניין שהוא שטח  -13רח' המעגל  -2019065תיק מס

כאשר  2.4.2019לוט, התלונה נסרקה ביום משותף, ולא בהתאם להיתר הבנייה. על פי תיק הפיקוח במערכת הקומפ

, הוצב בשטח דירת 2018בחודש דצמבר  4ביום זה נערכה ביקורת באתר הבנייה ומצוין כי אכן בבניין אשר קיבל טופס 

הגן מעבה מזגן נוסף בניגוד למיקום המסומן בהיתר. דוח הביקורת אינו כולל המלצות להמשך טיפול, ואכן, לא בוצע 

 .כל המשך טיפול

המשמעות העולה מניתוח שני התיקים לעיל הינה כי תלונות אשר מגיעות במישרין למחלקה, אינן מטופלות ולא מתבצע 
 מעקב אחר המשך הטיפול בהן.

 :המלצה

מומלץ כי ככל ומתקבלות תלונות במחלקה, התלונות יטופלו באופן מלא ושלם וכי ינוהל מעקב ובקרה מסודר אחר  . 33

 טיפול זה.

 ותלונות בפניות לטיפול ומעקב בקרה טבלת נבנתה אילו : בימיםהבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת
  בטיפול. הנושא .פיקוח מחלקת מנהל אחריות תחת יהיה אשר אפשרי גורם מכל המתקבלות

  

  טיפול  5.3.6

  העברת תיק למחלקה המשפטית  5.3.6.1

 את לבצע חייבת המקומית הוועדה הפיקוח של יחידת כי, 2006 הנחו בשנת המדינה ופרקליט לממשלה המשפטי היועץ
 תיקי כל את, הטיפול תום עם מייד שוטף באופן להעביר חייבת הדין הפלילי סדר חוק פי ועל, העבירות וגילוי הפיקוח תפקידי

  .המקומית הועדה של המוסמך התובע להחלטת – תהא אשר לגביהם הפיקוח המלצת יחידת תהא – החקירה

 התובע לבדיקת, בניה גילוי חריגות בעקבות ידו על שנפתחו הפיקוח תיקי כל את להעביר אמור הבניה מפקח, לכך בהתאם
  .משפטית להגשת תביעה מקום יש אם להחליט המוסמך הגורם שהוא, העירוני

לסגירת תיק הסמכות הבלעדית לסגירת תיקים הינה של התובעים העירוניים. בהתאם להנחיית היועמ"ש לממשלה השיקולים 
  פיקוח הינם אחד מהבאים:

 חוסר אשמה; .1

 חוסר ראיות; .2
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 היעדר עניין לציבור.  .3

 (ט) לפרק ב' של נוהל המחלקה קובע כי: 4סעיף 

  "א. דוח למחלקה המשפטית יוגש בגין:

 .בנייה ללא היתר 

 .בנייה בסטייה מהיתר 

 .אי מילוי תנאי ההיתר 

 .שימוש חורג 

  שיפוטי.אי קיום צו הפסקה מינהלי או 

 .אי קיום גזר דין 

 .אכלוס ללא ת.גמר 

  לחוק. 212הריסה ללא הרשעה על פי סעיף 

  ב. הדו"ח יכלול את האינפורמציה הבאה:

 .העתק מצו הפסקת העבודה 

 .צילומי שטח 

 .מכתב תלונה, מכתבי התראה, צווי הפסקת עבודה, דף נילווה לתובעת + חומר חקירה 

 .תרשים המתאר את חריגת הבנייה 

  חומר רלוונטי הנחוץ לתובעת לשיקולה לטיפול  בחריגהכל 

במח'  רג. בהתאם לממצאי דו"ח המפקח, יועבר החומר על נספחיו למחלקה המשפטית ועותק  יישא

 הפיקוח ובתיק הפיקוח. יעודכן אירוע במחשב."

   ממצא:

ועד חודש מאי  2001שנפתחו החל משנת   תיקי פיקוח 2,996מבדיקת הביקורת במערכת הקומפלוט, עולה כי ישנם  . 34

 . 2007-2005בלבד נסגרו בשנים  3, כאשר  תיקים הינם בגדר תיקים פעילים 2,993. מתוך תיקים אלו, 2021

 :המלצה

מומלץ כי העירייה תערוך בחינה של כל תיקי הפיקוח הפתוחים במערכת הקומפלוט ותנחה את כל הגורמים  . 34

במועד, כך שתיק שהסתיים בו הטיפול ייסגר ולא יישאר פתוח. זאת על מנת שניתן הרלוונטיים בדבר סגירת תיקים 

יהיה לבצע מעקב ובקרה נאותים אחד מועדי הטיפול בתיקים בפתוחים, בין אם נפתחו בעקבות תלונה ובין אם בעקבות 

 פיקוח יזום.

 כי נסגר זו בישיבה ש"והיועמ התובעת מול ישיבה : התקיימההבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת
 הפיקוח שמחלקת לסגור, כך מחליטה היא תיקים אילו אחורה שנתיים זה בשלב מסודר באופן תשלח התובעת

  בטיפול. זמן. הנושא ייקח זה ולכן רב עומס לה יש התובעת במערכת. לטענת ותתעד התיק את תסגור

   ממצא:

הטיפול בתיק הוגדר כ"התקבלה החלטה על סגירת תיק בעניין מבדיקת הביקורת את דוח הפניות, נמצאה פנייה לפיה  . 35

על ידי התובעת העירונית". יצוין כי הביקורת לא הצליחה לאתר תיק פיקוח במערכת הקומפלוט שנפתח לאחר מועד 

תיקי פיקוח ישנים עבור כתובת זו, אולם אף אחד מהתיקים כאמור אינו  5התלונה. בבדיקה בדוח תיקי פיקוח נמצאו 

 ור. להלן השתלשלות הטיפול במוקד:סג
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 :המלצה

מומלץ כי במסגרת עדכון המוקד בדבר סגירת תיק או העברתו לתוכנית עבודה שנתית או לטיפול מפקח כזה או אחר,  . 35

יתועד גם מספר התיק במערכת הקומפלוט. בנוסף, מומלץ כי בעת קבלת החלטה על סגירת תיק פיקוח על ידי התובעת 

על ידה מסמך רשמי המציין ההחלטה בנוגע לסגירה, ומסמך זה יתועד במערכת הקומפלוט יחד עם  העירונית, ייערך

 סיווג תיק הפיקוח כסגור במערכת.

 שאנו הנהלים ובניית ההטמעה תחת יבוצע בקומפלוט : תיעודהבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת
 מנהל י"ע תנוהל אשר בקרה טבלת נבנתה הפיקוח וטיפול שנתית עבודה תוכנית לנושא ,היום עליהם עובדים
 וכן, הסגירה החלטת את המציין רשמי מסמך העירונית התובעת י"ע נערך, תיק סגירת בעת פיקוח מחלקת
 .בחוק כמחויב, רשמי באופן ולחשוד למתלונן הודעות נשלחות

  צווים מינהליים  5.3.6.2

מינהלי לבעלי צו מתן , המופעלות בגין בנייה בלתי חוקית או בגין שימוש בלתי חוקי במבנה, הינה העיקריות אחת הסנקציות
  הנכס עבור הבנייה / השימוש שאינם חוקיים.

  :ים מנהלייםסוגים של צוו 2קיימים 

  

  צו הפסקת עבודות  5.3.6.2.1

התכנון והבנייה או שימוש ללא היתר, היוצר מפגע צו מינהלי להפסקת עבודות בנייה מוגש במקרים שיש בהם עבירה על חוק 
ר הועדה המקומית או "לחוק התכנון והבנייה, צו הפסקה מינהלי, חתום על ידי יו222 או לסביבה. על פי סעיף /מסוכן לאדם ו

ו הן יום. בסמכות אגף פיקוח על הבנייה להוציא צו הפסקה מינהלי, אשר יתרונות השימוש ב 30-ת העיר, תקף ל /מהנדס
רבות, כגון: מתן התראה לבונה והפסקת הבנייה בטרם הגשת כתב אישום, הקטנת הנזק לבונה בטרם נסתיימה העבודה, 

 .אישום חמור יותר במקרה של הפרת הצו ויצירת הרתעה נרחבת יותר

צעים בנייה ללא יושב ראש הוועדה המקומית או וועדת משנה, או מהנדס העיר, רשאים אם יש להם יסוד סביר להניח כי מב
אם הצו לא מוגש  .היתר או בסטייה מההיתר או מתוכנית, להוציא צו הפסקה מינהלי. צו הפסקה מינהלי תקף לשלושים יום

  יום, הצו פוקע, אלא אם כן, מקבלים מבית המשפט במהלך התקופה אישור לצו 30לאישור בתוך 

צווים  
 מינהליים

צו הפסקת  
 צו הריסה עבודות
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ו. החוק אף מאפשר בנסיבות מסוימות להרוס בנייה בלתי אדם שהוצא נגדו צו כאמור רשאי לבקש מבית המשפט את ביטול
  .חוקית שבוצעה לאחר שהוצא צו הפסקה מינהלי וקובע עבירה כנגד מי שבונה בניגוד לצו זה

 הפסקת צו המפקח יוציא, קיים מהיתר בסטייה או היתר ללא מבנה הוקם בו במקרה(ג) לנוהל המחלקה קובע כי "4סעיף 
 הערה הכולל בקוד( כוחו בא או/ו המבנה בעל לידי אישית זאת וימסור מקומו ממלא או העיר מהנדס בחתימת מנהלי עבודה

  ").הטיפול ודרך

  להלן דוגמא לצו הפסקת עבודות מינהלי:

  

  

 ממצא:

ולא על גבי טפסים  WORDמבדיקת הביקורת עולה כי הצווים המינהליים להספקת עבודה מודפסים על גבי קובץ  . 36

הכוללים לוגו של הועדה המקומית לתכנון ובנייה או של העירייה, ואינם מקבלים מיספור כלשהו המאפשר לנהל 

 מעקב אחר הצווים שהופקו ויישומם.
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  :המלצה

מומלץ כי הצווים המינהליים יערכו על גבי טופס עירוני רשמי שיכלול לוגו של הועדה המקומית לתכנון ובנייה  . 36

יספור רציף, וזאת על מנת שניתן יהיה לבצע מעקב ובקרה נאותים אחרי הצווים המינהליים המופקים על ידי ומ

 העירייה ויישומם. 

 טבלה יטופל. נבנתה זאת למרות אך הכרחי אינו הטופס על : הלוגוהבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת
 .הפיקוח מחלקת מנהל י"ע תנוהל אשר מעקב

 ממצא:

אכיפה, נמצאו תיקים בהם אין תיעוד לכך שהופק צו הפסקת עבודות מינהלי ושנערכה  -במסגרת מדגם הביקורת . 37

 אכיפה:  -דוגמאות שעלו במדגם הביקורת 2ביקורת פיזית באתרים לאחר שניתן הצו המינהלי להפסקת עבודות. להלן 

  '2020116תיק מס: 

 -, כאשר עד למועד עריכת מדגם הביקורת54ת בנייה ברח' כצנלסון לתוספ 23.9.2020ניתן צו הפסקת עבודות בתאריך 
 ), לא נעשה המשך טיפול בתיק, כך שלא ניתן לדעת האם הצו מומש על ידי בעלי הנכס בכתובת זו.29.4.2021אכיפה (

  '2019102תיק מס: 

בדוח הפניות מצוין  27.5.2019שהוגשה ביום  28בנייה חריגה ברח' גוש עציון בנוגע ל על פי תיעוד הטיפול בתלונה
  אמיר. הנושא טופל על ידי הקבלן". במקום על ידי מפקחהוצא צו הפסקת עבודה כי " 14.7.2020תאריך ב

, אולם מלבד התלונה 2019מבדיקת הביקורת במערכת הקומפלוט עולה כי אמנם קיים תיק פיקוח אשר נפתח בשנת 
  צילום מסך ממערכת הקומפלוט:האמורה אין בו תיעוד לעבודת הפיקוח כלל. להלן 

 

  :המלצה

מומלץ כי המחלקה תקפיד על ביצוע מעקב ובקרה נאותים אחר כל הצווים המינהליים המופקים על ידה בגין עבירות  . 37

וחריגות בנייה. ראוי כי מעקב ובקרה אלו יבוצעו בביקורת פיזית באתרים ובמועד הסמוך למועד בו הופק הצו המינהלי, 

 עוד פעולות אלו במערכת הקומפלוט. וזאת על מנת לוודא ביצועו וכי תהיה הקפדה יתרה על תי

 מחלקת מנהל י"ע תנוהל אשר ובקרה מעקב טבלה יטופל. נבנתה הבניה: על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת
  הפיקוח.
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 ממצא:

מבדיקת הביקורת את דוח הפניות של המוקד העירוני, נמצא כי ישנן פניות בגין חריגות בנייה בכתובות שונות  . 38

 הפסקת עבודה, אך לא נפתח תיק פיקוח במערכת הקומפלוט עבורם. להלן דוגמאות: שהובילו להוצאת צו

  '3רח' ישראל טייבר  -2020068243תיק מס: 

  

, אשר טרם 2006009הביקורת תציין כי לאחר בדיקה בדוח תיקי הפיקוח, נמצא תיק פיקוח ישן עבור כתובת זו שמספרו 
  נסגר.

  '35הכנסת רח'  -2020051859תיק מס: 

 

, אשר טרם 2019041הביקורת תציין כי לאחר בדיקה בדוח תיקי הפיקוח, נמצא תיק פיקוח ישן עבור כתובת זו שמספרו 
  נסגר.

  :המלצה

מומלץ כי ככל והמחלקה מוציאה צו הפסקת עבודה עבור כתובת כלשהי, ייפתח תיק פיקוח והדבר יתועד במערכת  . 38

 חר יישומם. הקומפלוט על מנת לאפשר מעקב ובקרה נאותים א

 שכל כך,  פיקוח תיק פתיחת לאחר רק מונפק עבודה הפסקת : צוהבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת
  פיקוח. תיקי ישנם הצווים
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  27דרך השלום  -2020180תיק מס'  -מקרה לדוגמא  15.3.6.2.1.

  קיים בניין מגורים אשר התקבלו לגביו תלונות בנוגע לעבירות בנייה. 27ברחוב דרך השלום  

  להלן טבלה המתארת את השתלשלות האירועים והטיפול בהם:

  טיפול  תאריך
  תלונות מוקד שהועברו לטיפול המחלקה: 3התקבלו   29-31.12.2020

  29.12.2020מיום  2020125689תלונה מס' 
 דירות 4 ל פוצלה שהדירה גילינו. 9 בדירה מאסיבי שיפוץ מתקיים "בבניין
. חשמל מארון פיצול הוציאו וגם הגג שמוקמו על מים שעוני 4 כולל, קטנות
  ".חוקי לא וזה מודאגים הדיירים אנו. זאת לעצור מיד נבקש

  30.12.2020מיום  2020125788תלונה מס' 
 ל הדירה פיצול את.  9 דירה 3 קומה 27 השלום דרך ברחוב דירה של "פיצול

, הבניין בגג מונחים השעונים המים והחשמל שעון פי על דירות יחידות 4
 של דיירים גדול מספר שיביא ומתפורר ישן בנין וחוששים מבוגרים הדיירים

 אסור החוק לפי הריסה וצו הפיקוח של מהיר טיפול אבקש. התשתיות על עומס
  ".לטיפול מקדימה. תודה, לפצל

  :31.12.2020מיום  2020126135תלונה מס' 
  ".9 דירה 3 קומה" 

  ביקורת באתר  31.12.2020
יחידות  4-המפקח ציין בדוח הביקורת כי מתבצעות עבודות לחלוקת הדירה ל

  דיור.
  ביקורת באתר  4.1.2021

המפקח ציין בדוח הביקורת כי בוצעו עבודות בניגוד להיתר (הרחבת חלון 
  אינסטלציה בחזית הבניין).והעברת צינורות 

  ביקורת באתר  25.1.2021
נערכה ביקורת נוספת בנוכחות מנהל המחלקה. המפקח ומנהל המחלקה 

 4-נכנסו לדירה שעדיין הייתה בעבודות ונמצאו סימנים לחלוקת הדירה ל
הזנות למטבחונים וכדומה. המפקח המליץ לעצור  4מחיצות גבס,  -יחידות דיור

  את העבודה בדירה.
  מתן צו הפסקת עבודה מנהלי על ידי מהנדסת העיר  31.1.2021

הצו מורה על הפסקה מיידית של על העבודות המבוצעות בנכס עקב "פיצול 
  יחידות (אגפים) נפרדות ועצמאיות ללא היתר כדין." 4-הנכס ל

  מסירת צו הפסקת עבודה מנהלי  1.2.2021
ת למסור לבעלי הנכס צו מפקחים על מנ 2נערך ביקור נוסף באתר בנוכחות 

הנכס כי ישנם אלמנטים המעוררים חשד הפסקה מנהלי. הוסבר לבעלי 
   לעבירה של פיצול דירה, דוגמת ארון חשמל ושירותים ומקלחת לכל יחידה.

  ביקור בעלי הנכס במחלקה  2.2.2021
  .21.1.2021נקבע מועד לזימון לחקירה תחת אזהרה ליום 

  במשרדי המחלקה חקירה תחת אזהרה  21.2.2021
  ביקורת באתר  3.3.2021

  למרות צו ההפסקה המנהלי, העבודות בנכס לא הופסקו.
  יצירת קשר עם בעלי הנכס  9-10.3.2021

כי מנסה להשיג את בעלי הנכס,  9.3.2021המפקח ציין בזיכרון דברים מיום 
  אך ללא הצלחה. נשלחה הודעה לבעלי הנכס כי אין להמשיך את העבודות.
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  טיפול  תאריך
ציין המפקח כי בעל הנכס יצר עימו קשר  10.3.2021בזיכרון דברים מיום 

והפנה אותו לעורך הדין שמייצג אותו. המפקח ביקש מבעל הנכס שיחזור אליו 
  עם מועד בו יוכל לבצע ביקורת בנכס.

 ממצא:

בפועל על ידי למרות שניתן צו הפסקת עבודה מינהלי להפסקת עבודות בנייה בלתי חוקיות, לא נערכה אכיפה  . 39

כאשר נכון ליום  31.1.2021המחלקה והעבודות המשיכו להתבצע על ידי בעלי הנכס. צו הפסקת העבודות ניתן ביום 

, מועד בדיקת הביקורת, על פי התיעוד במערכת הקומפלוט, שלושה חודשים לאחר מתן הצו, טרם הופסקו 29.4.2021

ודש ימים מהביקור הראשון בנכס ממנו עולה בהתאם לדוח הביקורת עוד יוער כי לא ברור מדוע לקח ח .העבודות בנכס

 של המפקח באתר כי מבוצע פיצול דירה, ונדרשו שני ביקורים נוספים בטרם הוצא צו הפסקת העבודות.

  :המלצה

מומלץ כי העירייה תקבע הנחיות למפקחי מחלקת הפיקוח על הבנייה בכל הנוגע לפעולות האכיפה שעליהם לבצע  . 39

בו מזוהה חריגה ברורה כמו במקרה הנוכחי או לחילופין כאשר בעלי הנכס לא נענים לצווים שניתנו להם בגין  במקרה

 בנייה בלתי חוקית, בין אם מדובר בצו הפסקת עבודות ובין אם מדובר בצו הריסה.

 ומעקב בקרה שיכלול העירונית התובעת מול מסודר נוהל : יבנההבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת
 עדכונים,  זמנים,  עבודה חלוקת הנוהל צו). מהות כל /צו קיום ואי /הריסה/  הפסקה( ויישומו הצו ממסירת

 העברת הפיקוח. ומשלב באחריות יהיה – התביעה למחלקת החומר העברת לשלב ועד אכיפה ומעקבים: משלב
  התביעה. מחלקת באחריות יהיה – והלאה לתובעת החומר

 

 צו הריסה  5.3.6.2.2

עצירת הבנייה ללא היתר, עוד /צו הריסה מינהלי מיועד מעצם טיבו לשמש מענה מיידי ויעיל לבנייה בלתי חוקית לרבות מניעת
 .לפני השלמתה ובכל מקרה לפני אכלוס המבנה

יה של מבנה שחורג צו הריסה מינהלי הוא צו המוצא על ידי ועדה מקומית לתכנון ובנייה. הצו מוצא כנגד בנייה ללא היתר בני
 מתוכנית בניין עיר או תוכנית מתאר מקומית או תוכנית מתאר ארצית או כנגד שימוש חורג ללא היתר או תוך סטייה מהיתר.

יושב ראש הוועדה מקומית לתכנון ובנייה רשאי להוציא צו הריסה בתנאי שהוגש לו תצהיר חתום ממהנדס הרשות המקומית. 
שעות  12 הדביק על הקיר החיצוני של המבנה המיועד להריסה וניתן לבצע את ההריסה בתוםאת צו ההריסה המנהלי יש ל

למי שהוצא נגדו צו הריסה  .שעות משעת הדבקתו 21 משעת הדבקתו באם הוקם הבניין ללא היתר, או בכל מקרה אחר בתום
  .מינהלי יכול לפנות לבית משפט ולבקש למנוע את צו ההריסה

  

  3רח' תפוצות ישראל  -2020143תיק מס'  -דוגמאמקרה ל  5.3.6.2.2.1

  קיים בית עסק בשם "הובי לובי" אשר התקבלה לגביו תלונה על בנייה בלתי חוקית. 3ברחוב תפוצות ישראל 

  להלן טבלה המתארת את השתלשלות האירועים לאחר קבלת התלונה:

  טיפול  תאריך
  ביקורת באתר  22.11.2020

מ' על ידי  7*11-קיימת סגירה של כהמפקח ציין בדוח הביקורת כי 
  קונסטרוקציה מברזל מחופה בפח.

  התייעצות לפני מתן צו הריסה מנהלי  23.11.2020
  המלצה של התובעת העירונית על מתן צו הריסה מנהלי למהנדסת העיר.

  מתן צו הריסה מנהלי על ידי מהנדסת העיר  23.11.2020
ודה אסורה שהסתיימה, שבעה צו הריסה מנהלי יהיה ניתן לביצוע לגבי עב

  ימים מיום הדבקת הצו.
  מסירת צו הריסה מנהלי  24.11.2020



94  
 

  טיפול  תאריך
והדבקתו על  המפקח ביקר פעם נוספת באתר למסירת צו ההריסה המנהלי

  .הבנייה האסורה
  ביקורת באתר לקיום צו הריסה מנהלי  19.4.2021

  עבודות הפירוק לתוספת הבנייה שללא היתר בעיצומן.
   ממצא:

מבדיקת הביקורת את כל המסמכים הנוגעים למקרה המפורט לעיל, נמצא כי מסמך ההתייעצות לפני מתן צו הריסה  . 40

מנהלי של מהנדסת העיר עם התובעת העירונית נחתם על ידי מהנדסת העיר יום לאחר חתימתה של התובעת 

תום טרם ההעברה להתייעצות העירונית, למרות שמדובר במסמך שהועבר מהראשונה לשנייה והיה אמור להיות ח

 התייעצות לפני מתן צו הריסה מנהלי).  -(ראו נספח ג'

  :המלצה

מומלץ כי מהנדסת העיר תחתום על מסמכי ההתייעצות לפני מתן צו הריסה מנהלי בטרם העברתם על ידי המחלקה  . 40

גומי להמלצות  לאישור התובעת העירונית. חשוב לציין כי חתימת מהנדסת העיר אינה אמורה לשמש חותמת

 המפקחים, אלא לבחינתן טרם העברתן לגורמים נוספים ולנקיטת הליכים דרסטיים כגון מתן צו הריסה.

  

  מסודר. נוהל : יבנההבניה על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת

 ממצא:

כפי שעולה מהמועדים המפורטים בטבלה לעיל, הביקורת שנערכה באתר לאחר מסירת צו ההריסה המנהלי נערכה  . 41

ימים  7חודשים לאחר מועד מסירת הצו, וזאת למרות שהתקופה הקצובה לפירוק הבנייה הבלתי חוקית עמדה על  5-כ

י ההריסה של הבנייה הבלתי חוקית למרות שבביקור הפקח באתר כחמישה חודשים לאחר מתן הצו נמצא כבלבד. 

טרם הושלמה, לא נערך ביקור נוסף לאחר מכן לבחינת השלמת ההריסה בסמוך למועד הביקור, כך שביצוע אכיפת 

 הצו לא הושלם.

  :המלצה

מומלץ כי ככל ומוצא צו הריסה על ידי התובעת העירונית, תבוצע בקרה ואכיפה של יישומו על ידי מחלקת הפיקוח  . 41

 יה באופן מיידי בתוך מסגרת הזמנים הקבועה בצו. על הבני

  

  .39 בסעיף תשובתי ראההבניה:  על ופיקוח רישוי אגף תגובת מנהלת
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  בדיקת תיקון ליקויי דוח מבקר המדינה  .6

  דוח מבקר המדינה

דוח מבקר "(להלן:   14.7.2020אשר פורסם ביום  "ולבנייה לתכנון המקומיות בוועדות הבנייה על הפיקוח" דוח מבקר המדינה
"), בחן את נאותות תהליכי העבודה בתחום הפיקוח על הבנייה בשורה של רשויות מקומיות ברחבי הארץ, ובכללן המדינה

  עיריית גבעתיים. 

  להלן בדיקת הביקורת בדבר תיקון הליקויים שעלו בדוח מבקר המדינה:

  האם תוקן  ליקוי  נושא
הגשת דוחות 

ליחידה 
  הארצית

לא הגישה את הדוחות על פעולות האכיפה במועד העירייה 
  ובאופן מלא הנדרש

  בדוח. 5.3.2, ראה פרק לא תוקן

קיום דיונים 
במליאת הועדה 

  המקומית

קיימו  2019 - 2018תיעוד לכך כי בשנים בביקורת לא נמצא 
 חריגותמצב על מליאות הוועדות המקומיות שנבדקו דיונים 

  ועל תפקוד יחידת הפיקוח שלהןהבנייה במרחב התכנון 

. מבדיקת הביקורת את לא תוקן
פרוטוקולי הועדה המקומית לשנת 

עולה כי  2021ולראשית שנת  2020
טרם התקיים דיון במצב חריגות 

הבנייה במרחב התכנון ובדבר 
  תפקוד יחידת הפיקוח.

איוש מנהל 
  יחידת פיקוח

אף שתקן העירייה לא איישה את תפקיד מנהל יחידת הפיקוח 
  .2014כזה היה אמור להיות קיים משנת 

  תוקן.

סקר עבירות 
  בנייה

העירייה יצאה למכרז תוקן חלקית.   אי השלמת סקר עבירות בנייה כנדרש בחוק
והחלה בעריכת הסקר. ראה 

  לדוח. 5.3.5.1הרחבה בפרק 
לעיריית גבעתיים מדיניות אכיפה ישנה שלא עודכנה בהתאם   מדיניות אכיפה

  לחוק התכנון והבנייה. 116להוראות תיקון 
 5.3.3ראה הרחבה בפרק  לא תוקן.

  לדוח.
 וחדר משרדים
  חקירות

שכן שני  ים,יש קושי לנהל חקירה תוך שמירה על פרטיות הנחקר
מפקחים מתוך ארבעה חולקים את אותו החדר. כמו כן משרדי 

  .תיחידת הפיקוח אינם נגישים לבעלי מוגבלויו

  לא תוקן.

ניתן לאתרן בעמידה מאפשרים איתור עבירות שלא  וירתצלומי א  צלומי אוירת
העדכניים  תצלומי האוויר הקרקע ותיעודן במועד התרחשותן. על

  .2018הם משנת של הועדה המקומית גבעתיים   ביותר

  

 מידע מערכת
 גיאוגרפית

)GIS(  

 למשל( מעודכנת אינה GIS-ה מערכת גבעתיים המקומית בוועדה
 תיקי ניהול מערכת עם מסונכרנת ואינה) הקרקע ייעודי בעניין

  .הפיקוח

  לא תוקן.

 מערכת
 ממוחשבת

 תהליכי לניהול
  האכיפה

 משתמשים המפקחים למערכת הנתונים הזנת בעת כי נמצא
 אכיפה שלבי לתיאור שונים במונחים או בהירים לא במונחים

. התיקים של והניהול הבקרה, המעקב ביכולת פוגע והדבר, זהים
 מתועדות ולא, שבטיפול העבירות מפורטות תמיד לא כן כמו

, כך על נוסף. התיק סגירת נסיבות או האכיפה תהליך תוצאות
 - האכיפה בתהליך לביצוע הבא השלב על מידע אין במערכת

 של המידע במערכת'. וכד לחקירה זימון, קוים שצו וידוא למשל
 המתארים שלבים בין עירוב יש גבעתיים המקומית הוועדה
 או מסמכים סריקת כגון, מינהלתיים לשלבים אכיפה פעולות

 שלב באיזה לעקוב היכולת על מקשה והדבר, התיק ניתוב
 כפי. במערכת הנתונים את ולפלח התיק מצוי האכיפה בתהליך

, לאכיפה הארצית ליחידה הוועדות של הדיווח קשיי, לעיל שצוין
 על המידע בניהול מליקויים היתר בין נובעים, בחוק כנדרש
  .האכיפה פעולות

  לא תוקן.

 של כולל ניהול
 האכיפה תהליך

מערכת המידע אינה כוללת ממשק עם ניהול התהליכים של 
התובע ולמעשה היא מיועדת למפקחים בלבד. הדבר יוצר נתק 

  .ומקשה על מעקב אחר תהליך האכיפה בשלמותו

עובדת עם התביעה אינה לא תוקן. 
  מערכת הקומפלוט.
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  האם תוקן  ליקוי  נושא
 עם וממשק
  התובע

צווי הריסה 
  מינהליים

  לא תוקן.  לא הוקצה תקציב ייעודי לטובת ביצוע צווי הריסה מינהליים.

ליקויים 
בתהליכי 
  האכיפה

 אכיפה אמצעי נוקטת אינה כמעט גבעתיים המקומית הוועדה
, ועוד זאת. הריסה צווי של הקטן המספר בולט ובייחוד, מינהליים

 רבים פיקוח שבתיקי מכאן. לתובע עוברים יחסית מעטים תיקים
  .משמעותיות אכיפה פעולות אין

 הליכים בנקיטת גבעתיים המקומית הוועדה תפוקות כי ניכר
, שנפתחו הפיקוח תיקי למספר ביחס נמוכות ושיפוטיים מינהליים

 בצו, שיפוטי בהליך סיום לידי באים אינם הפיקוח תיקי מרבית וכי
  .הריסה בצו או עבודה הפסקת

  בנוסף, נמצאו דוגמאות לליקויים של הימשכות הליכי האכיפה.

  לא תוקן.
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  מבוא

לשמירה על ניקיון העיר ולטיפוח חזותה יש השלכות על איכות החיים של תושבי העיר, על איכות הסביבה ועל רמת התברואה 
לספק לתושביה שירותי  ,")פקודת העיריות(להלן: " מחויבת, מתוקף פקודת העיריות [נוסח חדש]יים גבעתבעיר. עיריית 

רמת השירותים ואיכותם תלויות במדיניות העירייה  תברואה וניקיון ולנקוט פעולות שיבטיחו את שמירת הסדר והניקיון בעיר.
  ובפעולות הננקטות למימושה. 

   לפקודת העיריות: 242סגרת השירותים הניתנים על ידי העירייה לתושביה מעוגנת בסעיף החובה לטפל בתברואת העיר במ

  "בעניין תברואה, בריאות הציבור ונוחותו, תעשה העירייה פעולות אלה....

  ] תורה בדבר פינוי סחי ואשפה מכל בית ותקבע את האגרות בדבר פינוי כאמור....2[

י אשפה ציבוריים ושאר כלי קיבול שמניחים ומאספים בהם אשפה ותדאג ] תתקין ותקיים במצב טוב ומותקן פח4[

  שיוחזקו באופן שלא יהוו מטרד או מפגע לבריאות...."

, הוקנו למועצת העירייה סמכויות לסילוק מפגעים, בהם כל סוגי הפסולת, ולמניעת 1940 משנת כמו כן, בפקודת בריאות העם
  היווצרות מפגעים כתוצאה מצבירת פסולת.

מתקן לדחיסת אשפה אשר מעבירות את הפסולת  בעלותהאשפה הביתית נאספת במכלי אצירה עד לפינויה על ידי משאיות 
הדחוסה אל תחנת מעבר לפסולת המשמשת לקליטת פסולת מתחומי כמה רשויות מקומיות. בתחנת המעבר נעשות פעולות 

הטמנת פסולת או למחזור. בגין הטמנת הפסולת באתר למיון הפסולת והקטנת נפחה, ומשם היא מועברת להטמנה באתר ל
  ההטמנה משולם היטל הטמנה. גזם וגרוטאות מפונים במשאיות ייעודיות שמותקן על גביהן מנוף.

, מתוכו הוקצב עבור התשלומים ₪3מיליון  21-הסתכם בסך של כ 2020תקציב עיריית גבעתיים לפינוי אשפה וגזם לשנת 
   ₪.מיליון  6.5-ת סך של כלקבלן פינוי האשפה הביתי

  "):האגףבמסגרת אגף שפ"ע (להלן: " מחלקות 2הביתית בעיריית גבעתיים מעורבים בטיפול בתחום פינוי האשפה 

 המערכת הממוחשבת הכוללת את כל המידע אודות פינוי האשפה הביתית בעיר.  אמונה על תפעול -מחלקת תפעול

  מונה עובד אחד. המחלקה

 בשטח אחר עובדי  ועל הפיקוח וגרוטאות גזם מנופי, הביתית האשפה של הדחס על אחראית -מחלקת פינוי ואיסוף

 עובדים. 2המחלקה מונה  .הפינוי

") לאיסוף ופינוי אשפה, גזם, פסולת הקבלן) בע"מ (להלן: "1987( 1965בנוסף, התקשרה העירייה בחוזה עם חברת מפעת 
  "). קבלן המשנה(להלן: " 4לן משנה מאושר בשם מצדר בע"מאריזות ופסולת מוצקה. הקבלן פועל באמצעות קב

  

  מטרות הביקורת

התקשרות העירייה עם קבלן פינוי האשפה הביתית ובכלל זאת, בחינת נאותות הבקרות אחר עבודת הקבלן בחינת נאותות 
  .ועמידתו בתנאי החוזה עימו

  מתודולוגיה

  :הבאים הגורמים עם ושיחות פגישות קיימה הביקורת

 ;פיני אדרי, מנהל אגף שפ"ע 

 ;אבישי בן נחום, מנהל מחלקת תפעול, אגף שפ"ע 

 ;אבי בוקסנבוים, מנהל מחלקת פינוי ואיסוף 

 .יניב שרוני, סגן מנהל מחלקת פינוי ואיסוף 

                                                           
3 109  
4 104 
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  טפסים וקבצים הרלוונטיים לנושא המבוקר.שורה של לעיונה, קיבלה הביקורת 

  הבסיס הנורמטיבי

 חדש נוסח[ העיריות פקודת;[ 

 1992 -ג"התשנ), רעש מניעת( מפגעים למניעת תקנות; 

 1973-ג"תשל), תברואה מפגעי( לגבעתיים עזר חוק;  

 1976-ו"תשל ),אשפה הוצאת( לגבעתיים עזר חוק;  
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  תמצית ממצאים והמלצות

  המלצות  ממצאים  'מס

  תקציב - 1פרק 

1  

 הוצאת סעיף תקציב מנתוני שעולה כפי
 בתקציב הן שנה מדי עלייה חלה, אשפה
 הגידול למרות. בפועל בביצוע והן הסעיף

 מתקצבת העירייה בפועל, בתקציב שחל
 בשנת כאשר, בחסר הסעיף את שנה מדי

 הנמוך בסכום הסעיף את תקצבה אף 2021
  .קודמת בשנה בפועל הביצוע מהוצאות

 נאותות בדבר בחינה תיערך כי מומלץ
 כך, האשפה הוצאות סעיף תקצוב

 העירייה הוצאות את ישקף שהתקציב
 ועל מעודכנים אומדנים פי על הצפויות

 בשנה בפועל הביצוע נתוני בסיס
  .קודמת

  תוכנית עבידה – 2פרק 

2  

 יעדים קובעת אינה העירייה כי נמצא
 הנוגע בכל ויישום למדידה הניתנים שנתיים

 האשפה פינוי. הביתית האשפה לפינוי
 התקשרה עימו קבלן באמצעות נעשה

 עריכת לאחר בחוזה 2019 בשנת העירייה
" המרכזיות פעולות"ה שקביעת כך, מכרז

 פינוי משימת למימוש" מכרזים" באמצעות
 עבורה בשנה להתבצע אמורה לא האשפה

 הזמנת" קביעת, כן כמו. התוכנית נערכה
 מהווה אינה" התארגנות מדדי"כ" עבודה

 עוד.  האשפה פינוי משימת עבור ישים מדד
 תוכנית את הביקורת מבדיקת, כי יוער

 כי עולה, 2021  לשנת העירונית העבודה
 למשימת הנדרשים המשאבים במסגרת

 שלעיל בטבלה המפורטת האשפה פינוי
 השנתי התקציב), הקודמת לשנה שזהים(

. ₪ 8,000,000-ל עלה ההטמנה עלות עבור
 התקציב את הגדילה העירייה, כלומר
 כאשר, ההטמנה לעלות הנוגע בכל השנתי

 מנת על לפעול מהעירייה מצופה היה
 הביתית האשפה צמצום באמצעות להקטינו

  .להטמנה המועברת

 העבודה תוכניות במסגרת כי מומלץ
 למען יעדים תקבע העירייה, השנתיות

 הביתית האשפה איסוף מערכך שיפור
 הניתנים ישימים מדדים שיכללו
, למשל כך. המשימה הצלחת לבחינת

 משימות תקבע העירייה כי ראוי
 האשפה פינוי בתחום מפורטות
 כגון יעדים השגת למען הביתית
 פינוי קבלן על הפיקוח הגברת
 היטלי בגין הוצאות צמצום, האשפה
 איסוף ניהול מערכת שיפור, הטמנה
 טכניות בתקלות והפחתה האשפה
  .וכדומה

  נהלים – 3פרק 

3  

 נהלים אין גבעתיים לעיריית כי נמצא
 האשפה פינוי תחום את המסדירים פנימיים
 עובדי של ההתנהלות לרבות, בעיר הביתית
 ולרבות האשפה פינוי קבלן מול העירייה
 אחר והממוחשבים הפיזיים הבקרה מנגנוני
  .עבודתו

 נהלים תקבע העירייה כי מומלץ
 התנהלותה את שיסדירו פנימיים
 בכל הביתית האשפה פינוי בתחום
 תפעוליים היבטים לשורת הנוגע

  :ובכללם

 איסוף אחר המעקב מערכת תפעול 

  ; הפחים

 פינוי קבלן אחר והבקרה המעקב 

 ההסכם תנאי ואכיפת האשפה

  ;עימו
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 העירייה בין ההתחשבנות אופן 

  ;לקבלן

 הקבלן לעובדי עבודה הנחיות;  

 בשטח בעבודה בטיחות;  

 הסביבה על ושמירה ניקיון;  

 מול בשטח העובדים התנהלות 

  ;תושבים

 מוקד בקריאות טיפול.  

   התקשרות עם קבלן – 4פרק 

4  

 ההסכם במסגרת הרבות הקביעות למרות
 לקבלן שתועבר העבודה לתוכנית הנוגעות

 נערכה לא כזאת תוכנית, העירייה ידי על
 לאור רק. הקבלן ידי על ליישום הועברה ולא

 של  ידני רישום נעשה, הביקורת בקשת
 ידי על המאסף הפינוי של הנסיעה מסלולי
  .בלבד הצהריים ומשאית הערב משאית

 מסודרת פינוי תוכנית תיערך כי מומלץ
, העיר רחובות מיפוי על המבוססת

 למספר בהתאם נסיעה מסלולי קביעת
 האשפה ולהיקפי האצירה כלי

 הפינוי לזמני בהתאם וכן, הנאספים
 עם ולהסכם העירייה למדיניות בהתאם
  .הקבלן

  כלי אצירה – 5פרק 

5  

 פי על, תברואה עזר חוק להוראות בניגוד
 ע"שפ אגף מנהל ידי על לביקורת הנמסר
 העירייה בפועל, ופינוי איסוף מחלקת ומנהל

 מתקנת, האצירה כלי את שרוכשת זו היא
  .מתבלים הם כאשר אותם ומחליפה אותם

 נאותות את תבחן העירייה כי מומלץ
 האצירה כלי ותחזוקת ברכישת הטיפול
, לחילופין או, ביתית אשפה לפסולת

 עזר חוק בתיקון הצורך את תבחן
 הנהוגה למדיניותה בהתאם תברואה

  .בפועל

6  

 הברקודים מספרי את הביקורת מבדיקת
 בקבצי שמופיעים כפי האצירה מכלי של

 המוצג הנתון מול אל שקיבלה ההנפות
 ישנו כי עולה, הקבלן עם להסכם' ב בנספח

 פי על, למשל כך. כלים 1,100-כ של פער
 תועדו 2020 פברואר בחודש, ההנפות קבצי

 שלהם שהברקוד כלים 3,600 של הנפות
 להם שיש אצירה כלי 600 -כ ועוד תקין

. ההנפות במערכת מוזנים אינם אך ברקוד
 כלי 5,300 מתוך 4,200-כ רק, כלומר

 הנובעת המשמעות. בעיר המוצבים האצירה
 אצירה כלי 1,000-מ למעלה כי היא מכך
 במערכת מוזנים ואינם ברקוד נושאים אינם

 בה משתמשת שהעירייה למרות, ההנפות
  . שנים 5-ל מעל כבר

 ההנפות קבצי נתוני את הביקורת בדיקת
 שנה גם כי העלתה 2020 דצמבר בחודש
 נוספים אצירה כלי נתוני הוזנו לא מכן לאחר

  .3,574 על עמד הכולל הכלים ומספר

 כלי סקר תערוך העירייה כי מומלץ
 מכלי כל ייבדקו במסגרתו אצירה

 בהתאם העיר ברחבי האצירה
, הברקודים ומספרי לכתובותיהם

 ההנפות במערכת יעודכנו כולם כאשר
 תבצע העירייה כי ראוי. הממוחשבת

 לתקופה אחת אצירה כלי סקר
 ביצוע לאפשר מנת על מראש שתיקבע

 העבודה אחר תקינים ובקרה מעקב
 המשנה וקבלן האשפה פינוי קבלן מול

 בין ההסכם בהוראות ועמידתם
  .זה בתחום הצדדים
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  רכבי הפינוי -6פרק 

7  

 העירייה בידי היה לא הביקורת במועד
 המשמשים הדחס רכבי רישיונות של העתק
 לאחר רק. בשטחה הביתית האשפה לפינוי
 לקבלנים פנייה נעשתה הביקורת בקשת
  .הרישיונות העתקי לקבלת

 שמירת על תקפיד העירייה כי מומלץ
 הרכבים של בתוקף רישיונות העתקי

 לפינוי הקבלנים את המשמשים
  .בשטחה האשפה

8  

מבדיקת הביקורת עולה כי בתקופה שבין 
נעשו כניסות לאתר  23.6.2021 -1.1.2021

רכבים שאינם הרכבים  5פינוי האשפה, של 
 של המשמעות. המאושרים על ידי העירייה

 הקבועים הרכבים שאינם רכבים הפעלת
 גביהם על מותקנת שלא סביר כי הינה

 האצירה כלי הנפות את הקוראת המערכת
  .הקבלן עם ההתחשבנות מבוצעת פיה על

 ובקרה מעקב תבצע העירייה כי מומלץ
 קבלן משתמש בהם הדחס רכבי אחר

 הביתית האשפה לפינוי המשנה
 לוודא מנת על וזאת, גבעתיים בעיריית
 ברכבים משתמש המשנה שקבלן

 וכוללים בלבד העירייה ידי על שאושרו
 מבוצעת לפיה ההנפות מערכת את

  .לקבלן העירייה בין ההתחשבנות

9  

 הכניסה משקל נתוני את הביקורת מבדיקת
 כולל המשאית משקל( המעבר לתחנת
 של הכולל המשקל כי נמצא), האשפה

 המקסימאלי המשקל על עלה המשאיות
 שהוא הרכבים לרישיונות בהתאם המותר

 18.5%( כניסות 425 מתוך 79-ב, טון 26
  ).מהכניסות

 נאותה בקרה תקיים העירייה כי מומלץ
 להבטיח מנת על הקבלן עבודת אחר

 משקלים נושאות אינן המשאיות כי
 הכולל הרכב משקל את העוברים

 בו יש אשר דבר, חוק פי על המותר
 ברכב הנוסעים בטיחות את לסכן כדי

  .ובסביבתו הדחס

10  

 יש שלעירייה אף כי עולה הביקורת מבדיקת
 בה נעשה לא, האיתוראן למערכת גישה

 עומד הקבלן האם בדיקות לטובת שימוש
 מבוצעות האם, למשל( עמו ההסכם בתנאי
 הפינוי רכבי האם, אסורות בשעות נסיעות
, הפינוי זמן במהלך העיר משטח יוצאים

 לא), וכדומה העיר בתוך הנסיעה מהירות
 ואף, אמת בזמן בדיקה כלומר, יומית ברמה

  . תקופתיים בקרה דוחות הפקת מבוצעת לא

 מערכת כי עולה הביקורת מבדיקת כי יוער
 בטיחות אירועי של שורה מתעדת האיתוראן

 הדחס רכבי נסיעת למהלך הנוגעים חריגים
 הנסיעה למהירות הנוגעים נתונים ובכללם
 מהירות, החוק להוראות והתאמתה הכללית
 אשר, וכדומה האטה פסי גבי על הנסיעה

 לבחינת שימוש בהם ייעשה כי ראוי היה
 העיר ברחבי הרכבים נסיעת נאותות
  .התושבים ביטחון על ושמירה

 ואיסוף פינוי מחלקת כי מומלץ
 אחר והבקרה הפיקוח על האמונה
 על תקפיד שוטף באופן הקבלן עבודת
 האיתוראן למערכת יומית כניסה

 וכן הדחס רכבי תנועת נאותות לבחינת
 /שבועית ברמה דוחות הפקת על

 בתנאי הקבלן עמידת לבדיקת חודשית
  .עמו ההתקשרות

11  

 פינוי עבודת ביצוע על הקפדה אין כי נמצא
 קבלן של הדחס רכבי ידי על האשפה
 ובמדיניות בחוק שנקבעו בשעות המשנה
 בשעות גם מתבצע האשפה פינוי. העירייה

 בין וכן, בבוקר 6:00 השעה ולפני הלילה
  .להנחיות בניגוד 7:30-8:30 השעות

 בסיס על כמעט כי עולה הביקורת מבדיקת
 כל ידי על האשפה פינוי מתחיל יומי

כי תערך בחינה של הסיבות מומלץ 
לביצוע פינויי אשפה בשעות שאינן 
מאושרות כגון במהלך הלילה, לפני 

בבוקר ובמהלך השעה  06:00השעה 
וכי יוטלו על הקבלן  07:30-08:30

קנסות במידה וימשיך להפר את תנאי 
ההסכם ולבצע פינויים בזמנים 

  האסורים.
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 06:00 השעה לפני שעה כרבע הרכבים
 פינויים מבצעים הרכבים כל כי וכן, בבוקר
  .07:30-08:30 השעות בין מהימים בחלק

  התחשבנות עם הקבלן -7פרק 

12  

 ידי על העירייה חיובי את בדקה הביקורת
  :כי ומצאה 2020 שנת במהלך הקבלן

 מתבצעת הקבלן עם שההתחשבנות אף 

 התמחור, האצירה כלי הנפות בסיס על

 ברמה הוא להסכם' ב נספח במסגרת

,  בפועל. הנפה ברמת ולא, חודשית

 מספר לפי העירייה את מחייב הקבלן

, ליחידה מחיר לפי בפועל ההנפות

 240-360 בנפח מיכלים עבור כאשר

 של סך על עומד בחיוב ליחידה המחיר

 בנפח מיכלים ועבור, למיכל ₪ 5.16

  ,ליחידה ₪ 16.07 של סך על 1,100

 כי עולה ההנפות קבצי מבדיקת, בנוסף 

 בנפחים מיכלים מוצבים העיר בשטח

 אינם אשר ליטר 770-ו ליטר 120 של

. הקבלן עם ההסכם במסגרת מוגדרים

 120 בנפח המיכלים כי נמצא, בפועל

 של התעריף פי על מחושבים ליטר

, ליטר 240-360 של בנפח המיכלים

 ליטר 770 בנפח המיכלים ואילו

 המיכלים של התעריף פי על מחושבים

  .ליטר 1,100 של בנפח

 בגין העירייה את מחייב הקבלן 

 נכללים אינם אשר נוספים שירותים

 תוספת" למשל ובכללם החוזה במסגרת

", במכרז למפורט מעבר פועלים

  .ועוד" צהריים משמרת"

 עם מתקשרת והעירייה ככל כי מומלץ
, מסוימת תשלום במתכונת קבלן

 בפועל המבוצעת התשלום מתכונת
 במסגרת תוסדר אשר זו היא

 ברור באופן הקבלן עם ההסכמים
 הנדרשים הרכיבים כל את ותכלול
 בהתחשבנות. התחשיב ביצוע לצורך

 האשפה לפינוי בנוגע הספציפית
 עם הסכם במסגרת יוסדרו כי מומלץ
 כל של יחידה הנפה עלויות הקבלן

 המיכלים נפחי כל עבור מיכל
 הפינוי רכיבי כל תמחור וכן האפשריים

  .ונדרשים ככל הנוספים

13  

 חשבון לעירייה מגיש הקבלן כי נמצא
 מבוצע גביו על אשר) עסקה( פורמהופר

 אישור מבוצע ואז  ידניים תיקונים בעירייה
 המוסמכים םהגורמי בחתימות החשבון
 באופן ונשמר נסרק זה מסמך. בעירייה

 היו מה לדעת ניתן שלא כך, קריא בלתי
 בפועל התשלום והאם שבוצעו השינויים

  . המאושר לחשבון בהתאם בוצע

 סריקה על הקפדה תהיה כי מומלץ
 החתומים המסמכים של ברורה

  .לתשלום והמאושרים
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  המלצות  ממצאים  'מס

14  

הממוצע לטון המבוצע על ידי  התשלום
עיריית גבעתיים לקבלן פינוי האשפה 

בהתאם לשיטת ההנפות עומד על סך של 
סכום שכפי שעולה מנתוני ₪,  360.86

טבלת ההשוואה לרשויות האחרות אינו 
שונה מהתשלום בגין טון אשפה המבוצע על 
ידי רשויות אחרות (גם אם לוקחים בחשבון 

  האחרונות). התייקרויות במהלך השנים

 נאותות את תבחן העירייה כי מומלץ
 לקבלן התשלומים חישוב מתכונת
  .וכדאיותה ההנפות לשיטת בהתאם

15  

 ההנפות מספר כי עולה הביקורת מבדיקת
 ומספר, ההנפות במערכת המתועד הממוצע
 תפעול מחלקת ידי על המחושב ההנפות

 פי על בחודש הנדרש ההנפות ממספר נמוך
 68,900( הפחים כל פינוי לצורך ההסכם
  ). הנפות

 המתועדות ההנפות מספר כי עולה עוד
 כפחות מהווה בפועל ההנפות במערכת
 ידי על המחויבות ההנפות ממספר ממחצית
  הקבלן.

 בחינה תיערך כי ממליצה הביקורת
  :הבאות לסוגיות בנוגע

 על המבוצע ההנפות מספר מדוע 

 את תואם אינו בפועל הקבלן ידי

 נדרש הוא אותו ההנפות מספר

 .להסכם בהתאם לבצע

 על המתועדות ההנפות מספר מדוע 

 ביחס מאוד נמוך המערכת ידי

 משולם בגינן ההנפות למספר

 .לקבלן

 מספר בגין לקבלן משולם מדוע 

 ההנפות ממספר הגבוה הנפות

 ידי על חודש מידי המחושב

  .התפעול מחלקת

16  

 ההנפות מספר כי נמצא הביקורת מבדיקת
 תואם אינו האצירה כלי עבור החודשי

 -כ כלומר, בשבוע פעמים 3 -בהסכם לקבוע
  . בחודש הנפות 13

 90%, בהסכם לקבוע בניגוד כי עולה עוד
 פעמים 13-מ פחות מונפים האצירה מכלי

. בלבד בודדות פעמים אף וחלקם בחודש
 פחות מונפים מהכלים 50%-כ כי יוער

 הקבלן נדרש אותן מהפעמים ממחצית
  .כלי כל להניף

 כלי כל לא כי בחשבון נלקח אם גם כי יצוין
 אינם ולכן, פינוי מועד בכל מלאים האצירה
 בצורה נמוך ההנפות שיעור עדיין, מונפים

 למדיניות בהתאם מהדרוש משמעותית
  .העירונית האשפה פינוי

 כלי רוב מדוע תבחן העירייה כי מומלץ
 מספר את מונפים אינם האצירה
  .חודש מדי הדרוש המינימאלי הפעמים

17  

 הקיזוזים כי עולה הביקורת מבדיקת
 ספטמבר בחודש לקבלן מהתשלום שבוצעו

, בהסכם הקבועים לקנסות בהתאם אינם
, כלומר. ידו על שנגרמו נזקים בגין אלא

 מוסכמים פיצויים הקבלן על הוטלו, בפועל

 נאותות את תבחן העירייה כי מומלץ
 /המוסכמים הפיצויים הטלת מנגנון
 להבטיח מנת על הקבלן על קנסות

 זאת ובכלל, ההסכם בתנאי עמידתו
 אחר והבקרה הפיקוח נאותות את

  .בפועל הקבלן עבודת
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  המלצות  ממצאים  'מס

 החזרת אי בגין ורק 2020 יוני בחודש רק
  .למקום אצירה כלי

 מוטלים שלא הינה מכך העולה המשמעות
, שוטף באופן הפרות בגין קנסות הקבלן על

 כפי הזמנים בלוחות עמידה אי בגין למשל
 משאיות הפעלת בגין או הביקורת שמצאה

 קרו כאלה שמקרים אף הנפות מערכת ללא
  . 2020 שנת במהלך

 להשיג נועד קנסות במנגנון השימוש
 הרתעה והשגת החוזים באכיפת אחידות

 ידי על ההסכם בתנאי עמידה והבטחת
  .הקבלן

 קנסות מוטלים שלא העובדה, מזאת יתרה
 הקבלן ידי על המבוצעות הפרות בגין

 על המבוצע והבקרה הפיקוח טיב על מעידה
  .כך על האמונים העירוניים הגורמים ידי
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 ממצאי הביקורת

  תקציב .1

  עבור פינוי אשפה ביתית בש"ח: 5במסגרת התקציב של הוצאות אשפה וגזם, להלן פירוט ההוצאות מתקציב העירייה

  פירוט  סעיף תקציבי
2019  2020  2021  

  תקציב  ביצוע  תקציב ביצוע  תקציב
  6,750,000  7,007,411  6,500,000 6,067,121  5,000,000  הוצאת אשפה  1712300751

  

   ממצא:

כפי שעולה מנתוני תקציב סעיף הוצאת אשפה, חלה עלייה מדי שנה הן בתקציב הסעיף והן בביצוע בפועל. למרות  .1

אף תקצבה את הסעיף  2021שנה את הסעיף בחסר, כאשר בשנת  הגידול שחל בתקציב, בפועל העירייה מתקצבת מדי

 בסכום הנמוך מהוצאות הביצוע בפועל בשנה קודמת.

  :המלצה

  מומלץ כי תיערך בחינה בדבר נאותות תקצוב סעיף הוצאות האשפה, כך שהתקציב ישקף את הוצאות העירייה  . 1

 ביצוע בפועל בשנה קודמת.הצפויות על פי אומדנים מעודכנים ועל בסיס נתוני ה      

  תגובת אגף שפ"ע:

נובע מביטול הפרשה לתביעה מול הקבלן האשפה הקודם, סכום ביטול ההפרשה זוכה כנגד  2021התקצוב בחסר בשנת 
 .2021תקציב האשפה בשנת 

  תכנית עבודה  .2

תעשה, כיצד יבוצע, על  בזמן ובמשאבים אשר מגדיר מה היחידה הארגוניתתכנית עבודה שנתית היא מתווה מפורט, תחום 
  השנתית מהן התוצאות הרצויות מהעשייה.  תכניתה ידי מי, מתי ובאילו משאבים. בנוסף קובעת

(להלן:  20166קווים מנחים לרשויות מקומיות" שפורסם על ידי משרד הפנים בשנת  -"מודל תוכנית עבודה אפקטיבית על פי
כלי לניהול אשר מאפשר יישום החזון של הרשות  ה אפקטיבית הינה"), תוכנית עבודהמודל" או "מודל תוכנית עבודה"

באמצעות תכנון עתידי, תוך פיקוח ומעקב אחר ההתקדמות, זיהוי אתגרים וכשלים, הערכת יעילות ושיתוף פעולה חוצה ארגון 
 על בסיס מטרות ויעדים משותפים. 

הוות כלי עזר בחשיבה אסטרטגית ומשקפות את כלל תוכניות העבודה השנתיות של הרשות מזאת ועוד, מציין המודל כי 
הפעולות שהרשות מתכננת לבצע בתקופה נתונה, כדי להגיע מהמצב הקיים למצב עתידי רצוי שאליו היא שואפת ויכולה 

 להגיע.
 מודל תוכנית עבודה קובע שלושה תהליכים הכרחיים בבניית תוכנית עבודה אפקטיבית:

ערכים והשאיפות של הרשות המקומית, הערכת המצב הקיים וזיהוי פערים, יעדים חזון המבטא את ה -תכנון מקדים . 4

 אגפיים המשקפים כיווני פעולה רצויים למימוש החזון;

משימות הנגזרות ממטרות ויעדי הרשות ומדדים היוצרים בסיס להערכת והסקת מסקנות לצורך  -כתיבת תוכניות . 5

 ביצוע שינויים והתאמות;

                                                           
5 109+108 
  .124ני"ע  6
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נתונים שיטתי ומתוכנן, ביצוע מדידה ובקרה הינם קריטיים ויש לבצע אותם לאורך כל התהליך איסוף  -מדידה ובקרה . 6

  משלב התכנון ועד לשלב הסקת המסקנות במשך השנה ובסיומה. החל

מסמנות את השינוי המוגדרות במסגרתה המשימות , תכנית העבודה איננה מיועדת לעבודה השוטפת של האגףעל פי המודל, 
להשיג. כחלק מעקרון הניהול לתוצאות, רצוי לבצע הגדרת משימות במונחים של התוצאות הרצויות. המשימות אותו רוצים 

  .צריכות להיות אופרטיביות וברות מדידה

של מחלקת פינוי ואיסוף השייכת לאגף שפ"ע, בכל הנוגע לפינוי אשפה  2020להן פירוט היעד הנכלל בתוכנית העבודה לשנת 
  ביתית:

שם 
  המשימה

  תיאור
יעדים 
  שתקדם

פעולות 
  מרכזיות

שותפים 
  מרכזיים

משאבים 
  נדרשים

  מדדי תפוקה
מדדי 

  התארגנות

 פינוי
  אשפה

 אשפה פינוי
 גזם, ביתית
 ופסולת וגרוטאות

  מעסקים

 העיר אחזקת
 חזות ושיפור

  העיר

  מכרזים
  ,משכ"ל
קבלני 
  האיסוף

תקציב שנתי 
  של

7,000,000 ₪  
 +7,000,000 

עלות ₪ 
  הטמנה

 3אשפה ביתית פינוי 
פעמים בשבוע, פינוי 

פסולת עסקית 
  בתדירות יומיומית,

גזם וגרוטאות פעמיים 
  בשבוע

הזמנת 
  עבודה

   ממצא:

נמצא כי העירייה אינה קובעת יעדים שנתיים הניתנים למדידה ויישום בכל הנוגע לפינוי האשפה הביתית. פינוי  .2

בחוזה לאחר עריכת מכרז, כך שקביעת ה"פעולות  2019האשפה נעשה באמצעות קבלן עמו התקשרה העירייה בשנת 

המרכזיות" באמצעות "מכרזים" למימוש משימת פינוי האשפה לא אמורה להתבצע בשנה עבורה נערכה התוכנית. 

עוד יוער כמו כן, קביעת "הזמנת עבודה" כ"מדדי התארגנות" אינה מהווה מדד ישים עבור משימת פינוי האשפה.  

, עולה כי במסגרת המשאבים הנדרשים למשימת 72021ת את תוכנית העבודה העירונית לשנת כי, מבדיקת הביקור

-פינוי האשפה המפורטת בטבלה שלעיל (שזהים לשנה הקודמת), התקציב השנתי עבור עלות ההטמנה עלה ל

מהעירייה  כלומר, העירייה הגדילה את התקציב השנתי בכל הנוגע לעלות ההטמנה, כאשר היה מצופה₪.  8,000,000

 לפעול על מנת להקטינו באמצעות צמצום האשפה הביתית המועברת להטמנה.

  :המלצה

   ומלץ כי במסגרת תוכניות העבודה השנתיות, העירייה תקבע יעדים למען שיפור מערכך איסוף האשפה הביתית    . 2
העירייה תקבע משימות מפורטות בתחום שיכללו מדדים ישימים הניתנים לבחינת הצלחת המשימה. כך למשל, ראוי כי 

פינוי האשפה הביתית למען השגת יעדים כגון הגברת הפיקוח על קבלן פינוי האשפה, צמצום הוצאות בגין היטלי 
 הטמנה, שיפור מערכת ניהול איסוף האשפה והפחתה בתקלות טכניות וכדומה.

  תגובת אגף שפ"ע:

  . למכרז בהתאם  וגרוטאות גזם האצירה כלי פינוי -" מרכזיות פעולות" בנושא

 גזם האצירה כלי של שוטפת ואחזקה אשפה פינוי של הקבלן עובדי על ובקרה פיקוח הגברת –"  התארגנות מדדי"
  .וגרוטאות

 לאנשים שגרמה הקורונה שנת בשל וזאת העירייה של המיחזור והישגי  מאמצי כל למרות עלתה -"ההטמנה עלות"
 .האשפה ייצור כמויות את ולהגביר בבתים להישאר

  נהלים .3

 או מגדיר, ומתאר שינויים לבקרת שיטה תחת מנוהל, בו הנדונה לפעילות אחראי תפקיד בעל ידי על שאושר מסמך הוא  נוהל
 מבנה או שיטה, עבודה תהליך מתאר ואשר ובקרה תפעול, תכנון ותהליכי פעילויות או, תפקידים, מדיניות, עקרונות מתעד
  . ארגוני

                                                           
7 125  



112  
 

, הדרכה המאפשרת, אחידה עבודה נורמת ליצירת פעילות ביצוע דרכי או/ו העבודה שיטת תיעוד הינה נהלים כתיבת מטרת
 שגרת את ומתארים והעובדים המנהלים לכלל משותפת שפה יוצרים הנהלים. וסמכות אחריות הגדרת לרבות, ופיקוח אכיפה

  .העבודה במקום

 שינויים אחר לעקוב יהיה שניתן מנת על מהדורה ומספר עדכון תאריך, נוהל מספר, אחיד כלל מבנה בדרך כולל נוהל
  :הבאים הנושאים את כלל בדרך הכוללים פרקים שישה או חמישה לכלול אמור תקין נוהל. ומועדם בו המבוצעים

  .מתייחס הוא אליה הפעילות מטרת לא, הנוהל של קיומו מטרת זוהי. הנוהל נכתב לשמה המטרה תוגדר זה בפרק - מטרה )7

 . אחרים נהלים או תקנים, צווים, תקנות, המדינה חוקי כגון, ישיר באופן נשען הנוהל עליהם מסמכים פירוט - ישימים מסמכים )8

 .בנוהל מיוחדת משמעות להם שיש מונחים הגדרת - הגדרות )9

 לביצוע האחראים רשומים, התהליך מוגדר או השיטה מפורטת כאן. בו ביותר הארוך והפרק, הנוהל גוף זהו- שיטה )10

 .לדיווח וגורמים זמנים לוחות, הפעילויות

 . הנוהל הוראות לביצוע האחראים התפקידים בעלי פירוט – אחריות )11

  .הנוהל הוראות לקיום המשמשים טפסים – נספחים )12

   ממצא:

נהלות , לרבות ההתנמצא כי לעיריית גבעתיים אין נהלים פנימיים המסדירים את תחום פינוי האשפה הביתית בעיר .3

 .של עובדי העירייה מול קבלן פינוי האשפה ולרבות מנגנוני הבקרה הפיזיים והממוחשבים אחר עבודתו

  :המלצה

מומלץ כי העירייה תקבע נהלים פנימיים שיסדירו את התנהלותה בתחום פינוי האשפה הביתית בכל הנוגע לשורת . 3
 היבטים תפעוליים ובכללם:

  הפחיםתפעול מערכת המעקב אחר איסוף;  

 המעקב והבקרה אחר קבלן פינוי האשפה ואכיפת תנאי ההסכם עמו; 

 אופן ההתחשבנות בין העירייה לקבלן; 

 הנחיות עבודה לעובדי הקבלן; 

 בטיחות בעבודה בשטח; 

 ניקיון ושמירה על הסביבה; 

 ם;התנהלות העובדים בשטח מול תושבי 

 .טיפול בקריאות מוקד 

  תגובת אגף שפ"ע:

' מס תוך יבוצע זה נושא. ויישומם נהלים בכתיבת המתמחה רהחב עם היועצים רשימת במסגרת תתקשר העירייה
 .ואיסוף פינוי' במח ובמיוחד ע"שפ אגף מחלקות בכל הנהלים כל להטמעת עד חודשים

  התקשרות עם הקבלן .4

 כללי .4.1

לאיסוף ופינוי  1/2018") מכרז מס' פא/משכ"לפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: " 2018בשנת 
  אשפה, גזם, פסולת אריזות ופסולת מוצקה. 
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בדומה לעיריות נוספות, החליטה עיריית גבעתיים להשתמש במכרז לצורך התקשרות עם קבלן לפינוי אשפה, כאשר משכ"ל 
על התקשרות לשירותי  ההתקשרות, כפי שעולה מאתר העירייה במסמך שכותרתו "החלטהתשמש כגורם מנהל ומפקח על 

  :8 ניהול ופיקוח"

 לשירותי ל"משכ עם תתקשר הרשות, המחיר הצעות בקשת הליך לתוצאות ובהתאם בכפוף כי מחליטה הוועדה"...

 במכרז זכיינים/זכיין עם שתיערך ההתקשרות במסגרת ספק/  לןקבה ידי על השירותים מתן על ופיקוח ניהול

  ...".)מכרזים( העיריות לתקנות) 15(3 לתקנה בהתאם

התקשרה העירייה ב"חוזה התקשרות במסגרת מכרז איסוף ופינוי אשפה, גזם, פסולת אריזות ופסולת  1.4.2019בתאריך 
  ) בע"מ.1987( 1965חברת מפעת  עם") ההסכם(להלן: " 9מוצקה"

  נספחים שמהווים חלק בלתי נפרד ממנו: 4ההסכם כולל 

 'תנאי ההתקשרות; -נספח א  

  פירוט השירותים; -ב'נספח  

 'ערבות ביצוע; -נספח ג  

 'הוראות תפעוליות נוספות לקבלן איסוף פסולת אריזות. -נספח ד 

  .10, אישרה העירייה לקבלן הזוכה במכרז להעסיק את קבלן המשנה, חברת מצדר בע"מ3.6.2019בתאריך 

  מדיניות ותוכנית פינוי אשפה .4.2

לספק לתושביה שירותי תברואה וניקיון ולנקוט פעולות שיבטיחו את שמירת , תמחויבת, מתוקף פקודת העיריו גבעתייםעיריית 
ישנה חשיבות רבה הסדר והניקיון בעיר. רמת השירותים ואיכותם תלויות במדיניות העירייה ובפעולות הננקטות למימושה. 

הבסיסיות ביותר של העירייה.  מחובותיהלאופן הניהול והתפעול של מערך פינוי אשפה בעירייה כיוון שפינוי האשפה הוא 
  .תתבסס על משנה סדורהבתחום פינוי האשפה חשיבות זו מחייבת כי העשייה 

מדיניות פינוי האשפה העירונית אמורה לכלול שורת פרמטרים הקובעים את רמת השירות הנדרשת ואת תוכניות העבודה 
הפרטניות ובכלל זאת: תדירות הפינוי, החלוקה לצוותי הפינוי, הגדרת שלבי הפינוי, זמני הפינוי (ובכלל זאת הקפדה על 

  , חלוקת העיר לאזורי פינוי ועוד. )1992 -, התשנ"גלתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) 6תקנה הוראות 

על ידי מנהל מחלקת  על פי הנמסר לביקורת בעיר כפי שהיא מנוהלת עד היום להלן פירוט מדיניות מערך פינוי האשפה
  :12וכפי שעולה מהסכם ההתקשרות עם הקבלן האמון על איסוף האשפה הביתית ברחבי העיר 11תפעול

  פירוט  רכיב המדיניות  מס"ד
  פעמים בשבוע. 3כל פח אשפה יש לפנות   תדירות פינוי  1
עובדי פינוי האשפה מחולקים לצוותי עבודה, כל צוות מורכב   חלוקה לצוותי פינוי  2

  עובדים: 5ממשאית פינוי וצוות פינוי הכולל 
  מניפי פחים, מוציא פחים ומחזיר פחים. 2, נהג משאית

משאיות  3יום לפחות לפי ההסכם, הקבלן נדרש לספק בכל 
  בשעות הבוקר.

  . 15:00 -06:00שעות העבודה על פי ההסכם עם הקבלן הן בין   זמני הפינוי  3
עוד נקבע בהסכם כי לא תותר תנועת משאיות של הקבלן בין 

  . 07:30-08:30השעות 
צפון ודרום, כאשר בכל אזור נעשה  -העיר חולקה לשני אזורי פינוי  פינוי לאזוריחלוקה   4

  כל יום באזור אחר. -פעמים בשבוע 3פינוי האשפה 
נערך סבב פינוי בכל  17:00-12:00בין השעות  – משאית צהריים  פינוי מאסף   5

העיר בהתאם לפניות תושבים. בנוסף, משאית צהריים נדרשת 
  פחים שפונו בבוקר. 15 -לפנות כ
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  פירוט  רכיב המדיניות  מס"ד
נערך סבב פינוי נוסף  17:00החל מהשעה  – משאית ערב

  במספר רחובות מרכזיים בהם יש בתי עסק.
על מנת להבטיח יישום נאות של המדיניות, על הרשות לערוך תוכנית פעילות מסודרת הכוללת מסלולי פינוי קבועים בהתאם 

  לחלוקת העיר לאזורי פינוי ובהתאם לזמני הפינוי.

  ם הקבלן, נקבעו בנוגע לתוכנית העבודה הרשותית הדברים הבאים:בהתאם לקבוע בנספח ב' להסכם ע

  הקבלן יבצע את העבודות עפ"י תוכנית עבודה שתוגדר ע"י הרשות, לרבות ימי הפינוי."  - 1סעיף" 

  הרשות רשאית לשנות את כמות כלי האצירה, את היקפי הפינויים ואת תדירות הפינוי של המיכלים ואת  - 2סעיף"

 מספר ימי המשאית, בהתאם לתוכנית העבודה של הרשות שתתעדכן מעת לעת."

  מובהר כי תוכנית העבודה של הרשות מבוססת על תוכנית קבועה אשר ניתנת לשינוי מעת לעת." – 5סעיף" 

  הקבלן יידרש להעמיד את כמות המשאיות הנדרשות לביצוע תוכנית העבודה היומית במלואה." – 11סעיף" 

  הקבלן יידרש לתגבורים בחגים ולהקצאת המשאבים הנדרשים לכך בהתאם לתוכנית עבודה שתימסר לו  – 14סעיף"

  מראש ע"י העירייה."

   ממצא:

העבודה שתועבר לקבלן על ידי העירייה, תוכנית כזאת למרות הקביעות הרבות במסגרת ההסכם הנוגעות לתוכנית  .4

של מסלולי הנסיעה של  13לא נערכה ולא הועברה ליישום על ידי הקבלן. רק לאור בקשת הביקורת, נעשה רישום ידני

 הפינוי המאסף על ידי משאית הערב ומשאית הצהריים בלבד.

  :המלצה

מיפוי רחובות העיר, קביעת מסלולי נסיעה בהתאם למספר כלי  מומלץ כי תיערך תוכנית פינוי מסודרת המבוססת על. 4
 האצירה ולהיקפי האשפה הנאספים, וכן בהתאם לזמני הפינוי בהתאם למדיניות העירייה ולהסכם עם הקבלן.

  :תגובת אגף שפ"ע

 העירייה למדיניות בהתאם מסודרת פינוי תוכנית להכין יהיה נהלים בכתיבת המתמחה רהמחב היועץ מעבודת כחלק
 .הקבלן עם וההסכם

  אצירה כלי .5

  כללי .5.1

 שפינוי מנת על. ודחסים  מכולות, שונים בנפחים עגלות: שברשותה אצירה בכלי שימוש העירייה עושה האשפה פינוי לצורך
 מסוים במקום המיוצרת האשפה לנפח בהתאם מיקומם ואת האצירה כלי של נפחם את לקבוע יש, אופטימלי יהיה האשפה

  .למשנהו אחד אשפה פינוי שבין בזמן

 בהיעדר" כי המדינה מבקר העיר, ירושלים בעיריית העיר בניקיון עסק אשר 2008 משנת המדינה מבקר של המעקב בדוח
 ניקיון מפגעי ונוצרים משאבים מבוזבזים כך ומשום, מיטבי אינו האשפה איסוף, העיר בכל אצירה כלי פריסת של תכנון

 הולמים פתרונות ולמצוא ונפחיהם האצירה כלי מיקום של מיטבי לתכנון לפעול האחריות מוטלת העירייה על. ותברואה
  ".שבשטח למגבלות

 והסגירה הפתיחה במנגנון פגמים או מכסים היעדר. רבה חשיבות יש האצירה כלי של ולתחזוקתם לניקיונם, לתקינותם, בנוסף
 והם, החיים בעלי את מושך מהם העולה הריח, פתוחים נותרים האצירה שכלי לכך גורמים עצמו בגוף או האצירה כלי של

 עלולים האצירה בכלי אחרים ובחלקים בידיות, בגלגלים חוסר או פגמים. האשפה מכלי סביב אותה ומפזרים באשפה נוברים
 פחי. לכך יועד שלא במקום יוצבו אלא למקומם יוחזרו לא האצירה שכלי לכך ולגרום ניודם את הניקיון פועלי על להקשות
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 לניקוי רבה חשיבות ישנה לכן. הרחב בציבור לפגיעה להביא עלולים מכך וכתוצאה, חיידקים להתפתחות בסיס מהווים אשפה
  .האשפה עגלות של וחיטוי

  קובע כי:  14")חוק עזר אשפה(להלן: " 1976-(א) לחוק עזר לגבעתיים (הוצאת אשפה), תשל"ו2סעיף 

, לטיב ,לחומר, לגודל, לצורה בנוגע המפקח הוראות לפי אשפה ומתקני אשפה כלי בחצרו להתקין חייב בנין "בעל

, ולהחליפם באחרים לתקנם ונקי תקין במצב להחזיקם הוא וחייב, המפקח שיקבע התנאים ולשאר למקום, למספר

  ".שיקבע הזמן ובתוך המפקח דרישת לפי הכל

  קובע כי: 15")חוק עזר תברואה(להלן: " 1973-ג"תשל), תברואה מפגעי( לגבעתיים עזר חוקל 3סעיף 

 מריםוהח או גדלם, איכותם בשל חוץנ הדבר אם, אחרים בנכסים הקיימים האשפה מכלי להחליף רשאית העיריה"

 את לשנות או ולהגדיל, אחר באופן התקלקלו או שנשחתו אשפה מכלי לתקן, האשפה מכלי עשויים הםמש

 האשפה אכסון לשם פלסטיק שקיות לספק העיריה רשאית כן; לצורך בהתאם האשפה מכלי של המיקום

  ".הביתית

   ממצא:

בניגוד להוראות חוק עזר תברואה, על פי הנמסר לביקורת על ידי מנהל אגף שפ"ע ומנהל מחלקת איסוף ופינוי, בפועל  .5

 העירייה היא זו שרוכשת את כלי האצירה, מתקנת אותם ומחליפה אותם כאשר הם מתבלים.

  :המלצה

מומלץ כי העירייה תבחן את נאותות הטיפול ברכישת ותחזוקת כלי האצירה לפסולת אשפה ביתית, או לחילופין, . 5
 תבחן את הצורך בתיקון חוק עזר תברואה בהתאם למדיניותה הנהוגה בפועל.

  תגובת אגף שפ"ע:

 .האצירה כלי כל של שוטפת תחזוקה ומבצע רוכש ע"שפ אגף – העיריה ראש מדיניות י"עפ

  סקר כלי האצירה .5.2

לצורך תכנון מיטבי של פריסת כלי האצירה, תחזוקתם ומסלולי פינוי האשפה, על רשויות מקומיות לערוך סקר כלי אצירה 
  תקופתי אשר ממפה את כל כלי האצירה, הכתובות בהן הם מוצבים, נפח כלי האצירה ומצב תקינותו.

 240-360כלי אצירה בנפח  5,000, בשטח העיר היו קיימים 1.4.2019ד המכרז, על פי האמור בנספח ב' להסכם, נכון למוע
  ליטר.  1,100כלי אצירה בנפח  300-ליטר ו

  עוד מצוין כי "הרשות רשאית לשנות את כמות כלי האצירה, את היקפי הפינויים ואת תדירות הפינוי של המיכלים...".

אשר מודדת את מספר הנפות פחי האשפה על  RFIDשימוש בטכנולוגיית פינוי האשפה הביתית בעיריית גבעתיים נעשה תוך 
ידי משאיות האיסוף באמצעות מערכת חיישנים המאפשרת קריאה של הברקודים המוצמדים לכל הפחים ברחבי העיר. 

ההנפות  מערכת זו קיימת בכל משאיות הפינוי המשמשות את העירייה ובאמצעותה מקבלת העירייה נתונים לגבי מיקום ביצוע
  .16מובנה SGPומספרן באמצעות 

של חברת "טלדור"  W.C.Sהמערכת הממוחשבת המנהלת את קריאת הברקודים שעל גבי הפחים היא מערכת הנקראת 
-"). על פי הנמסר לביקורת על ידי מנהל מחלקת התפעול, המערכת פועלת בעיריית גבעתיים מזה כמערכת ההנפות(להלן: "

  שנים. 5

  ' להסכם קובע כי:לנספח ב 7סעיף 

ליטר והמיכלים  240-360פעילה, המבצעת בקרה על ההנפות של המיכלים בנפח  RFID"ברשות קיימת מערכת 

ליטר. לפיכך, מובהר כי התשלום לקבלן עבור פינוי המיכלים בנפחים הנ"ל, יהיה לפי מספר ההנפות  1100בנפח 
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ליטר יהיה לפי כמות המיכלים לפינוי בהתאם  80בנפח עד בפועל עפ"י נתוני המערכת. התשלום עבור פינוי מיכלים 

  לתוכנית העבודה של הרשות. 

מובהר כי במקרה של תקלה במערכת שבגינה לא יתקבלו נתונים אמינים על כמות ההנפות בפועל ביום התקלה 

ימלית מבין וקו הפינוי, כמות ההנפות לחיוב עבור הקו והיום בשבוע בו קרתה התקלה, תחושב לפי הכמות המקס

, 1היום בשבוע בקו הפינוי בו קרתה התקלה של החודש הקודם (לדוגמא, אם התקלה קרתה ביום שני בקו פינוי 

  של החודש הקודם)." 1הכמות לחיוב תחושב לפי מקסימום ההנפות ביום שני, מבין כל ימי שני בקו 

על פי מספרי  202017 ת שהתקיימו בשנתהביקורת קיבלה ממנהל מחלקת התפעול קבצי אקסל המפרטים את כל ההנפו
כלומר הנפה של כלי , 18הברקודים. בנוסף, נתקבלו קבצים המפרטים הנפות בהן לא נקראו ברקודים על ידי מערכת ההנפות

אצירה שאין עליהם ברקוד בכלל, וכן כלי אצירה שיש עליהם ברקוד אך פרטיהם אינם מוזנים במערכת ההנפות עבור 
  ").קבצי הנפות(להלן: " בלבד. 2020ריל אפ -החודשים ינואר

   ממצא:

הנתון  שקיבלה אל מול ההנפותמבדיקת הביקורת את מספרי הברקודים של מכלי האצירה כפי שמופיעים בקבצי  .6

בחודש  ,נפותהכלים. כך למשל, על פי קבצי ה 1,100-נספח ב' להסכם עם הקבלן, עולה כי ישנו פער של כב המוצג

שיש להם ברקוד אך אינם  כלי אצירה 600 -כלים שהברקוד שלהם תקין ועוד כ 3,600 הנפות שלתועדו  2020פברואר 

. המשמעות הנובעת מכך היא המוצבים בעירכלי האצירה  5,300מתוך  4,200-מוזנים במערכת ההנפות. כלומר, רק כ

רות שהעירייה משתמשת בה במערכת ההנפות, למ ם נושאים ברקוד ואינם מוזניםכלי אצירה אינ 1,000-למעלה מכי 

 שנים.  5-כבר מעל ל

העלתה כי גם שנה לאחר מכן לא הוזנו נתוני כלי אצירה  2020בדיקת הביקורת את נתוני קבצי ההנפות בחודש דצמבר 
 .3,574נוספים ומספר הכלים הכולל עמד על 

  :המלצה

האצירה ברחבי העיר בהתאם לכתובותיהם מומלץ כי העירייה תערוך סקר כלי אצירה במסגרתו ייבדקו כל מכלי . 6
ומספרי הברקודים, כאשר כולם יעודכנו במערכת ההנפות הממוחשבת. ראוי כי העירייה תבצע סקר כלי אצירה אחת 

לתקופה שתיקבע מראש על מנת לאפשר ביצוע מעקב ובקרה תקינים אחר העבודה מול קבלן פינוי האשפה וקבלן 
 ין הצדדים בתחום זה.המשנה ועמידתם בהוראות ההסכם ב

הביקורת תציין כי ראוי שהעירייה תבצע שימוש מלא בכלים ובטכנולוגיה בה בחרה  הערת הביקורת:
להשתמש בתחום פינוי האשפה הביתית, וזאת למען התחשבנות וביצוע מעקב ובקרה יעילים עם כל 

קבלן פינוי האשפה  הקבלן וקבלן המשנה. במיוחד בהינתן שכל ההתחשבנות עם -הגורמים המעורבים
 מתבצעת על בסיס מספר הנפות כלי האצירה.

  תגובת אגף שפ"ע:

 ללא אצירה כלי 1,000 -מ למעלה וסומנו אותרו ביתית אשפה לפינוי האצירה מכלי של מקיף סקר בוצע 2021 בתחילת
 .ברקוד

 את יש שלעירייה כזאת בצורה ברקודים ללא עגלות הנפת על גם אינפורמציה מספקת אשפה לפינוי למעקב המערכת
 .עבודתו על תשלום בקבלת נפגע לא והקבלן האינפורמציה

 . שנה לחצי אחת יבוצע הסקר ביצוע

                                                           
17 120  
18 121 
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  הפינוי רכבי .6

, דחיסתה, אשפה לאיסוף המותאמים כבדים רכב כלי שורת של הפעלה נדרשת מקומית רשות בשטח האשפה פינוי לצורך
 לדרוש רשויות נוטות, כבדים משאות ונושאים השנה כל כמעט שפועלים ברכבים שמדובר העובדה בשל. וכדומה הנפתה

  .חדישים רכב כלי העבודות לטובת יועמדו כי עורכות שהן המכרזים במסגרת

 במכרזים למשל מקובל כך( שנים 5 על יעלה לא הרשות בשטח הקבלן את שישמשו הרכבים גיל כי לקבוע נהוג כלל בדרך
  ). וכלכלה למשק החברה ידי על שנערכים

  . העירייה בשירות פועלים הם כי יצוין הרכבים גבי על כי לקבוע נהוג בנוסף

  קובע כי: 19לנספח א' להסכם 2.6סעיף 

ומעלה. הגדרת רכב לצורך סעיף זה כוללת את כל  2016"...בכל מקרה ישתמש הקבלן ברכבים משנת ייצור 

  ף".מרכיביו השונים של הרכב, לרבות, שילדה, דחסן ו/או מנו

  קובע כי: 20' להסכםאלנספח  3.8סעיף  

  " טון וכן רכבים צרים או קטנים לרחובות צרים. 26טון או במשקל של  18הקבלן יספק רכבי דחס במשקל של "

רכבי דחס לפינוי האשפה  4על פי הנמסר לביקורת על ידי מנהל מחלקת התפעול, קבלן המשנה העמיד לרשות העירייה 
  .21הביתית

המפרטת את רכבי הדחס המשמשים לפינוי אשפה ביתית, מועד העלייה לכביש, משקל הרכבים, המשקל להלן טבלה 
  :22המורשה לנשיאה והמשקל הכולל, על פי רישיונות הרכבים

מועד   מס' הרכב  מס"ד
עלייה 
  לכביש

משקל 
  עצמי

משקל 
  מורשה

 כולל משקל
  מקסימלי

1  308-14-001  07/2019  14,440  11,560  ,00026  
2  308-28-601  04/2019  14,960  11,040  ,00026  
3  308-42-301  06/2019  14,370  11,630  ,00026  
4  660-01-101  05/2019  14,970  11,030  ,00026  

  

 :נבדק ונמצא תקין  

  כל רכבי הדחס המשמשים לפינוי האשפה הביתית בעיר גבעתיים עומדים בדרישות החוזה.

  

   ממצא:

העירייה העתק של רישיונות רכבי הדחס המשמשים לפינוי האשפה הביתית בשטחה.  במועד הביקורת לא היה בידי .7

 רק לאחר בקשת הביקורת נעשתה פנייה לקבלנים לקבלת העתקי הרישיונות.

  :המלצה

מומלץ כי העירייה תקפיד על שמירת העתקי רישיונות בתוקף של הרכבים המשמשים את הקבלנים לפינוי האשפה . 7
 בשטחה.

  אגף שפ"ע:תגובת 

                                                           
19 101 
20 101 
21 128 
22 100  
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  .נ"משא ל"סמנכ ומנהלו הרכב קצין באחריות הנושא

 הרישוי' ומס קשר איש החברה שם שכוללים ביקורת לצורך לו שדרושים הנתונים כל את הרכב לקצין העביר ע"שפ אגף
  .בעיר שעובדות המשאיות של

   ממצא:

רכבים שאינם  5נעשו כניסות לאתר פינוי האשפה, של  23.6.2021 -1.1.2021מבדיקת הביקורת עולה כי בתקופה שבין  .8

 הרכבים המאושרים על ידי העירייה, להלן פירוט הרכבים ומספר הכניסות בתקופה זו: 

  מס' כניסות מס' רכב  מס"ד
1 239-69-201 10 
2 239-84-101 2 
3 369-13-901 1 
4 660-20-101 9 
5 89-819-33 25 

 47 סה"כ
המשמעות של הפעלת רכבים שאינם הרכבים הקבועים הינה כי סביר שלא מותקנת על גביהם המערכת הקוראת את 

  הנפות כלי האצירה על פיה מבוצעת ההתחשבנות עם הקבלן.

  :המלצה

מומלץ כי העירייה תבצע מעקב ובקרה אחר רכבי הדחס בהם משתמש קבלן המשנה לפינוי האשפה הביתית בעיריית . 8
גבעתיים, וזאת על מנת לוודא שקבלן המשנה משתמש ברכבים שאושרו על ידי העירייה בלבד וכוללים את מערכת 

 ההנפות לפיה מבוצעת ההתחשבנות בין העירייה לקבלן. 

  תגובת אגף שפ"ע

 חלופית משאית בעיר להציב הקבלן באחריות לתיקון למוסך נשלחות והן במשאיות תקלות שקורות העובדה לאור לעיתים
  .מלא עבודה יום לוקח זו מערכת של וההרכבה הפירוק שתהליך מכיוון וזאת הברקוד לקריאת מערכת ללא

  משקל הרכבים .6.1

ן אשר הינו אתר ייעודי להשלכת דלפארק המחזור חירייה, בבעלות איגוד ערים  כל הפסולת המפונה משטח העירייה מועברת
  ת.פסול

 3-הרכבים שמגיעים לתחנת המעבר נשקלים בכניסה לתחנת המעבר וביציאה לאחר פינוי האשפה. המשקלים נחלקים ל
  סוגים:

 משקל המשאית בכניסתה לתחנת המעבר עם האשפה שעליה.  – משקל ברוטו 

 משקל המשאית ביציאתה מהתחנה ללא האשפה. – משקל יציאה 

 ההפרש בין משקל הכניסה למשקל היציאה של המשאית הוא בעצם משקל האשפה שנפרקה בתחנת המעבר  – משקל נטו

  ובגינה משלמים היטל הטמנה. 

  

  המעבר.הביקורת ביקשה לבדוק את משקלי הנטו של הרכבים על פי הנתונים של כניסות ויציאות הרכבים מתחנת 

   ממצא:

מבדיקת הביקורת את נתוני משקל הכניסה לתחנת המעבר (משקל המשאית כולל האשפה), נמצא כי המשקל הכולל  .9

כניסות  425מתוך  79-טון, ב 26של המשאיות עלה על המשקל המקסימאלי המותר בהתאם לרישיונות הרכבים שהוא 

 טון: 28קל העולה על מהכניסות). להלן דוגמאות לכניסות של רכבים במש 18.5%(

משקל  
ברוטו

משקל  
יציאה

משקל  
נטו
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  (טון) ברוטו  רישוי תאריך
18/06/2021 06:00 239-69-201 28.96 
17/05/2021 23:20 308-42-301 28.82 
03/01/2021 10:53 239-69-201 28.56 
16/05/2021 10:08 660-01-101 28.52 
27/05/2021 10:32 239-69-201 28.44 
13/05/2021 09:25 308-42-301 28.4 
16/04/2021 09:49 308-42-301 28.34 
17/05/2021 23:39 308-14-001 28.34 
28/03/2021 22:29 308-42-301 28.32 
09/02/2021 10:16 308-42-301 28.2 
17/05/2021 22:56 308-28-601 28.18 
04/04/2021 08:26 308-42-301 28 

  :המלצה

עבודת הקבלן על מנת להבטיח כי המשאיות אינן נושאות משקלים תקיים בקרה נאותה אחר  מומלץ כי העירייה. 9
העוברים את משקל הרכב הכולל המותר על פי חוק, דבר אשר יש בו כדי לסכן את בטיחות הנוסעים ברכב הדחס 

 ובסביבתו.

  :תגובת אגף שפ"ע

  .החוק תנאימ יחרוג שלא מנת על זו הערה לקבלן ויחדד יעביר ע"שפ אגף מנהל

  איתור מערכות .6.2

 ממוחשבת מעקב תחנת והפעלת הפסולת פינוי נעשה שבאמצעותן במשאיות) .G.P.S( לווייני וניווט איתור מערכת התקנת
 ומיקומן המשאיות של נסיעתן מסלול בדבר רטרואקטיבית ואף אמת בזמן נתונים קבלת מאפשרות המקומית הרשות במשרדי

 איסוף מסלולי את המתעדים תקופתיים ודוחות אמת בזמן דוחות להפיק ניתן הממוחשבת המערכת באמצעות. נתון רגע בכל
  .הפסולת

 שאינן ולוודא המשאיות של נסיעתן מסלולי אחר לעקוב המקומית לרשות מאפשרת שהיא בכך כזו איתור מערכת של חשיבותה
 ידי על בפועל שבוצעו המסלולים מה לדעת המערכת מאפשרת בנוסף, שיפוטה בתחום נמצאים שלא מאזורים פסולת אוספות

  .וכדומה פינוי יום בכל בפועל עבדו רכבים אילו, נקודה בכל שהו זמן כמה, הפינוי רכבי

  קובע כי: 23לנספח א' להסכם 2.19סעיף 

"הרשות המזמינה רשאית לדרוש מהקבלן להתקין ולתחזק, על חשבונו והוצאותיו, מערת איתור (כדוגמת מערכת 

ובמחשבים ו/או בטלפונים הסלולאריים של הרשות המזמינה והחברה המנהלת (ו/או ) על הרכבים GPSאיתוראן/

 -אצל מי מטעמן) לצורך מעקב אחר הרכבים. הקבלן מתחייב לעמוד בדרישות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

  , בכל הנוגע למידע שנאסף."1981

  קובע כי:  24לנספח ב' להסכם 15סעיף 

דה שיועסקו ברשות תותקן מערכת איתור (כדוגמת איתוראן) בהתאם לסעיף "על כל המשאיות ורכבי מנהלי העבו

 on line -להסכם. המערכת תותקן במחשבים ובמכשירים הניידים של הרשות. המערכת תאפשר צפייה ב 2.19

במסלול המשאית ואיתור המשאית בכל עת לרבות עצירות ומשכן. המערכת תאפשר הפקה של דוחות שיכילו 

ל. הקבלן יספק לרשות הרשאות צפייה במערכת במחשבי הרשות ובמכשירים הסלולאריים של את המידע הנ"

  נציגי הרשות."

  הביקורת קיבלה גישה למערכת "איתוראן" אשר מתעדת את תנועת כלי הרכב של קבלן המשנה הרשומים בה בכל זמן נתון.

   ממצא:

                                                           
23 101  
24 101  



120  
 

ראן, לא נעשה בה שימוש לטובת בדיקות האם מבדיקת הביקורת עולה כי אף שלעירייה יש גישה למערכת האיתו . 10

הקבלן עומד בתנאי ההסכם עמו (למשל, האם מבוצעות נסיעות בשעות אסורות, האם רכבי הפינוי יוצאים משטח 

העיר במהלך זמן הפינוי, מהירות הנסיעה בתוך העיר וכדומה), לא ברמה יומית, כלומר בדיקה בזמן אמת, ואף לא 

 תקופתיים.  מבוצעת הפקת דוחות בקרה

יוער כי מבדיקת הביקורת עולה כי מערכת האיתוראן מתעדת שורה של אירועי בטיחות חריגים הנוגעים למהלך נסיעת 
רכבי הדחס ובכללם נתונים הנוגעים למהירות הנסיעה הכללית והתאמתה להוראות החוק, מהירות הנסיעה על גבי פסי 

וש לבחינת נאותות נסיעת הרכבים ברחבי העיר ושמירה על ביטחון האטה וכדומה, אשר היה ראוי כי ייעשה בהם שימ
 התושבים. 

  

   :המלצה

מומלץ כי מחלקת פינוי ואיסוף האמונה על הפיקוח והבקרה אחר עבודת הקבלן באופן שוטף תקפיד על כניסה יומית . 10
למערכת האיתוראן לבחינת נאותות תנועת רכבי הדחס וכן על הפקת דוחות ברמה שבועית/ חודשית לבדיקת עמידת 

 הקבלן בתנאי ההתקשרות עימו. 

  תגובת אגף שפ"ע:

 .המחלקה עובדי י"ע האיתורן על יומית ביקורת שיבצע המחלקה מנהל של ליבו תשומת את יסב האגף מנהל

  הפינוי זמני .6.3

 אשר 1992 -ג"התשנ), רעש מניעת( מפגעים למניעת לתקנות 6 תקנה הוראות על מבוססים בעיר האשפה של הפינוי זמני
  : כי קובעת

 פעולות לבצע, מנוחה ובימי למחרת 6:00 -ל 22:00 השעות בין, מגורים באזור, לאחר ירשה ולא אדם יבצע לא"

 באופן, באלה וכיוצא סחורות, מיטלטלים גז מכלי, חביות, אשפה מכלי לרבות מכלים טלטול או וטעינה פריקה

  ".לרעש לגרום העלול או הגורם

  קובע כי: 25לנספח א' להסכם 2.33סעיף 

על הוראות ותקנות למניעת מפגעים (רעש)  "הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בצורה שקטה תוך הקפדה

,ועל הוראות חוקי העזר העירוניים, ולהימנע מהקמת שאון ורעש שיהיה בו כדי להפריע לתושבים 1996 -תשכ"ו

  ולמנוחתם."

ועד  07:30, כאשר לא תותר תנועת משאיות מהשעה 15:00-6:00קובע כי שעות העבודה הן  26בנספח ב' להסכם 8סעיף 
08:30 .  

 06:00 -00:00קורת הפיקה ממערכת איתוראן קבצים המעידים על תנועת כלי הדחס בשטח העיר גבעתיים בשעות הבי
בבוקר, וכן האם עבד בין  6:00לבחינה האם כלי הדחס החלו את עבודתם לפני השעה  23.6.2021 -1.1.2021בתאריכים 

  . 07:30-08:30השעות 

   ממצא:

א כי אין הקפדה על ביצוע עבודת פינוי האשפה על ידי רכבי הדחס של קבלן כפי שעולה מנתוני הטבלה לעיל, נמצ . 11

בבוקר,  6:00המשנה בשעות שנקבעו בחוק ובמדיניות העירייה. פינוי האשפה מתבצע גם בשעות הלילה ולפני השעה 

 בניגוד להנחיות. 7:30-8:30וכן בין השעות 

 06:00וי האשפה על ידי כל הרכבים כרבע שעה לפני השעה מבדיקת הביקורת עולה כי כמעט על בסיס יומי מתחיל פינ
 .07:30-08:30בבוקר, וכן כי כל הרכבים מבצעים פינויים בחלק מהימים בין השעות 

                                                           
25 101 
26 101  
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אשר נמצא כי נסע ואסף אשפה הן  18.5.2021) ביום 308-14-001דוגמא לתיעוד נסיעות של אחד מרכבי הדחס ( להלן
  בשעות הלילה:

  כתובת תאריך ושעה
 דרך בן גוריון, רמת גן 00:00:17 18/05/2021
 דרך בן גוריון, גבעתיים 00:00:50 18/05/2021
 , גבעתיים68ריינס  00:01:00 18/05/2021
 , גבעתיים4בראשית  00:01:17 18/05/2021
 , גבעתיים60גולומב  00:01:29 18/05/2021
 , גבעתיים50גולומב  00:01:46 18/05/2021
 , גבעתיים23גולומב  00:02:15 18/05/2021
 הכנסת, גבעתיים 00:02:38 18/05/2021
 , גבעתיים40ז'בוטינסקי  00:03:37 18/05/2021
 , גבעתיים40ז'בוטינסקי  00:03:50 18/05/2021
 , גבעתיים40ז'בוטינסקי  00:03:50 18/05/2021
 , גבעתיים40ז'בוטינסקי  00:03:51 18/05/2021
 , גבעתיים40ז'בוטינסקי  00:03:57 18/05/2021
 , גבעתיים40ז'בוטינסקי  00:04:30 18/05/2021
 , גבעתיים42ז'בוטינסקי  00:05:30 18/05/2021
 , גבעתיים44ז'בוטינסקי  00:06:30 18/05/2021
 , גבעתיים44ז'בוטינסקי  00:07:30 18/05/2021
 , גבעתיים44ז'בוטינסקי  00:08:30 18/05/2021
 , גבעתיים46ז'בוטינסקי  00:09:30 18/05/2021
 , גבעתיים46ז'בוטינסקי  00:10:30 18/05/2021
 , גבעתיים50ז'בוטינסקי  00:11:30 18/05/2021
 , גבעתיים50ז'בוטינסקי  00:12:30 18/05/2021
 , גבעתיים47ז'בוטינסקי  00:13:30 18/05/2021
 גבעתיים, 54ז'בוטינסקי  00:14:31 18/05/2021
 , גבעתיים54ז'בוטינסקי  00:14:35 18/05/2021
 , גבעתיים54ז'בוטינסקי  00:15:35 18/05/2021
 , גבעתיים56ז'בוטינסקי  00:15:39 18/05/2021
 , גבעתיים56ז'בוטינסקי  00:16:39 18/05/2021
 , גבעתיים58ז'בוטינסקי  00:17:39 18/05/2021
 , גבעתיים60ז'בוטינסקי  00:18:40 18/05/2021
 , גבעתיים60ז'בוטינסקי  00:19:39 18/05/2021
 , גבעתיים62ז'בוטינסקי  00:20:09 18/05/2021
 , גבעתיים48המרי  00:20:20 18/05/2021
 , גבעתיים48המרי  00:20:27 18/05/2021
 , גבעתיים54המרי  00:21:19 18/05/2021
 גבעתיים, 54המרי  00:22:20 18/05/2021
 , גבעתיים54המרי  00:22:25 18/05/2021
 , גבעתיים54המרי  00:22:29 18/05/2021
 , גבעתיים53המרי  00:22:42 18/05/2021
 , גבעתיים55המרי  00:22:52 18/05/2021
 , גבעתיים60המרי  00:23:22 18/05/2021
 , גבעתיים60המרי  00:23:55 18/05/2021
 , גבעתיים60המרי  00:24:05 18/05/2021
 , גבעתיים56המעיין  00:24:55 18/05/2021
 , גבעתיים54המעיין  00:25:55 18/05/2021
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  כתובת תאריך ושעה
 , גבעתיים54המעיין  00:26:55 18/05/2021
 , גבעתיים54המעיין  00:27:55 18/05/2021
 , גבעתיים64המרי  00:28:09 18/05/2021
 , גבעתיים64המרי  00:28:11 18/05/2021
 המרי, גבעתיים 00:29:02 18/05/2021
 , גבעתיים5עמל  00:29:11 18/05/2021
 , גבעתיים7עמל  00:30:12 18/05/2021
 , גבעתיים4עמל  00:30:32 18/05/2021
 , גבעתיים6עמל  00:30:45 18/05/2021
 , גבעתיים6עמל  00:30:51 18/05/2021
 , גבעתיים13עמל  00:31:52 18/05/2021
 , גבעתיים1מסדה  00:31:59 18/05/2021
 , גבעתיים1מסדה  00:32:31 18/05/2021
 , גבעתיים4מסדה  00:32:48 18/05/2021
 , גבעתיים4מסדה  00:33:30 18/05/2021
 מסדה, גבעתיים 00:34:30 18/05/2021
 מסדה, גבעתיים 00:35:31 18/05/2021
 מסדה, גבעתיים 00:36:30 18/05/2021
 מסדה, גבעתיים 00:37:30 18/05/2021
 מסדה, גבעתיים 00:38:31 18/05/2021
 , גבעתיים6מסדה  00:39:01 18/05/2021
 , גבעתיים19עמל  00:40:00 18/05/2021
 , גבעתיים21עמל  00:40:48 18/05/2021
 , גבעתיים16עמל  00:41:54 18/05/2021
 , גבעתיים16עמל  00:42:54 18/05/2021
 , גבעתיים16עמל  00:42:57 18/05/2021
 , גבעתיים18עמל  00:43:57 18/05/2021
 , גבעתיים18עמל  00:44:57 18/05/2021
 , גבעתיים30גלבוע  00:45:56 18/05/2021
 , גבעתיים30גלבוע  00:46:56 18/05/2021
 , גבעתיים28גלבוע  00:47:56 18/05/2021
 , גבעתיים28גלבוע  00:48:38 18/05/2021
 , גבעתיים28גלבוע  00:49:38 18/05/2021
 , גבעתיים28גלבוע  00:49:41 18/05/2021
 , גבעתיים24גלבוע  00:50:41 18/05/2021
 דן, גבעתיים 00:51:00 18/05/2021
 , גבעתיים23גלבוע  00:51:59 18/05/2021
 , גבעתיים20גלבוע  00:52:59 18/05/2021
 , גבעתיים18גלבוע  00:53:59 18/05/2021
 , גבעתיים16גלבוע  00:55:00 18/05/2021
 , גבעתיים11גלבוע  00:55:59 18/05/2021
 , גבעתיים3אצ'ל  00:56:58 18/05/2021
 , גבעתיים4אצ'ל  00:57:58 18/05/2021

18/05/2021 00:58:05 
, 198דרך בן גוריון 

 גבעתיים

18/05/2021 00:58:15 
, 202גוריון דרך בן 

 גבעתיים
 דרך בן גוריון, גבעתיים 00:59:16 18/05/2021
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  כתובת תאריך ושעה
 , גבעתיים72גולומב  00:59:32 18/05/2021
 , גבעתיים54גולומב  01:00:15 18/05/2021

18/05/2021 01:02:30 
, 39שמעון בן צבי 

 גבעתיים
 דרך בן גוריון, גבעתיים 01:03:09 18/05/2021

18/05/2021 01:03:29 
, 252דרך בן גוריון 

 גבעתיים
 דרך יצחק רבין, גבעתיים 01:04:08 18/05/2021
 דרך יצחק רבין, גבעתיים 01:04:29 18/05/2021
 דרך יצחק רבין, רמת גן 01:05:30 18/05/2021
 דרך יצחק רבין, גבעתיים 05:22:02 18/05/2021
 דרך בן גוריון, רמת גן 05:22:10 18/05/2021
 דרך בן גוריון, גבעתיים 05:23:02 18/05/2021

18/05/2021 05:24:02 
, 42שמעון בן צבי 

 גבעתיים
עוד יצוין כי הביקורת בדקה האם רכב הדחס הנ"ל פרק אשפה בתחנת המעבר בחירייה ונמצא כי הרכב פרק אשפה 

  .01:10בשעה 

בין אשר נמצא כי נסע ואסף אשפה  1.4.2021) ביום 308-28-601דוגמא לתיעוד נסיעות של אחד מרכבי הדחס ( להלן
  :בבוקר 07:30-08:30שעות ה

  כתובת תאריך ושעה
 , גבעתיים10בן ציון ישראלי  07:31:44 01/04/2021

 , גבעתיים12בן ציון ישראלי  07:32:44 01/04/2021

 , גבעתיים14בן ציון ישראלי  07:33:44 01/04/2021

 , גבעתיים16ישראלי בן ציון  07:34:44 01/04/2021

 , גבעתיים16בן ציון ישראלי  07:35:44 01/04/2021
 , גבעתיים16בן ציון ישראלי  07:35:59 01/04/2021
 , גבעתיים14בן ציון ישראלי  07:36:12 01/04/2021

 , גבעתיים8בן ציון ישראלי  07:37:12 01/04/2021

 , גבעתיים6בן ציון ישראלי  07:38:12 01/04/2021

 , גבעתיים6בן ציון ישראלי  07:38:33 01/04/2021

 , גבעתיים5בן ציון ישראלי  07:39:33 01/04/2021
 , גבעתיים8בן ציון ישראלי  07:40:34 01/04/2021
 , גבעתיים7בן ציון ישראלי  07:41:15 01/04/2021

 , גבעתיים10השניים  07:41:25 01/04/2021

 השניים, גבעתיים 07:42:15 01/04/2021

 השניים, גבעתיים 07:43:15 01/04/2021

 , גבעתיים14השניים  07:43:16 01/04/2021
 יפה נוף, גבעתיים 07:43:49 01/04/2021
 , גבעתיים56בורוכוב  07:44:03 01/04/2021

 , גבעתיים57בורוכוב  07:44:49 01/04/2021

 , גבעתיים55בורוכוב  07:45:47 01/04/2021

 , גבעתיים54בורוכוב  07:46:07 01/04/2021

 , גבעתיים54בורוכוב  07:46:47 01/04/2021
 , גבעתיים51בורוכוב  07:47:35 01/04/2021
 , גבעתיים51בורוכוב  07:47:47 01/04/2021

 בורוכוב, גבעתיים 07:48:00 01/04/2021

 , גבעתיים52בורוכוב  07:48:15 01/04/2021

 , גבעתיים6אהרון גולדשטיין  07:48:21 01/04/2021
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  כתובת תאריך ושעה

, 16אהרון גולדשטיין  07:49:21 01/04/2021
 גבעתיים

, 18אהרון גולדשטיין  07:49:48 01/04/2021
 גבעתיים

, 11אהרון גולדשטיין  07:50:25 01/04/2021
 גבעתיים

, 20אהרון גולדשטיין  07:50:48 01/04/2021
 גבעתיים

, 20אהרון גולדשטיין  07:50:57 01/04/2021
 גבעתיים

 , גבעתיים23גורדון  07:51:48 01/04/2021

 , גבעתיים24גורדון  07:52:17 01/04/2021

 , גבעתיים19גורדון  07:52:28 01/04/2021

 , גבעתיים2וייצמן  07:53:28 01/04/2021

 , גבעתיים18גורדון  07:53:39 01/04/2021
 , גבעתיים18גורדון  07:53:45 01/04/2021

 , גבעתיים15גורדון  07:54:10 01/04/2021

 , גבעתיים16דוד קלעי  07:54:28 01/04/2021

 , גבעתיים11דוד קלעי  07:55:07 01/04/2021

 , גבעתיים11דוד קלעי  07:56:07 01/04/2021

 , גבעתיים14דוד קלעי  07:56:14 01/04/2021
 גבעתיים, 17דוד קלעי  07:56:57 01/04/2021

 , גבעתיים16גורדון  07:57:57 01/04/2021

 , גבעתיים26המעורר  07:58:06 01/04/2021

 , גבעתיים9גורדון  07:58:45 01/04/2021

 , גבעתיים9גורדון  07:58:53 01/04/2021

 , גבעתיים10גורדון  07:59:45 01/04/2021
 , גבעתיים10גורדון  08:00:11 01/04/2021

 , גבעתיים7גורדון  08:00:15 01/04/2021

 , גבעתיים7גורדון  08:00:17 01/04/2021

 , גבעתיים5גורדון  08:00:45 01/04/2021

 , גבעתיים8גורדון  08:00:53 01/04/2021

 , גבעתיים4גורדון  08:01:45 01/04/2021

, 22קרן קיימת לישראל  08:02:30 01/04/2021
 גבעתיים

 , גבעתיים12חניתה  08:03:31 01/04/2021

 , גבעתיים12חניתה  08:03:48 01/04/2021

 , גבעתיים8חניתה  08:04:30 01/04/2021

 , גבעתיים3חניתה  08:04:35 01/04/2021

 , גבעתיים1חניתה  08:05:35 01/04/2021

 , גבעתיים4חניתה  08:05:45 01/04/2021

, 11אחדות העבודה  08:06:35 01/04/2021
 גבעתיים

 , גבעתיים17הפועל הצעיר  08:06:40 01/04/2021

, 20אחדות העבודה  08:07:13 01/04/2021
 גבעתיים

, 20אחדות העבודה  08:08:13 01/04/2021
 גבעתיים

, 20אחדות העבודה  08:08:27 01/04/2021
 גבעתיים
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  כתובת תאריך ושעה

, 22אחדות העבודה  08:08:39 01/04/2021
 גבעתיים

 , גבעתיים8אלומות  08:09:27 01/04/2021

 , גבעתיים10אלומות  08:10:27 01/04/2021

 , גבעתיים12אלומות  08:11:27 01/04/2021

 , גבעתיים10אלומות  08:12:22 01/04/2021
 , גבעתיים10אלומות  08:12:27 01/04/2021

, 17אחדות העבודה  08:13:24 01/04/2021
 גבעתיים

, 24אחדות העבודה  08:13:27 01/04/2021
 גבעתיים

, 26אחדות העבודה  08:14:27 01/04/2021
 גבעתיים

 , גבעתיים6יצחק  08:15:27 01/04/2021

 , גבעתיים12יצחק  08:16:27 01/04/2021

 , גבעתיים9יצחק  08:17:27 01/04/2021

 , גבעתיים7יצחק  08:17:47 01/04/2021

 , גבעתיים8יצחק  08:18:27 01/04/2021

 , גבעתיים8יצחק  08:18:33 01/04/2021
 , גבעתיים2יצחק  08:19:27 01/04/2021

, 26אחדות העבודה  08:19:55 01/04/2021
 גבעתיים

, 28אחדות העבודה  08:20:06 01/04/2021
 גבעתיים

 , גבעתיים31כצנלסון  08:21:06 01/04/2021

 , גבעתיים31כצנלסון  08:21:12 01/04/2021

 כצנלסון, גבעתיים 08:21:29 01/04/2021

 כצנלסון, גבעתיים 08:21:40 01/04/2021

 , גבעתיים1כצנלסון  08:22:07 01/04/2021
 עליית הנוער, גבעתיים 08:24:19 01/04/2021

 עליית הנוער, גבעתיים 08:24:20 01/04/2021

 עליית הנוער, גבעתיים 08:25:20 01/04/2021

 , גבעתיים1בורוכוב  08:27:20 01/04/2021

 , גבעתיים1בורוכוב  08:28:02 01/04/2021

 , גבעתיים15ערבי נחל  08:28:44 01/04/2021

  :המלצה

מומלץ כי תערך בחינה של הסיבות לביצוע פינויי אשפה בשעות שאינן מאושרות כגון במהלך הלילה, לפני השעה . 11
וכי יוטלו על הקבלן קנסות במידה וימשיך להפר את תנאי ההסכם ולבצע  07:30-08:30בבוקר ובמהלך השעה  06:00

 פינויים בזמנים האסורים. 

  תגובת אגף שפ"ע:

 פורים קרנבל כגון גדולים אירועים של במקרים העירייה באישור מתבצעת) בוקר פינוי במקום( לילהה בשעות פינוי עבודת
 . )עצמו החג ביום להתבצע צריך שהיה פינוי מחליף(  ישראל חגי במוצאי פינוי וכן גבעתיים ומירוץ

 .זו הערה את לקבלן יחדד האגף מנהל מההסכם החורגות שעות לגבי
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  הקבלן עם התחשבנות .7

  מתכונת התשלום .7.1

  קובע כי: 27לנספח א' להסכם 10.1סעיף 

"תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה יהא הקבלן זכאי לתמורה המפורטת בחוזה זה, בהתאם 

  להצעתו בנוהל הצעת מחיר והוראות מסמכי המכרז."

  ). נספח ב' להסכם -פרוט השירותים -ח א'נספנספח ב' להסכם מפרט את התשלומים שהוסכמו בין הקבלן לעירייה (ראה 

להלן טבלה המציגה את פירוט השירותים, תדירותם ועלויותיהם על פי נספח ב' להסכם ועל פי החשבוניות של הקבלן עבור 
  פינוי האשפה: 

  כמות  שירות
תדירות 
  שבועית

כמות 
  בחודש

לפי 
חיובי 
  הקבלן

מחיר ליחידה 
ללא לחודש 
  (₪)תקורה 

מחיר 
להנפה 

 לפי
חיובי 

הקבלן* 
(₪)  

סה"כ 
  (₪)לחודש 

  פינוי מיכל
  (ליטר)

  14,886.76    26.92    3  553   80עד 
240-360   5,000  3  13  67.03  5.16  335,150  

1,100  300  3  13  209.01  16.07  62,703  
שעות  8יום עבודה של 

נטו של משאית דחס 
טון עם  18במשקל 
  פועלים 2-מפעיל ו

1  6  26  2,829  

  

73,554  

  486,293.76    סה"כ
  82,669.94    17%מע"מ 

  594,567.07    סה"כ כולל עמלת משכ"ל ומע"מ
  הנפות בחודש. 13* המחיר להנפה מחושב על ידי הקבלן על פי המחיר החודשי ליחידה חלקי 

   ממצא:

 :כי ומצאה 2020 שנת במהלך הקבלן ידי על העירייה חיובי את בדקה הביקורת . 12

 מתבצעת על בסיס הנפות כלי האצירה, התמחור במסגרת נספח ב' להסכם הוא ברמה  אף שההתחשבנות עם הקבלן

, הקבלן מחייב את העירייה לפי מספר ההנפות בפועל לפי מחיר ליחידה, כאשר 28חודשית, ולא ברמת הנפה. בפועל

על סך  1,100פח למיכל, ועבור מיכלים בנ₪  5.16המחיר ליחידה בחיוב עומד על סך של  240-360עבור מיכלים בנפח 

 ליחידה,₪  16.07של 

  ליטר אשר אינם  770-ליטר ו 120בנוסף, מבדיקת קבצי ההנפות עולה כי בשטח העיר מוצבים מיכלים בנפחים של

ליטר מחושבים על פי התעריף של  120מוגדרים במסגרת ההסכם עם הקבלן. בפועל, נמצא כי המיכלים בנפח 

ליטר מחושבים על פי התעריף של המיכלים בנפח של  770לו המיכלים בנפח ליטר, ואי 240-360המיכלים בנפח של 

 ליטר. 1,100

  :המלצה

מומלץ כי ככל והעירייה מתקשרת עם קבלן במתכונת תשלום מסוימת, מתכונת התשלום המבוצעת בפועל היא זו . 12
אשר תוסדר במסגרת ההסכמים עם הקבלן באופן ברור ותכלול את כל הרכיבים הנדרשים לצורך ביצוע התחשיב. 

                                                           
27 101 
28 131 



127  
 

הקבלן עלויות הנפה יחידה של כל  בהתחשבנות הספציפית בנוגע לפינוי האשפה מומלץ כי יוסדרו במסגרת הסכם עם
 מיכל עבור כל נפחי המיכלים האפשריים וכן תמחור כל רכיבי הפינוי הנוספים ככל ונדרשים.

  תגובת אגף שפ"ע:

 והתקבל החודשי הפינויים' מס שזה 13 -ב המספר את הכפילה ל"משכ, בודדת הנפה לפי היא במכרז הקבלן הצעת
 החודשית ברמה הסכום

 '.ל 240-360 של בנפחים פח פינוי של לתעריף זהה' ל 120 בנפח לפח במכרז המחיר

 .'ל 1,100 של בנפח מיכל לפינוי זהה' ל 770 פח פינוי מחיר

   ממצא:

נמצא כי הקבלן מגיש לעירייה חשבון פרופורמה (עסקה) אשר על גביו מבוצע בעירייה תיקונים ידניים  ואז מבוצע  . 13

המוסמכים בעירייה. מסמך זה נסרק ונשמר באופן בלתי קריא, כך שלא ניתן לדעת אישור החשבון בחתימות הגורמים 

חשבון  –' גנספח מה היו השינויים שבוצעו והאם התשלום בפועל בוצע בהתאם לחשבון המאושר. (ראה דוגמא ב

 פרופורמה מאושר).

  :המלצה

 ים לתשלום. מומלץ כי תהיה הקפדה על סריקה ברורה של המסמכים החתומים והמאושר. 13

  :ע"שפ אגף תגובת

  .מתקבלת ההערה

  שיטת התשלום .7.2

 ניתןמידי שנה, מתחזית זו  5%בקצב של על פי תחזיות מקובלות בארץ ובעולם כמות האשפה הביתית העירונית גדלה 

להסיק כי הבעיות איתן מתמודדת העירייה בכל הקשור לפינוי האשפה רק יחריפו עם השנים הבאות כיוון שכמות האשפה 

ההתנהלות לבחון מחדש את  הגבוהות הכרוכות בהפעלת מערך פינוי האשפה בעיר, ראוי תובשל העלויוגדלה במהירות. לכן, 

  .העירונית בתחום

   שירותי פינוי האשפה בתחומה: לשלם עבוראשר באמצעותן רשות יכולה שונות קיימות חלופות 

 תשלום לפי תעריף קבוע לטון אשפה המפונה לתחנת המעבר. – לפי משקל  .א

 תשלום לפי מספר כלי האצירה אשר הונף על ידי הקבלן. – לפי הנפה  .ב

לביצוע העבודה או במשקל  תשלום לקבלן עבור כלל הפינויים ללא התחשבות בתשומות הנדרשות – תשלום גלובלי  .ג

 הנאסף.

לכל חלופה כאמור ישנם יתרונות וחסרונות שיש לשקלל ולבחון על מנת לבחור בחלופה הכדאית ביותר, אשר תתאים 

  למאפייני העיר תוך בחינת היעילות הכלכלית של כל חלופה ושיפור רמת השירות לתושבים.

להלן טבלת השוואה בין נתוני עלויות איסוף האשפה, כמות אשפה מפונה ונתוני עלות הפינוי לטון אשפה בערים הרצליה, 

הוד השרון, רמלה ומועצה אזורית לב השרון (כפי שהתפרסמו במסגרת דוחות ביקורת של מבקרי הרשויות או מבקר 

  המדינה): 

  רשות שנה
מס' 

  תושבים

אלפי טון 
אשפה 
  בשנה

ת פינוי עלו
  )מלש"ח(

עלות פינוי 
לטון 
 אשפה
 (₪)  

מה כוללת 
  עלות הפינוי?

201
2  

 348 26.5 76-כ 100,000  הרצליה
הוצ' פינוי 

אשפה לרבות 
 עלויות הטמנה
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201
3 

מועצה אזורית 
  לב השרון

פינוי אשפה  361 6.5  18-כ 22,000
 ביתית וגזם

201
4  

פינוי אשפה  438 18.7 43-כ 72,300  רמלה
 וגזםביתית 

201
5 

 405 15  37 -כ 55,000  השרון הוד
 פינויהוצ' 
 כולל אשפה

  הטמנה עלות

  

להלן טבלה המפרטת את בדיקת הביקורת לגבי העלות המשולמת על ידי העירייה עבור כל טון אשפה המפונה על ידה, על 

  פי שיטת חישוב ההנפות:

  (₪)תשלום לטון   (₪)תשלום לקבלן   משקל שנפרק בתחנת מעבר (טון) 2020חודש בשנת 

  390.17   570,915.13   1,463.24   ינואר
  397.37   522,673.39   1,315.34  פברואר

  379.52   616,823.44   1,625.28  מרץ
  368.69   575,336.43   1,560.50  אפריל
  359.54   579,978.03   1,613.10  מאי
  355.19   537,961.37   1,514.58  יוני
  335.10   549,578.65   1,640.04  יולי

  347.90   520,989.30   1,497.52  ספטמבר
  341.25   492,055.57   1,441.90  אוקטובר
  343.18   523,614.82   1,525.76  נובמבר
  351.49   542,594.29   1,543.68  דצמבר
  360.86   548,410.95   1,521.90  ממוצע

  

  

   ממצא:

שעולה מנתוני הטבלה לעיל, התשלום הממוצע לטון המבוצע על ידי עיריית גבעתיים לקבלן פינוי האשפה בהתאם כפי  . 14

סכום שכפי שעולה מנתוני טבלת ההשוואה לרשויות האחרות אינו שונה ₪,  360.86לשיטת ההנפות עומד על סך של 

ם בחשבון התייקרויות במהלך השנים מהתשלום בגין טון אשפה המבוצע על ידי רשויות אחרות (גם אם לוקחי

 האחרונות).

  :המלצה

 מומלץ כי העירייה תבחן את נאותות מתכונת חישוב התשלומים לקבלן בהתאם לשיטת ההנפות וכדאיותה. . 14

  

  חישוב מספר ההנפות .7.3

כאמור, ההתחשבנות מול הקבלן נעשית עבור מספר הנפות כלי האצירה בעת פינוי האשפה בעיר על פי הקבוע בהסכם 
  ).נספח ב' להסכם -פרוט השירותים -נספח א'ההתקשרות עם הקבלן (ראה 

כזת הביקורת ערכה תחשיב של מספר ההנפות החודשי הקבוע בהסכם על מנת לבדוק את נתוני המערכת הממוחשבת המר
  את ההנפות:

  .סה"כ מיכלים ,3005= 5,000+300: ליטר) 80(בנפחים שמעל  חישוב מספר מיכלים

  .הנפות בחודש 900,68=  13* 5,300: לכל מיכל בחודשהנפות  13חישוב מספר הנפות בחודש על פי 
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ההנפות בפועל כפי שתועד (לא כולל חודש אוגוסט), לפי מספר  2020להלן טבלה המציגה את מספר הנפות המיכלים בשנת 
במערכת ההנפות ולפי חישוב מחלקת התפעול אשר כולל השלמת הנפות בגין ימים בהם המערכת לא עבדה (להלן: 

 מנהל לתחשיב דוגמא – 'ב נספח") ובגין הנפות של מיכלים שתועדו במערכת ללא רישום או תג (ראה השלמות חוסרים"
  ):2020 ינואר -תפעול מחלקת

 חודש

 240-360מיכלים בנפח  -הנפותמס' 
  ליטר

 -1,100מיכלים בנפח  -מס' הנפות
  ליטר 770

  סה"כ

לפי 
הנפות 
  בפועל

השלמות 
  חוסרים

  סה"כ חיוב 
  לפי תפעול 

לפי 
הנפות 
  בפועל

השלמות 
  חוסרים

הנפות 
ללא 

רישום 
  או תג

סה"כ 
  תפעול

  45,589 6,088 4,651  399          1,038    39,501                  12,709    26,792      ינואר

  38,687 5,432 4,204  292          936       33,255                  10,164    23,091     פברואר

  47,550 6,785 5,388  363          1,034    40,765                  13,075    27,690     מרץ

  47,672 6,800 5,126  1,340      334       40,872                  31,173    9,699       אפריל

  49,980 6,860 5,083  1,496      281       43,120                  36,414    6,706       מאי

  42,444 6,102 4,744  569          789       36,342                  17,152    19,190     יוני

  43,964 6,168 4,789  503          876       37,796                  15,227    22,569     יולי

  43,158 5,997 4,694  517          786     37,161  15,927    21,234  ספטמבר

  39,813 5,017 3,878  266          873       34,796                  12,003    22,793      אוקטובר

  39,877 6,039 4,899  286          854       33,838                  10,548    23,290     נובמבר

       26,375     דצמבר
9,724  

                36,099       933          268  5,159 6,360 42,459  
   ממצא:

מספר ההנפות הממוצע המתועד במערכת ההנפות, ומספר ההנפות עולה כי  ,נתוני הטבלה לעילמבדיקת הביקורת את  . 15

 68,900המחושב על ידי מחלקת תפעול נמוך ממספר ההנפות הנדרש בחודש על פי ההסכם לצורך פינוי כל הפחים (

 הנפות). 

מספר עוד עולה מהנתונים לעיל כי מספר ההנפות המתועדות במערכת ההנפות בפועל מהווה כפחות ממחצית מ
 ההנפות המחויבות על ידי הקבלן:

 חודש
הנפות 

  מתועדות 
השלמות 

  חוסרים

הנפות 
ללא 

רישום או 
  תג

 10% 29% 61%  ינואר
 11% 27% 62% פברואר

 11% 28% 60% מרץ
 11% 68% 21% אפריל

 10% 76% 14%  מאי
 11% 42% 47% יוני
 11% 36% 53% יולי

 11% 38% 51% ספטמבר
 10% 31% 59% אוקטובר
 12% 27% 61% נובמבר
 12% 24% 64% דצמבר
 11% 39% 50% ממוצע

 39%-מההנפות באופן תקין, כ 50%-כפי שניתן לראות מהטבלה המפרטת את האחוזים, בממוצע מדי חודש מתועדות כ
פחים נוספות מחושבות על בסיס הנפות של  11%-מחושבות בשל אי פעולת המערכות המותקנות על גבי המשאיות וכ

 ללא תג או ללא רישום במערכת.

   :המלצה

 הביקורת ממליצה כי תיערך בחינה בנוגע לסוגיות הבאות:. 15
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 .מדוע מספר ההנפות המבוצע על ידי הקבלן בפועל אינו תואם את מספר ההנפות אותו הוא נדרש לבצע בהתאם להסכם 

 ההנפות בגינן משולם לקבלן. מדוע מספר ההנפות המתועדות על ידי המערכת נמוך מאוד ביחס למספר 

  תגובת אגף שפ"ע:

  הנפה דורשות העגלות כל לא בהם השבוע באמצע בעיקר בהם ימים ישנם, שהניף הפחים על רק תשלום מקבל הקבלן

  זהה ליום מתועדת פעילות סמך על תמורה  קיבל הקבלן ולכן כראוי פעלה לא שהמערכת אחד בחודש תקלה היתה
  המשאית לפעילות בהתאם קודם בחודש

 ישירות מבוצעת ההנפות קריאת הימים ברוב. קודמים לחודשים בהתאם נתונים נקבעו ואז בתיקונים משאיות היו כן כמו
  .תקין ובאופן

 .התפעול' מח י"ע חודש מידי המחושב ההנפות' מס לפי בדיוק לקבלן משולם

  מספר הנפות לכלי .7.4

בממוצע בחודש (הנתון בו נעשה שימוש לצורך חישוב התעריף להנפה הנפות  13-הביקורת בדקה האם אכן מבוצעות כ
  בודדת).

  : 29בפילוח לפי מספר ההנפות לכלי 2020להלן טבלה המפרטת את מספר הכלים שהונפו בחודש ינואר 

  כלי אצירהמס'   לכלימס' הנפות 
1 455 
2 331 
3 257 
4 355 
5 352 
6 373 
7 331 
8 324 
9 296 

10 305 
11 205 
12 173 
13 134 
14 56 
15 7 
16 3 
17 2 
18 4 
19 3 
20 4 
21 2 
22 3 
23 1 
24 1 
28 1 
31 1 

 3,979 סה"כ
 

  

 :ממצא

                                                           
29 122 
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פעמים בשבוע,  3 -מבדיקת הביקורת נמצא כי מספר ההנפות החודשי עבור כלי האצירה אינו תואם לקבוע בהסכם . 16

 הנפות בחודש.  13 -כלומר כ

פעמים בחודש וחלקם  13-מכלי האצירה מונפים פחות מ 90%עוד עולה מנתוני הטבלה לעיל כי בניגוד לקבוע בהסכם, 
  מהכלים מונפים פחות ממחצית מהפעמים אותן נדרש הקבלן להניף כל כלי. 50%-אף פעמים בודדות בלבד. יוער כי כ

יצוין כי גם אם נלקח בחשבון כי לא כל כלי האצירה מלאים בכל מועד פינוי, ולכן אינם מונפים, עדיין שיעור ההנפות נמוך 
 בצורה משמעותית מהדרוש בהתאם למדיניות פינוי האשפה העירונית.

   :המלצה

 מומלץ כי העירייה תבחן מדוע רוב כלי האצירה אינם מונפים את מספר הפעמים המינימאלי הדרוש מדי חודש. . 16

  תגובת אגף שפ"ע:

 מבוצע התשלום 50% -כ  מפונים הפעמים בשאר. בשבוע פעמים 3 האצירה כלי מפונים העירייה ראש החלטת י"עפ
 .לעירייה רב כסף שחוסך דבר בפועל הנפה לפי כמובן

  קנסות .7.5

כי מספר סעיפים בהסכם הינם תנאים עיקרים ויסודיים לו, כאשר  11.1בסעיף  קובע הקבלן עם ההתקשרות הסכםנספח א' ל
₪  50,000הפרת כל אחד מהם תחשב בהפרה יסודית של ההתקשרות אשר מזכה את העירייה בפיצוי מוסכם מראש בסך 

  ).סעיפי קנסות -'דנספח (ראה פירוט ב

 יעמוד לא או ההסכם הוראות ויפר במידה הקבלן על יוטלו אשר קנסות שורתלנספח א' להסכם קובע  11.2 יףסעבנוסף לכך, 
  . 30יובדרישות

  להלן טבלה המציגה את נושאי ההפרה והפיצוי המוסכם שנקבע להם:

  (₪)סך הפיצוי המוסכם   נושא ההפרה  מס"ד
  250  אי התייצבות פועל   1
  3,000  אי התייצבות רכב פינוי/ גזם  2
  500  איחור בהתייצבות רכב פינוי / גזם  3
אי התייצבות רכב פינוי/ גזם חלופי במקום רכב שנתגלתה בו   4

  תקלה, במועד שנקבע בחוזה
750  

  100  איחור בהתייצבות פועל  5
אי פינוי כלי אצירה/ פסולת (שקית, ערימת גזם, מיכל, מכולה   6

  וכו')
50-800  

  1,500  לאזור/ רחוב שלםאי פינוי כלי אצירה   7
אי ביצוע דרישה של הרשות לפינוי כלי אצירה' ניקיון סביבת   8

  כלי אצירה במועד שנקבע על ידי הרשות
300  

אי תיקון/ החלפה של כלי אצירה פגום במועד שנקבע על ידי   9
  הרשות

  ליום איחור 100

בגין מרווח זמן העולה על שעה אחת בין הוצאת כלי האצירה   10
  לרחוב לריקונם או בין ריקונם לבין השבתם לביתן האשפה

100  

  100  התייצבות פועל ללא בגדי עבודה ו/או אפוד זוהר כנדרש  11
  למשאית ליום 500  החלפת נהג משאית ללא עדכון הרשות  12
  300  התייצבות רכב שלא נוקה  13
שעת התחלה/ סיום העבודה שלא בהתאם לשעות שנקבעו   14

  הרשות המזמינהעל ידי 
  למשאית ליום 1500

התייצבות רכב פינוי שלא על פי הוראות החוזה לעניין: שנת   15
  ייצור, נפח ארגז, גודל רכב וכיו"ב

500  

  לרכב 200  התייצבות ללא שלט: "בשירות הרשות המקומית"  16
  לרכב למשמרת 200  לחוזה 5.7-ו 4.13, 3.12אי שטיפה כמוגדר בסעיפים   17

  ליוםלמיכל  50

                                                           
30 104 



132  
 

  (₪)סך הפיצוי המוסכם   נושא ההפרה  מס"ד
אי שאיבת תשטיפים משקועי קרקע בניגוד לדרישת הרשות,   18

  לחוזה 4.13כאמור בסעיף 
  למיכל 500

סביבת מיכל/ מכולה/ ערימת גזם/ ערמת פסולת גושית שלא   19
  נוקתה לאחר פינוי

200  

  ליום 1,200  היעדרות מנהל עבודה ללא אישור הרשות המזמינה  20
מנהל העבודה שלא בהתאם התייצבות/ סיום עבודה של   21

  לשעות שנקבעו על ידי הרשות
  ליום 800

  3,000  אי ביצוע סבבים נפרדים לסוגי הפסולת השונים  22
משאית ללא מערכת איתור ו/או ליקוי במערכת האיתור ו/או   23

אי יכולת שימוש במערכת ו/או במאגר הנתונים ו/או 
  שהמערכת אינה פעילה

1,800   

אפס או שקילה לפני פריקה, במקום שנקבע אי ביצוע שקילת   24
  על ידי הרשות

לכל סבב. בנוסף,  1,800
הקבלן לא יהיה זכאי 

לתמורה עבור פסולת 
שפינה במשאית שלא 

  נשקלה כנדרש.
  50  אי סגירת מכסים של כלי אצירה  25
  125  אי נעילת כלי אצירה  26
  50  אי החזרת פחים ומיכלים למקומם לאחר הפינוי  27
   100  סגירת חדרי/ מתקני אשפהאי   28
פינוי כלי אצירה באופן שגורם לנפילת הכלי ו/או באופן שיכול   29

  לגרום לו נזק
150  

  500  דליפת מיצים ו/או פיזור פסולת ממשאית נוסעת  30
  1,500  פינוי בניגוד להוראות הרשות/ שלא על פי הזרמים  31

  

(לא כולל חודש אוגוסט), ובדקה אילו  2020לתשלום של הקבלן לשנת הביקורת קיבלה לידיה את החשבונות המאושרים 
  קנסות הוטלו על הקבלן.

  :2020להלן טבלה המפרטת את הקיזוזים אשר בוצעו מחיובי הקבלן במהלך שנת 

  (₪) הקנס כולל מע"מ ועמלת משכ"ל סכום  (₪)הקנס   כמות  פירוט  חודש
  1462.50  50  25  אי החזרת כלי אצירה למקום  יוני

  ספטמבר
  3,380  1  תיקון נזק לרכב

5,491.06  
  555.56  2  פגיעה בעגלות

  

   ממצא:

מבדיקת הביקורת עולה כי הקיזוזים שבוצעו מהתשלום לקבלן בחודש ספטמבר אינם בהתאם לקנסות הקבועים  . 17

ורק  2020יוני  בהסכם, אלא בגין נזקים שנגרמו על ידו. כלומר, בפועל, הוטלו על הקבלן פיצויים מוסכמים רק בחודש

 בגין אי החזרת כלי אצירה למקום.

המשמעות העולה מכך הינה שלא מוטלים על הקבלן קנסות בגין הפרות באופן שוטף, למשל בגין אי עמידה בלוחות 
  . 2020הזמנים כפי שמצאה הביקורת או בגין הפעלת משאיות ללא מערכת הנפות אף שמקרים כאלה קרו במהלך שנת 

קנסות נועד להשיג אחידות באכיפת החוזים והשגת הרתעה והבטחת עמידה בתנאי ההסכם על ידי  השימוש במנגנון
  הקבלן.

יתרה מזאת, העובדה שלא מוטלים קנסות בגין הפרות המבוצעות על ידי הקבלן מעידה על טיב הפיקוח והבקרה 
 המבוצע על ידי הגורמים העירוניים האמונים על כך.

  :המלצה

רייה תבחן את נאותות מנגנון הטלת הפיצויים המוסכמים/ קנסות על הקבלן על מנת להבטיח עמידתו מומלץ כי העי. 17
 בתנאי ההסכם, ובכלל זאת את נאותות הפיקוח והבקרה אחר עבודת הקבלן בפועל.
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  תגובת אגף שפ"ע:

  .ופינוי איסוף' במח הבקרה כל את שירכז עובד האגף עובדי מתוך למנות האגף מנהל בכוונת
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  נספחים .8

  נספח ב' להסכם -פרוט השירותים – נספח א' .8.1
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  2020ינואר  -דוגמא לתחשיב מנהל מחלקת תפעול –נספח ב'  .8.2

  

  

34000034ליטר 120עגלות בנפח
6,38020542430819369,253ליטר 240עגלות בנפח
17,94247314521268548826,623ליטר 360עגלות בנפח
91022481161671,263ליטר 770עגלות בנפח
128541225174ליטר 1100עגלות בנפח

25,39425,3947057051,9281,9281,7041,7047,6167,6160037,34737,347

השלמת חוסריםהנפת עגלות עם תגים לא רשומים דצמבר  2019

עבודה בתאריכים  15+16/1/2020דחס  1654308-14-001הנפת עגלות ירוקות 

עבודת דחס  4 בימי א '  חושב לפי דחס  308-28-601 בתאריך  19.1.2020

עבודת דחס  4 בימי ב'  חושב לפי דחס  308-28-601 בתאריך  6.1.2021הנפת עגלות ללא תגים דצמבר  2019

השלמות למשאית  308-42-301 ללא מערכת לקריאת הנפות2997הנפת עגלות ירוקות 

ימי ג '  -  דחס  308-28-601 בתאריך  14.1.2020

ימי ד '  -  דחס  660-01-1011 בתאריך  1.1.2020

ימי ה'  -  דחס  308-28-601 בתאריך  2.1.2020

ימי ו'  -  דחס  308-14-001 בתאריך  10.1.2020

25394סה" כ רשומות: 

סה "כ  ליטר 1100ליטר 770ליטר 360ליטר 240ליטר 120

0205473225705סיכום משאית 

סה "כ  ליטר 1100ליטר 770ליטר 360ליטר 240ליטר 120

042414524841928סיכום משאית יום א' סה"כ השלמה  2019-12
03081268116121704סיכום משאית יום ב ' 

07322720164163632

סה "כ  ליטר 1100ליטר 770ליטר 360ליטר 240ליטר 120

031612083201556סיכום משאית יום ג ' 
0565129060151930סיכום משאית יום ד' 
041015405002000סיכום משאית יום ה' 
0645145025102130סיכום משאית יום ו' 

019365488167257616

פינוי עגלות ירוקות ע" י דחס  308-14-001

סה"כ ינואר  2020
נתוני מערכת

דחס  4 -  ימי ב ' דחס  4 -  ימי א ' דחס  308-14-001

35,910

103827521281437 0 192

פינוי עגלות ירוקות ע" י דחס  4 ימי א ' - ב' 

השלמת פינוי עגלות ירוקות ע" י דחס  308-42-301

פינוי עגלות ינואר  2020 -  ע" פ המערכת

243566781876

 ינואר  2020

דחס  

0

השלמת חוסרים

1576

דחס  308-42-301

7424

במקום  1+2/2/2020

סה" כ עגלות שפונו בינואר  2020
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  חשבון פרפורמה מאושר –' גנספח  .8.3
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  קנסות סעיפי–נספח ד'  .8.4

  להלן פירוט סעיפי ההסכם:

.  

  

  

  

.החזקת הקבלן ברשיונות ופוליסות ביטוח נדרשות• 1.4

.הפעלת סניף אחד לפחות לניהול עסקיו של הקבלן בתקופת העבודה• 1.5

-אשר לא יקדם מ, תחילת עבודה במועד שייקבע בצו התחלת עבודה על ידי העירייה•
.יום ממועד החתימה על ההסכם 60 2.1

.המצאת כל המסמכים והאישורים המפורטים בהסכם על ידי הקבלן• 2.2

.העמדת רכבים לביצוע העבודה על פי תנאי ההסכם• 2.6

.ציוד הרכבים באמצעי זהירות• 2.13

עמידת הרכבים בכל דרישות הרישוי והבטיחות של משרד התחבורה וכל רשות  •
.מוסמכת אחרת 2.14

.לרבות רשיונות וביטוחים הנדרשים על פי כל דין, תחזוקת הרכבים• 2.17

.העסקת עובדים שאינם עובדי העירייה; ומעלה 18העסקת עובדים מגיל • 2.28

.אי העסקת עובדים זרים• 2.29

.ביצוע העבודה תוך הקפדה על הוראות התקנות למניעת מפגעים• 2.33

ק יבוצע על ידי רכבי דחס המתאימים  "מ 8פינוי האשפה בכלי אצירה בנפחים של עד •
.לכל האצירה הרלוונטיים והמצוידים בזרועות הרמה 3.1

.פינוי האשפה משקועי קרקע לרכב המותאם לכך בתדירות שתקבע העירייה• 4.1

.  פינוי המכולות לאתר ובתדירות שתקבע העירייה• 5.1
איסוף ערמות גזם ופסולת גושית ייעשה על ידי משאיות שלהם שלדות במשקל של  •

טון   4ק לפחות ויכולת העמסה של "מ 28טון לפחות עם מנוף וארגז בנפח  17.9
הפסולת תובל לאתר סילוק הפסולת  ; בכל משאית יהיה צוות של נהג ופועל; לפחות

.שתקבע העירייה

6.1

להעביר את זכויותיו ללא הסכמת  / לשעבד/ להמחות/ הקבלן אינו רשאי להסב•
.העירייה 7.1

.הביטוחים שהקבלן מתחייב לרכוש• 8.5

.המצאת אישור על קיום הביטוחים לחברה המנהלת• 8.7

.יום קודם למועד פקיעתה 14התחיבות הקבלן להאריך את ערבות הביצוע לפחות • 10.19
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  2018מעקב אחר תיקון ליקויים שעלו בדוח הביקורת לשנת 

תוקן/לא   המלצות  ממצאים  'מס
תוקן/ 
תוקן 

חלקית/ 
  אחר

פירוט פעולות התיקון 
שננקטו/ תגובת 

  המבוקר

תאריך 
צפי 

  לתיקון

        דוח ביקורת נהלים

1 

הנהלים שלה העירייה לא עדכנה את ספר 
 10שנים כקבוע בהוראות סעיף  4 -אחת ל

  הדן בנוהלי העירייה. 10-101בנוהל מס' 

על הנהלת העירייה להכין ספר נהלים חדש 
ועדכני אשר תואם את הוראות החוק, 

התקנות, חוזרי מנכ"ל וכל הוראה חוקית 
אחרת שיתעד את שיטות העבודה הנכונות 

  ויקבע נורמת עבודה מצוינת ואחידה.

יום עיון הכולל סדנת כתיבת נהלים   לא תוקן
בהנחייתה של חברה חיצונית 

המתמחה בנושא ובהשתתפותם של 
כלל מנהלי המחלקות והאגפים צפוי 

להתקיים במהלך החודשיים 
הקרובים. לאחר תום הסדנה 

באחריות כל מנהל אגף ומנהל 
  מחלקה לתקף את הנהלים בהתאם.

  

2 

בנהלים קיימת אי אחידות ואי בהירות 
השונים בין האגפים. הנהלים נכתבו שלא 

  לפי הכללים כפי שהוסברו לעיל.

על אגף מינהל להנחות את האגפים 
השונים בכתיבת נהלים בצורה אחידה 

  ובהירה בהתאם לכללים.

אה תשובת המבוקר להמלצה מס' ר  לא תוקן
1.  

  

3 

הנהלים אינם ממוספרים או שמוספרו 
אין את פרטי באופן אקראי, ברוב המקרים 

  כותב הנוהל ואין את פרטי מאשר הנוהל.

יש לקבוע צורת מספור אחיד לנהלי 
העירייה. על צורת המספור לאפשר זיהוי 

האגף, זיהוי המחלקה, מספר נוהל ומספר 
  גרסה.

אה תשובת המבוקר להמלצה מס' ר  לא תוקן
1.  

  

4 

הנהלים האגפיים שנמסרו לביקורת אינם 
הפעילויות של אגפי מקיפים את כל 

  העירייה.

אה תשובת המבוקר להמלצה מס' ר  לא תוקן  .  1ראה המלצה מס' 
1.  

  

5 
רוב הנהלים האגפיים לא הובאו לידיעת 
  ולאישור אגף מינהל או מנכ"ל העירייה.  

על אגף מינהל להכין נוהל להכנה, אישור 
  ועדכון נהלים אגפיים.  

מס' אה תשובת המבוקר להמלצה ר  לא תוקן
1.  
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6 

הנהלים לא נושאים חתימת העובדים 
הרלוונטיים המאשרת כי הנוהל הובא 

  לידיעתם וכי הם מתחייבים לפעול על פיו.

על מנהלי האגפים השונים להחתים את 
העובדים הרלוונטיים על הנהלים הנוגעים 
לעבודתם ולוודא כי הנוהל ברור להם וכי 

  יפעלו על פיו.

המבוקר להמלצה מס' אה תשובת ר  לא תוקן
1.  

  

7 

בנוהל "בדיקת משטרתית  3.2 סעיף
לעובדי קבלן" קובע: " באחריות היועצת 

המשפטית והיועצים המשפטיים העובדים 
בשרות העירייה להטמיע את הנוהל החדש 
בכל המכרזים והחוזים העתידיים שיחתמו 

מבירור עם ממונה תחום  עם הקבלנים".
לשירותים התקשרויות העירייה באגף 

שפטיים עולה כי הנוהל לא מוכר לה מ
ומכאן שבוודאי לא יושם בחוזים שנחתמו 

  עם קבלנים.

גיבוש נהלים הקשורים לפעילותם של יותר 
מאגף אחד יבוצע בתיאום של האגפים 
הרלוונטיים ויאושר על ידי מנהלי אותם 

  אגפים ומנכ"ל העירייה.

      לא תוקן

8 

בנוהל " שמירה מצילום ותיעוד  2.2סעיף 
מצלמות גוף" קובע : "הנוהל יאושר ע"י 

הלשכה המשפטית לפני תחילת השימוש 
מבירור עם היועצת במצלמות גוף". 

המשפטית עולה כי הנוהל לא מוכר לה 
  ומעולם לא אושר על ידה.

יש להביא את הנוהל לאישור היועצת 
  המשפטית.

      לא תוקן

        נגישותדוח ביקורת 

        מבנה ארגוני - 1פרק 

3  

בניגוד לקבוע בהגדרת התפקיד, רכז 
הנגישות בעירייה אינו כפוף במישרין 

  למנכ"ל או למזכיר הרשות. 

מומלץ כי תפקיד רכז הנגישות יוכפף 
במישרין למנכ"ל העירייה או למזכיר 

הרשות בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל 
  משרד הפנים.  

    מנכ"ללהחלטת   לא תוקן

4  

נמצא כי תפקיד ממונה הנגישות בעירייה 
הועבר, בשנים האחרונות, בין בעלי 

תפקידים שונים וזאת למרות החשיבות 
הרבה של הטיפול בנושא ולמרות 

שהנציבות הוציאה לעירייה מספר צווי 
נגישות כיוון והעירייה לא עמדה במועדים 

מומלץ כי ימונה גורם אחד בעירייה 
שיתפקד כממונה נגישות עד סיום תקופת 

ביצוע ההנגשה בעיר גבעתיים שכן אי 
עמידה בצווי נגישות עלולים לגרור אחריהם 

  חיוב אישי של בעל תפקיד בעירייה.   

    להחלטת מנכ"ל  לא תוקן
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שנקבעו על פי חוק ו/או בצווי הנגישות 
  שהוצאו לה מטעם הנציבות. 

        תכנית אב לנגישות - 2פרק 

7  

נמצא כי לעירייה כלל אין תכנית אב 
לנגישות ו/או תוכנית אב לנגישות בשירות. 
הפרוטוקולים אינם כוללים את הפרמטרים 

על פי החוק, התקנות והתקנים  נדרשיםה
  .הרלוונטיים

הביקורת ממליצה לעירייה לערוך תוכנית 
אב לנגישות ותוכנית אב לנגישות בשירות 

אשר תשמש אך ורק בתור תכנית אב 
לנגישות ותכלול את כל הפרמטרים על פי 

החוק, התקנות והתקנים הרלוונטיים 
  ובייחוד אומדן עלויות ההנגשה. 

    טופל ועלה לאתר הרשות  תוקן

8  

נמצא כי עקב אי הכנת תכנית אב לנגישות 
העירייה לא הגישה לנציבות תכנית אב 

לנגישות לעיר גבעתיים ולכן לא היה 
באפשרותה להגיש בקשות למשרדי 

הממשלה השונים לקבלת סיוע כלכלי 
  למימון ביצוע תכנית הנגישות.  

מומלץ כי העירייה תבדוק באילו פרויקטים 
לי ממשרדי זכאית להחזר ו/או סיוע כלכ

הממשלה השונים ותפעל באופן קבוע על 
מנת לקבל כספים אלו ממשרדי הממשלה 

השונים. עוד מומלץ כי העירייה תערוך 
הערכה תקציבית ביחס לפרויקטים שהיא 

מבצעת בטרם התחלתם לא כל שכן 
  לקראת סיומם.  

    באחריות הגזברות  לא תוקן

        תכנית עבודה - 3פרק 

9  

הביקורת ביקשה לקבל מרכז הנגישות 
העתק מתכניות העבודה של העירייה 

. 2014-2018בתחום הנגישות לשנים 
לביקורת הומצאו תכניות העבודה של אגף 

-2017נכסים, רישוי עסקים ובינוי לשנים 
בלבד מלוות בהסבר כי אין תכנית  2018

עבודה לנגישות ו/או נגישות בשירות 
קיימת התייחסות נפרדות ועצמאיות אלא, 

לכך בתוכניות העבודה של האגף 
ובפרוטוקולים של ועדת נגישות. כלומר, 

לעירייה אין תכניות עבודה שנתיות 
אופרטיביות לנגישות, זאת אף שההנגשה 
כרוכה בעלויות הנאמדות בעשרות מיליוני 

  שקלים. 

מומלץ כי תוכן תכנית עבודה שנתית 
נפרדת לתחום הנגישות בתחומה אשר 

גזר מתכנית האב לנגישות ואשר תכלול תי
פירוט של כל המשימות לביצוע, אומדני 

עלויות, מקורות מימון צפויים ולוחות זמנים 
  ברורים לביצוע. 

    קיים בתוכנית האב  לא תוקן
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        התקשרויות עם יועצי נגישות - 4פרק 

        תקציב - 5פרק 

11  

נמצא כי מכיוון והעירייה לא גיבשה תכנית 
לנגישות שכללה בין היתר אומדני אב 

תקצוב אין באפשרותה להגיש בקשות 
לתקצוב ממשרדי הממשלה השונים שכן, 
תכנית אב לנגישות ובפרט אומדני תקצוב 

הינם תנאי להגשת בקשה לתקצוב 
מהממשלה. יצוין כי העירייה קיבלה תקצוב 
פרויקטאלי ממשרד החינוך. (ראה הרחבה 

גשת מבני לדוח העוסק בהנ 7.2.2בפרק 
  חינוך)

מומלץ כי העירייה תתקצב את נושא 
הנגישות על מנת שתוכל להגיש בקשות 

  לתקצוב ממשרדי ממשלה שונים. 

      לא תוקן

12  

כאשר ביקשה הביקורת לקבל ריכוז 
לסכומים שהוציאה העירייה בהקשר 

לנגישות נענתה כי אין בעירייה קובץ מרוכז 
לכל התשלומים שהוציאה בהקשר להנגשה 

כיוון שהתקציב לביצוע ההנגשה יצא מכל 
תיק פרויקט בנפרד. רק בחודש ספטמבר 

נפתח כרטיס תב"ר ייעודי  המרכז  2017
את ההוצאות בגין הנגשה. כלומר, העירייה 

אינה עורכת מעקב ובקרה אחר עלויות 
ההנגשה ולכן אינה יודעת מהן עלויות 

ההנגשה הכוללות בהן נשאה לצורך ביצוע 
ום בו החלו עבודות הנגישות ההנגשה מהי

  ועד היום.

מומלץ כי יערך איסוף וריכוז של נתוני 
פרוייקטי ההנגשה השונים שבוצעו על ידי 
העירייה מאז שנחקק החוק ועד לפתיחת 

, הן לצורכי 2017התב"ר המרכז בשנת 
תיעוד ומעקב מסודרים והן לצורך בחינת 

ההיתכנות של קבלת החזרים מגורמי 
   ממשלה שונים. 

הנושא נמצא בעבודה, צפי לסיום   לא תוקן
קבלת כל אישורי הנגישות ספטמבר 

2021  

  

        נהלים - 6פרק 

13  

עובדי העירייה העוסקים בתחום הנגישות 
פועלים ללא נהלים כתובים המסדירים את 
פעילותם, תהליכי העבודה שלהם וממשקי 

עבודתם מול גורמים חיצוניים, כך שלא ניתן 
נאותה אחר עבודתם ואחר לקיים בקרה 

ממשקי העבודה שלהם מול גורמים 
  חיצוניים.

יש לעגן את תהליכי העבודה הפנימיים של 
העובדים העוסקים בתחום הנגישות 
וממשקי העבודה שלהם מול גורמים 

אחרים בעירייה ומחוצה לה באמצעות נהלי 
עבודה מסודרים וכתובים. כך למשל יש 

 הבאים: לקבוע נהלים בנוגע לתהליכים 

      לא תוקן
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 העוסקים כל בין האחריות חלוקת 
 .הנגישות בתחום

 העוסקים כל בין העבודה ממשקי 
 .הנגישות בתחום

 חיצוניים יועצים עם התקשרות 
 .הנגישות בתחום

 הנגישות בתחום העוסקים של דיווח 
 .מפקחים לגורמים

 מול הנגישות רכז של העבודה תהליך 
 .בעירייה השונים הגורמים

 על נגישות בפרויקט הטיפול תהליך 
 ועד התכנון משלב השונים היבטיו כל

 לגורמים והדיווח הביצוע
 .הרלוונטיים

 ושמירת פרויקט תיק ניהול 
 .פרויקט לכל הנוגעים המסמכים

 בכל הנגישות רכז מול ותיאום דיווח 
  .הרגילים ההנדסיים הפרויקטים

 הנגישות ביצוע לשלב החובה הסדרת 
 שיפוצי במהלך החינוך במוסדות

  .הקיץ

        מבנים תשתיות וסביבה –נגישות מתו"ס  - 7פרק 

15  

מנתוני הטבלה לעיל עולה כי העירייה לא 
עמדה בחובתה החוקית להנגשת המבנים 
בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בחוק. 

 המבנים להנגשה:   47מתוך 

 );79%מבנים לא הונגשו כלל ( 37 

 );8%(מבנים הונגשו חלקית  4

  );13%מבנים הונגשו ( 6

על העירייה לעמוד בלוחות הזמנים 
הקבועים בחוק ולהנגיש את כל המבנים 

הנדרשים, מומלץ כי העירייה תערך באופן 
נאות להנגשת כל המבנים בשנים הקרובות 
כולל העמדת התקציבים הנדרשים ועריכת 
כל התכניות הרלוונטיות. עוד מוצע לעירייה 

תפות ההנהלה הבכירה לכנס ישיבה בהשת
ולקבוע דרכי פעולות להמרצת עבודות 

הנגישות לצורך השלמת הפערים שנמצאו 
  בדוח זה. 

עדיין לא עומדים בזמנים וכפי שזה   לא תוקן
נראה העירייה לא תעמוד בלוחות 
הזמנים כי הקמת מבנה העירייה 

  הוקפאה 
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16 

העירייה החליטה שלא לבצע את הנגשתם 
כיוון שהם עתידים לעבור מהמבנים  13של 

לבניין עירייה חדש, בלא שדיווחה על כך 
  לנציבות וקיבלה את אישורה כנדרש.

על העירייה לפנות לנציבות לקבלת 
מהמבנים לא יונגשו  13-אישורה לכך ש

בשל התכנון לכללם במבנה חדש העתיד 
  להיבנות. 

הומלץ על ידי היועצת החיצונית לא   לא תוקן
לא נקבל לכך  לפנות לנציבות כי

  אישור

  

18  

מנתוני הטבלה לעיל עולה כי העירייה לא 
עמדה בחובתה החוקית להנגשת מבני 

החינוך בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים 
 מבני החינוך להנגשה:   15בחוק. מתוך 

 );40%מבנים לא הונגשו כלל ( 6

 );33%מבנים הונגשו חלקית ( 5

 );0.6%מבנה בביצוע ( 1

  );0.2%נדרשת הנגשה (מבנים לא  3

מומלץ כי העירייה תפעל להנגשה מלאה 
ומיידית של כל מוסדות החינוך בעיר כפי 
שהיא נדרשת לעשות בהתאם להוראות 

  החוק.

כל מוסדות החינוך בעיר מונגשים   תוקן חלקית
  בימים אלה

  

19  

העירייה טרם ניצלה את מלוא התקציב 
שהועמד לרשותה מטעם משרד החינוך. כך 

מיליון ש"ח שניתנו  2.5-שמתוך  סך של כ
לעירייה במסגרת ההתחייבויות התקציביות 

₪  733,315ממשרד החינוך ניצלה סך של 
בלבד. דבר זה נובע מכך שהעירייה אינה 

מגישה בקשות לקבלת המימון נשוא 
וזאת למרות שחלק מעבודות ההתחייבויות, 

ההנגשה בגינן ניתנו ההתחייבויות 
  האמורות כבר בוצעו. 

מומלץ כי העירייה תפעל לקבלה של 
הסכומים המגיעים לעירייה בגין ביצוע 
עבודות ההנגשה בבתי ספר ממשרד 

החינוך במסגרת התחייבויות תקציביות 
  שאושרו על ידיו.

      לא תוקן

21  

הפרטיות בבתי על אף שכל ההנגשות 
העירייה לא דאגה לקבל  ,הספר הושלמו

תקציב בטרם ביצוע העבודות כך לדוגמא, 
בהתאם למסמכים שהומצאו לביקורת, 

לבתי הספר אמונים ושמעון בן צבי טרם 
ביקשה העירייה תקציב לביצוע ההנגשה 
ולבית ספר שמעוני כלל אין מידע בדבר 

  אומדן עלות ההנגשה. 

סגל לעצמה מדיניות מומלץ כי העירייה ת
עבודה מסודרת ומתועדת כך שהמסמכים 

איתם עובדת ישקפו את העבודה בפועל 
ואת הסטאטוס העדכני של הפרויקטים 

באופן שבו, כל בר דעת שיסתכל על 
המסמכים ידע בדיוק היכן עומד הפרויקט, 

דבר אשר יקל רבות על תהליך הפיקוח 
והבקרה הן מבחינה כספית והן מבחינה 

  ית. תפעול

  לא תוקן 

  

    באחריות מנהל חינוך/גזברות
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        תשתיות - 8פרק 

23  

ברה לביקורת עמרשימת הצמתים שהו
עולה כי בניגוד להוראות החוק ולוחות 

הזמנים שנקבעו במסגרתו לא השלימה 
העירייה את הנגשת כלל הצמתים בעיר. 

 92נמצא כי לכל הפחות טרם הונגשו 
  ). 37%שקיימים בעיר ( 248צמתים מתוך 

מומלץ כי הממונה יבצע פיקוח ומעקב אחר 
התקדמות ההנגשה ברחבי העיר על מנת 

מצב בו בעל תפקיד אינו עושה  למנוע
עבודתו כראוי וכתוצאה מכך תוציא 

הנציבות צו נגישות לחיוב בעלי תפקידים 
  בעירייה.  

 בן אייליועץ נגישות מר  עם בבדיקה  לא תוקן
 להתקין חובה אין כי נראה צבי

 כי ברמזורים לעיוורים שמע מתקני
  לתוקף תקנות נכנסו לא עדיין

  ".דרכים" נגישות

 תקן הוא הזמזמים לגבי התקן
 בקשה תוגש. מחייב ואינו וולונטרי
 זה אם, 2021 לשנת לתקציב
  יבוצע זה יתוקצב

  

  

24  

 13מהנמסר לביקורת עולה כי מתוך 
 5הרמזורים בעיר הונגשו עד כה רק 

  ) ברחבי העיר. 38%רמזורים (

מומלץ כי הגורם האמון על פיקוח עבודת 
חברת מנוליד, שבהתאם לנמסר לביקורת 

ממנהל מחלקת תשתיות ביצעה את 
מרבית עבודות הנגשת הרמזורים בעיר, 

יערוך בדיקה מקיפה ביחס לעבודה 
שנותרה לביצוע ויתווה תכנית עבודה 
מסודרת להשלמת הנגשת הרמזורים 

  בעיר. 

 בן אייליועץ נגישות מר  עם בבדיקה  לא תוקן 
 להתקין חובה אין כי נראה צבי

 כי ברמזורים לעיוורים שמע מתקני
  תקנות לתוקף נכנסו לא עדיין

 לגבי התקן ".דרכים" נגישות
 ואינו וולונטרי תקן הוא הזמזמים

 לשנת לתקציב בקשה תוגש. מחייב
  יבוצע זה יתוקצב זה אם, 2021

  

26  

לביקורת לא הומצאו אף אחד מהמסמכים 
שהתבקשו ממנהל מחלקת תשתיות 

בהקשר עם הנגשת מקומות שאינם בניין 
ולכן לא היה באפשרותה לבדוק האם 

העירייה עמדה בהוראות החוק והתקנות 
  לעניין זה.  

  

הביקורת ממליצה כי תערך בחינה מסודרת 
של הנגשת מקומות שאינם בניין וסטטוס 

וכי תוכן תוכנית פעולה  ההנגשה שלהם
  מסודרת לטיפול בהנגשתם.  

      לא תוקן

        נגישות בשירות - 9פרק 

27  

נמצא כי העירייה לא ערכה תכנית עבודה 
מפורטת של כל השירותים שיש להנגיש 
וזאת על אף שהמועד האחרון להנגשה 

בנובמבר  1בתחום השירות נקבע ליום 
2017 .  

הביקורת ממליצה כי העירייה תמנה גורם 
מטעמה אשר יהיה אחראי לכך שכל חובה 

שחלה על העירייה מטופלת בהתאם 
להוראות החוק והתקנות שכן לדוגמא 
במקרה דנן, אי ציות לחוק עלול לגרור 

הוצאת צו נגישות כנגד גורמים בעירייה 

      לא תוקן
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מג לחוק השוויון וככל 19בהתאם לסעיף 
ולאו הנציבות תוכל והוראות צו זה לא ימ

להגיש כתב אישום כנגד הגורמים 
  הרלוונטיים בעירייה.  

28  

נמצא כי העירייה אינה פועלת באופן 
אקטיבי על מנת להנגיש את כלל השירותים 

הניתנים על ידה לאזרחי העיר ובעצם רק 
כאשר יש פרויקט חדש שהעירייה מבצעת 

  יש התייחסות לנושא הנגישות בשירות.

מומלץ כי העירייה תערוך בדיקה ביחס 
למצב נגישותם של השירותים הניתנים על 

ידה ותפעל ללא לאות על מנת להשלים את 
  הנגשת השירותים בהקדם האפשרי. 

אגפי הנדסה , מחשוב ודוברות   תוקן חלקית
וימשיכו גם  2020עסקו בכך בשנת 

  .2021בשנת 

  

29  

נמצא כי העירייה לא ערכה אומדני תקצוב 
ביחס לעלות נגישות בשירות ברחבי העיר. 

עוד נמצא כי העירייה אינה יודעת כמה כסף 
השקיעה בנושא נגישות בשירות ובכלל 

אינה עורכת מעקב ובקרה ביחס לעלויות 
  שמוציאה לצורך ביצוע ההנגשה. 

מומלץ כי ימונה גורם אחראי מבחינה 
תן מענה מקצועי וילווה את יתקציבית שי

עובדי העירייה בנושאים תקציבים 
לפרויקטים וחובות תקציביות מול משרדי 

הממשלה. או לחילופין, מומלץ כי כלל 
עובדי העירייה (וכל עובד חדש) יעברו 

הדרכות מקיפות ביחס להתנהלות 
תקציבית בפרויקטים כך שידעו בדיוק מה 

עליהם לעשות מבחינה תקציבית כאשר 
  ניצבים מול פרויקט חדש.  

      לא תוקן

30  

העירייה לא השלימה חובותיה במסגרת 
 1/11/2017הנגישות בשירות עד ליום 

המועד בו הייתה אמורה להשלים הנגשת 
מהשירותים וזאת מלבד אתר  100%

  האינטרנט של העירייה שהינו מונגש.

יש לפעול להסדרה מיידית של נגישות 
  השירות הניתן על ידי העירייה. 

אגפי הנדסה , מחשוב ודוברות   תוקן חלקית 
וימשיכו גם  2020עסקו בכך בשנת 

  .2021בשנת 

  

        דוח ביקורת רישוי עסקים
        מבנה ארגוני – 1פרק 

מבדיקת הביקורת נמצא כי סגן מנהל   1
בנוסף המחלקה אשר משמש בפועל 

לתפקידו זה הן כפקיד הרישוי והן כמפקח 
אינו עומד בדרישות הסף לתפקיד המפקח 

ואינו בעל הסמכה כהנדסאי או כתברואן 
י התואם את או/או בעל תואר אקדמ

לאור האמור לעיל, מומלץ כי מחלקת 
בעירייה תערוך בחינה משאבי אנוש 

מסודרת של הגדרות תפקידיו של סגן 
מנהל המחלקה ותחומי אחריותו בהתאם 

  להוראות חוזר המנכ"ל.

הנושא ייבחן על ידי אגף משאבי   לא תוקן
  אנוש
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כי סגן המנהל הוסמך  יצויןסף. הדרישות 
  על ידי ראש העיר כמפקח עירוני.

מבדיקת הביקורת נמצא כי בוחן התוכניות   2
אשר החל את עבודתו במחלקה בינואר 

שנים טרם עבר  3-, לפני למעלה מ2016
  ולו הדרכה אחת בנושאי רישוי עסקים.

מומלץ כי העירייה תוציא את בוחן 
התוכניות, אשר עוסק בלעדית באישור 

תוכניות עסק, לקורסים, הדרכות, 
השתלמויות או אפילו ימי עיון הרלוונטיים 

לתפקידו הן בתחום רישוי העסקים והן 
  בתחום ההנדסי.   

  יתוקן  לא תוקן

  המפקח המבוקר פרש. 

החדש שימונה יודרך  המפקח
  בהתאם להערת הביקורת.

  

        נהלים - 2פרק 

אין פורמט אחיד לנהלים המעיד כי מדובר   3
בנוהל עירוני מאושר והנהלים אינם בנויים 
במתכונת מסודרת של נוהל רשמי, הכולל 

  מהדורות והליך עדכון מובנה. 

מומלץ כי נהלי העבודה הפנימיים של 
אחיד, רשמי ואשר המחלקה יערכו בפורמט 

כולל מספר נוהל, מהדורות והליך עדכון 
  מובנה ומתועד.

בכל הנושאים בפרק זה מטפלים   לא תוקן
  ומייעלים כל העת את הנהלים

  

תרשים תהליך העבודה במחלקה אינו   4
מהווה חלק מנוהל עבודה מסודר. זאת אף 
שתרשים תהליך אמור ללוות נוהל עבודה 

גרפית של האמור פנימי ולהוות המחשה 
  בנוהל העבודה ולא להחליפו.

מומלץ כי יוכן נוהל עבודה המפרט את 
שלבי העבודה בהתאם לתרשים התהליך, 

כולל פירוט של כל שלב ושלב בתהליך, 
קביעת הגורמים האמונים על הטיפול בכל 

  שלב וכדומה.

    2021יתוקן במהלך שנת   לא תוקן

נהלים קובץ הנהלים של המחלקה כולל שני   5
פנימיים המסדירים את עבודת המחלקה 
ושלושה מסמכי הנחיות המיועד לפונים 

למחלקה. שני הנהלים הפנימיים מסדירים 
חידוש רישיונות  –רק שני תהליכים 

והיתרים והנפקת רישיון עסק לקייטנות. 
כלומר, בפועל אין למחלקה נהלים רבים 
הנדרשים לשם הסדרת תהליכי העבודה 

  .הפנימיים בה

יש לעגן את תהליכי העבודה הפנימיים של 
העובדים העוסקים בתחום רישוי עסקים 

וממשקי העבודה שלהם מול גורמים 
אחרים בעירייה ומחוצה לה באמצעות נהלי 

  עבודה מסודרים וכתובים.

    ניקח לתשומת ליבנו  לא תוקן

        תוכנית עבודה – 3פרק 

מבדיקת הביקורת את עמידת המחלקה   6
הפרויקטאליים אשר נכללו בתוכנית ביעדים 

 2018- 2017העבודה השנתית לשנים 
(הכשרת עובדים, קביעת מפרטים אחידים, 

ארגונית באגף  מומלץ כי תערך בחינה פנים
נכסים ובמחלקה לרישוי עסקים, לבירור 
מדוע לא הושגו היעדים הפרויקטאליים 

קיימת תכנית עבודה שנתית לפיה   תוקן חלקית
  עובדים .

  מפרט אחיד רשותי נקבע ופורסם.
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עולה כי בפועל, הנגשת מידע ואירכוב) 
המחלקה לא השיגה אף אחד מארבעת 

היעדים הפרויקטאליים שנקבעו במסגרת 
  .2017-2018תוכנית העבודה שלה לשנים 

-2017שנקבעו על ידי המחלקה בשנים 
2018  .  

אישורים ורשיונות נסרקים.  -אירכוב
 לאירכוב,תיקים למסירה  5הוכנו 

  ממתין למערכות מידע.

נמצא כי תכניות העבודה של המחלקה   7
זהות לחלוטין וכי  2017-2018בשנים 

מבדיקת הביקורת את עמידת המחלקה 
במשימות השוטפות המרכזיות אשר נכללו 

-2017בתוכניות העבודה השנתיות לשנים 
  עולה כי:  2018

  הנפקת רישיונות חדשים, -היעדים

 – רישיונות תקופתיים ואכיפהחידוש 

כוללים כמדד תפוקה שנקבע 

עסקים בעלי  70%להשגתם  יעד של 

רישיון, מדד שכבר הושג קודם 

 80% - 79%לקביעתו. בפועל ל

מהעסקים בעיר יש רישיונות עסק 

בתוקף בהתאם לדיווחי המחלקה 

  למשרד הפנים בשנים האחרונות.  

 אין  – פיקוח עסקים טעוני רישוי

לבדיקות יזומות של עסקים תיעוד 

שבוצעו על ידי מפקחי המחלקה 

. על פי רשימת 2017במהלך שנת 

ביקורות שהועברה לביקורת בסה"כ 

ביקורות בעסקים על ידי  73בוצעו 

 -כלומר כ 2017המחלקה במהלך שנת 

ביקורות בחודש, כולן בגין בקשות  6

שהוגשו ואינן ביקורות יזומות. בשנת 

ביקורות  30ערכה המחלקה  2018

מומלץ כי המחלקה תקבע יעדים ריאליים, 
אשר יביאו לשיפור המצב הקיים  הוכאל

  ויחייבו מאמץ ולו מזערי לשם השגתם.

הוכנה תוכנית שלדית. בהכנה   תוקן חלקית
תוכנית מפורטת צמודת לו"ז לביצוע 

  .2021במהלך 
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בלבד במהלך השנה בעוד שמדד 

חנויות כל  30-התפוקה הוא בדיקת כ

 חודש.

 2018במהלך שנת  - נגישות עסקים 

התקשרה העירייה בחוזה עם אדריכל 

שהוא יועץ נגישות מוסמך לביצוע 

"עבודות ייעוץ בתחום ביקורת 

נגישות לעסקים". יצויין כי מבדיקת 

, 2017הביקורת עולה כי כבר בשנת 

טרם נחתם החוזה שילמה העירייה 

  ליועץ בגין ביקורות נגישות בעסקים.

        מיפוי עסקים טעוני רישוי – 4פרק 

מבדיקת הביקורת נמצא כי המחלקה אינה   8
שומרת תיעוד מסודר ורציף לדוחות 

השנתיים החתומים שהגישה למשרד 
הפנים. כך למשל הביקורת קיבלה העתק 

אשר על גביו נערכו  2014מהדיווח לשנת 
תיקונים/ חישובים ידניים המתייחסים לסוף 

י הדיווח המוקלד . כאשר על גב2015שנת 
מצוין שהוא עבור "עיריית דוגמה", ראה 

  נספח ב'.  

מומלץ כי העירייה תוציא נוהל ו/או הנחיות 
למחלקת רישוי עסקים בנוגע לתיעוד 

ושמירת מסמכים חשובים כמו, מסמכים 
  שהוגשו למשרדי הממשלה השונים.  

נפתחה תיקיה לאחסון דוחות   תוקן 
  שמועברים למשרד הפנים.

ייה מכילה דוחות מהשנים התיק
2018-2020  

  

העתקי הדיווחים שנמסרו לביקורות   9
, אינם 2016-2017המתייחסים לשנים 

חתומים על ידי גזבר הרשות כנדרש ואינם 
כוללים את כל הנתונים הנדרשים בדיווח 

למשל: נתון בדבר "עסקים הנמצאים 
בהליכי רישוי" ונתון בדבר "מספר בקשות 

שהוגשו בשנת הדוח" עבור כל לרישיון עסק 
  סוג עסק.

מומלץ להקפיד כי הדיווחים למשרד הפנים 
בהם מחויבת העירייה יבוצעו באופן מלא, 

במועד וכן ייחתמו כנדרש על ידי גזבר 
  הרשות.

    יש לפנות לגזברות  לא תוקן
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והן  2016מן הנתונים עולה כי הן בשנת   10
רוב העסקים טעוני הרישוי  2017בשנת 

הפועלים בעיר ללא רישיון הינם בתחום 
מהעסקים  70%המזון ומהווים מעל 

הפועלים ללא רישיון בגבעתיים. בהקשר 
זה חשוב לציין כי תחלואה בעקבות מזון 

שאינו בטוח מהווה את אחת הבעיות 
המרכזיות בעולם המערבי ומשכך 

החשיבות הרבה שבהבטחת תנאי תברואה 
  נאותים בעסקי מזון.

מליצה כי העירייה תבחן דרכים הביקורת מ
לטיפול מהיר ויעיל יותר, למתן רישיון עסק 

  לעסקים בתחום המזון.

יש לציין שהרוב המוחלט של   לא תוקן
העסקים יש אישור משרד הבריאות 

  החסם העיקרי הוא 

  תו"ב.

  

 41% -מן הנתונים לעיל עולה כי בממוצע כ  11
מהבקשות הפתוחות לקבלת רישיון עסק 
מתעכבות בטיפול  "תכנון ובניה", כאשר 
הבדיקה מבוצעת בעצם על ידי עובד של 

מחלקת רישוי עסקים עצמה. כלומר העיכוב 
בטיפול בבקשות נגרם ברובו מעיכוב 

בטיפול של מחלקת רישוי עסקים ולא של 
  צוניים.  הגורמים החי

מומלץ כי העירייה תבדוק מדוע רוב 
הבקשות מתעכבות בקבלת אישור של 
תכנון ובניה ותפעל על מנת לצמצם את 
  העיכוב הנגרם בהנפקת רישיונות עסק. 

נקבעה ועדה מייעצת למהנדסת   תוקן חלקית
הרשות לאישור חריגות שלדעתה 

  לא פוגעות בתכליות דיני התו"ב.

החוק הועדה למדה את תיקוני 
  ופועלת לניסוח נוהל זה.

  

        ניהול רשומות (תיקי עסק) – 5פרק 

המחלקה שומרת את מסמכי העסקיים   12
הפיזיים בקלסרים מקרטון המאוחסנים על 

גבי מדפים פתוחים בכניסה למחלקה. 
הביקורת התרשמה כי מתאפשרת גישה 

לכל אדם הנכנס למחלקה לתיקי העסקים 
מנגנון פיקוח ו/או שמירה הפיזיים וכי אין כל 

  על תיקים אלו.

מומלץ כי תבחן האפשרות להעמיד לרשות 
המחלקה ארונות אשר ניתן לנעול לצורך 

  שמירת תיקי העסק.

  לא תוקן 

  

אי אפשר לעשות ארונות והמקום 
נעול בשעות שהמנהלים לא נמצאים 

  במקום 

  

העסקים  756מבדיקת הביקורת את   41
 הפעילים במערכת:

  רישיונות פעילים לא צוין  116עבור

 שם העסק. 

מומלץ כי תערך בדיקה מסודרת של 
הנתונים החסרים במערכת הממוחשבת 

בנוגע לכל אחד מהעסקים הפעילים ויבוצע 
  עדכון של הנתונים החסרים.

בקרוב המחלקה מגייסת מזכירה   לא תוקן
חדשה שתבצע סדר במערכת, 

עשתה פנייה לאוטומציה נ לבמקבי
  להדרכה חדשה לעובדים.
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  רישיונות נמצא כי לא  59עבור

הוגדרה מהות העסק (לא צוין מספר 

הפריט בהתאם לצו רישוי עסקים 

בגינו הוגשה הבקשה אשר לפיו 

קבועה בחוק החובה לפנות לגורמי 

 האישור השונים).

  תיקים נמצא כי הם ריקים  33עבור

שם העסק  כלומר, לא צוין סטאטוס,

 4ומהות העסק. עוד יצוין, כי 

  .2018מהתיקים האלה נפתחו בשנת 

        הליך הרישוי – 6פרק 

נמצא כי בניגוד לחוק רישוי עסקים הקובע   17
כי על רשות רישוי לתת חוות דעת מקדמית 

ביחס לעסק מוצע ככל ובעל העסק פונה, 
המחלקה אינה מוציאה חוות דעת מקדמיות 
בכתב אלא בעל פה בלבד. בפועל לא ניתן 

לקבל מהמחלקה מסמך חתום על ידי גורמי 
הרשות הרלוונטיים הקובע האם העסק 

  דרישות החוק והתקנות ואם לאו. עומד ב

על העירייה לעמוד בהוראות החוק ולספק 
לבעל עסק מוצע חוות דעת מקדמית 

, לאחר בדיקה של כל הגורמים בכתב
הרלוונטיים, אשר תפרט האם העסק 

המוצע עומד בהוראות החוק ואם לאו מהם 
התנאים המוקדמים בהם עליו לעמוד, 
ידי  בכפוף כמובן לתשלום אגרה כחוק על

  בעל העסק.  

במפרט האחיד יש לינק לטופס   לא תוקן 
בקשה לחוות דעת מקדמית. נכון 

להיום, לא עושים בו שימוש אך 
  נותנים חוות דעת מקדמית בעל פה 

  

 12.3.19מבדיקת הביקורת נכון ליום   52
במערכת רישוי עסקים נמצא כי דוח 

 5המפרט  "חסר גורם תשלום" כלל 
  .2018-2019רישיונות מהשנים 

מומלץ לבחון מדוע לא בוצע תשלום אגרה 
בגין כל אחת מבקשות הרישוי המפורטות 

  לעיל.

      לא תוקן

באתר האינטרנט העירוני לא מפורסמות   72
הנחיות בדבר אופן תשלום האגרה לרישיון 

עסק וכי ניתן לשלמה רק בכרטיס אשראי 
בעת ההגעה למחלקה ואילו תשלום במזומן 

יחייב את המבקש לבצע או בהמחאה 
  התשלום בקופת העירייה.

מומלץ לעדכן את אתר האינטרנט העירוני 
כך שיכלול מידע בדבר אופן תשלום אגרת 

  הרישוי

    ייבדק מול אוטומציה  לא תוקן
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אין כל חיווי באתר האינטרנט של העירייה   29
בדבר החובה להנגיש את העסק. בעל 

העסק אינו נדרש במסגרת מסמכי הבקשה 
  להגיש אישור מורשה נגישות מטעמו. 

נט את החובה ריש לפרסם באתר האינט
להנגשת עסקים ולהגשת אישורי מורשי 
נגישות מטעם בעל העסק לצורך קבלת 

רישיון עסק.  בנוסף יש לערוך רשימה 
מסודרת של העסקים הפעילים ולהודיע 

  להם על חובת הנגשת העסק. 

מופיע במפרט האחיד בפרק   תוקן   
 8דרישות כלליות מעסקים (סעיף 

  )7עמוד 

  

ועץ הנגישות אשר נמצאה חוות הדעת של י  13
אינה  101415000בתיק העסק שמספרו 

  ערוכה בהתאם להוראות .

יש להקפיד לקבל חוות דעת של מורשה 
נגישות עבור כל עסק חדש או בעת חידוש 

  רישיונו.

      לא תוקן

מנתוני הטבלה המתארת התפלגות זמני   23
הטיפול בבקשות לרישיון עסק, שהרישיון 

עולה כי מתוך  2017עבורן הונפק בשנת 
הרישיונות שניתן היה לבדוק את משך  98

 הטיפול בהם:

 20מהעסקים הונפק רישיון תוך  4-ל 

 21יום אף שהחוק קובע מינימום של 

 יום. 

 מהעסקים הונפק רישיון לאחר  80-ל

יום וברוב המקרים  125-יותר מ

 לאחר חלוף יותר משנה.

  הרישיונות שהופקו תוך פרק  14מתוך

הזמן הקבוע בחוק מחצית היו עבור 

  רישוי אירועים חד פעמיים.  

מומלץ כי תערך בחינה מסודרת של 
המחלקה מדוע מתעכב הטיפול בבקשות 

  לרישיון עסק זמנים כה ממושכים .  

זיפי ישיון עסק הנו סיהליך הוצאת ר  לא תוקן
ובפרקטיקה יש  לעיתים קרובות,

  עיכובים שאינם תלויים במחלקה.

  

להלן יובאו התייחסויות פרטניות לשלושה   33
מששת העסקים שהנפקת רישיונם נבדקה 

במדגם הביקורת ואשר נמצאו בהם 
  ליקויים:

 :  101399000שמספרו  עסק

מומלץ כי תערך בחינה מסודרת של כל 
הביקורת לצורך  הליקויים שנמצאו על ידי

  תיקונם.

  101399000  תוקן 

ביקורת כבאות ואישור התבצעה עוד 
לפני פתיחת הבקשה לרישיון מכיוון 

  שמדובר בקניון.

  תמ"ת לפי הצו הוא לידיעה בלבד.
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  יום,  20לעסק זה הונפק רישיון תוך

 יום.  21אף שהצו קובע מינימום של 

 ון עסק הוגשה יאף שהבקשה לריש

, מוזן במערכת כי 14/2/17ביום 

אישור הכבאות ניתן יום קודם לכן 

 . 13/2/17ביום 

  אף שאישור משרד התמ"ת התקבל

, הונפק הרישיון 16/3/17רק ביום 

, עשרה ימים קודם 6/3/17כבר ביום 

 לכן. 

 : 101410000 שמספרועסק 

  מלבד אישור המשטרה אשר התקבל

אישורים של  לא נדרשו 2/10/17ביום 

גורמי אישור חיצוניים עבור בקשת 

הרישיון, כלומר הטיפול בבקשה היה 

כולו של העירייה ובכל זאת הרישיון 

 .23/5/18הונפק רק ביום 

  בתיק העסק נמצא טופס של

המחלקה שכותרתו "הצהרת בעל 

העסק" ואשר בעל העסק חתום עליה, 

לפיה בעל העסק יודע כי התוכנית 

שיון עסק אינה שהגיש בבקשה לרי

תואמת את היתר הבניה של הנכס וכי 

רישיון העסק ניתן לו באופן זמני 

לאחר דיוני צוות מקצועי. המשמעות 

101410000  

חוץ מהמשטרה תצהיר כבאות הוא 
  של בעל העסק .

  .11.4.18ועדת חריגים התכנסה 

 ועדת חריגים כפוף לאישור הנדסה
  ולא מהווה רשיון זמני.

101415000  

יש חותמת של היועץ על התוכנית 
  .4.10.18מתאריך 
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הינה שהעסק קיבל רישיון עסק אף 

 שהוא עושה שימוש חורג בנכס. 

 כי העסק קיבל רישיון עסק  יצוין

וחצי שנים ולא  3תקופתי לתקופה של 

 חוק. היתר זמני לשנה כפי שמותר ב

 : 101415000עסק שמספרו 

  חוות דעת שלילית של  מתויקותבתיק

יועץ הנגישות העירוני וכן תזכורת 

שנשלחה לבעל העסק בנושא, אולם 

אין תיעוד לחוות דעת הקובעת כי 

הליקויים בתחום הנגישות תוקנו 

  טרם הנפקת הרישיון. 

        פיקוח ואכיפה – 7פרק 

המסמך שהועבר לביקורת על ידי התובעת,   43
אינו ערוך בפורמט רשמי של נוהל, על גבי 

נייר לוגו של העירייה ואף אינו נכלל 
במסגרת נהלי המחלקה לרישוי עסקים 

  שהועברו לביקורת. 

מומלץ כי נוהל האכיפה ייערך בשיתוף 
מחלקת רישוי עסקים והתובעת העירונית 

  במתכונת של נוהל רשמי.

    יתוקן במהלך השנה.  תוקןלא 

מהנתונים בדבר מספר הביקורות שנערכו   53
מדי שנה עולה כי המחלקה עורכת ביקורים 

מהעסקים טעוני רישוי  10%-בפחות מ
  הפעילים בעיר מדי שנה. 

יש לבחון מדוע נערך מספר כה נמוך של 
ביקורות בעסקים ברחבי העיר, ולשקול את 

האפשרות לעריכת "מבצעי פיקוח" בהם 
יצאו הן מנהל המחלקה והן סגנו לערוך 

ביקורות בעסקים משך מספר ימים 
בחלוקה לפי רחובות או לפי סוגי עסק 

וכדומה על מנת להשיג פיקוח מלא ורחב 
  ר.   יותר על העסקים בעי

הוכנה ביקורת שלדית, בהכנה   תוקן חלקית
תוכנית מפורטת צמודת לו"ז לביצוע 

  .2021במהלך 
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מהנתונים העולים מדוחות הפיקוח שנמסרו   63
לביקורת עולה כי משך הזמן הממוצע 

שחולף בין מועד הגשת הבקשה לרישיון 
 145-למועד הביקורת בעסק עומד על כ
בבקשת  ימים, יותר ממשך הטיפול הכולל

רישוי עסק הקבוע בחוק.  יצוין כי מאחד 
מדוחות הפיקוח שנמסרו לביקורת (עסק 

)  עולה כי הביקורת הגיעה 100200001
בחלוף שנה ממועד הבקשה  לאחר 

  שהעסק כבר הספיק להסגר.

יש לבחון מדוע חולף זמן כה ממושך 
ממועד הגשת הבקשה לרישיון עסק ועד 

  למועד עריכת הביקורת.  

    הנושא ייבדק  קןלא תו

מדוחות הפיקוח שנמסרו לביקורת עולה כי   73
סגן מנהל המחלקה עורך ביקורות 

תברואיות, תחת גורם האישור "בריאות 
לידיעה" וזאת אף שאין לו הסמכה 

  כתברואן. 

יש להקפיד כי ביקורות תברואיות ייערכו 
  .מוסמך רק על ידי תברואן

מנהל ביקורות תברואתיות ייעשו ע"י   תוקן 
המחלקה שהוא הנדסאי איכות 

  הסביבה.

  

על אף שהמערכת הממוחשבת מאפשרת   83
לשייך כל עסק למפקח לא מבוצע שימוש 

באפשרות זו ואין חלוקה של העסקים בעיר 
  בין מנהל המחלקה וסגנו.

יש לשייך את העסקים במערכת רישוי 
עסקים למפקח וכך יתאפשר תכנון מראש 

של הביקורות ברחבי העיר באופן יעיל 
  ומבוקר וכן לשייך את העסקים למפקח.  

  למחלקה יש מחסור בכח אדם.  לא תוקן

אין לנו מפקחים והביקורות 
  מתבצעות ע"י המנהל וסגנו.

  

של לא מבוצע תיעוד במערכת הממוחשבת   39
הביקורות הנערכות בעסקים על ידי מנהל 

המחלקה וסגנו, אף לא ברמת תאריך 
  עריכת הביקורת.

מומלץ כי הביקורות הנערכות על ידי מנהל 
המחלקה וסגנו מועדיהן וממצאיהן יתועדו 

  במערכת הממוחשבת.

    יתוקן  לא תוקן

אין למחלקת רישוי עסקים תכנית ביקורות   04
את תדירות חודשית/שנתית המסדירה  

הביקורות המבוצעות על ידי מנהל 
  המחלקה וסגנו בעסקים בעיר.

יש לערוך תכנית ביקורת שנתית על 
העסקים ברחבי העיר על סמך רשימת 

העסקים במערכת ותאריך הביקורת 
האחרונה שבוצעה בעסק וחלוקתם בין שני 

  המפקחים.

    יתוקן במהלך השנה  לא תוקן

העסקים  13הביקורת בדקה האם כל   14
בטיפול התובעת מופיעים במערכת רישוי 
עסקים כעסקים ב"תהליך משפטי" ומצאה 

) 62/18כי אחד מהתיקים (מס תיק בימ"ש 
  כלל אינו מופיע במערכת רישוי עסקים.

מומלץ לבחון כיצד הועבר תיק עסק לטיפול 
התובעת העירונית בלא שנפתח עבורו 

  רישום במערכת רישוי עסקים.

    ייבדק  לא תוקן
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        יישום הוראות הרפורמה ברישוי עסקים - 8פרק 

 50מבדיקת הביקורת נמצא כי מתוך    42
העסקים בעיר אשר הושפעו מהרפורמה 

ווגו סעסקים ש 45והפכו לא טעוני רישוי 
כמבוטלים, אף שקיים במערכת סטטוס "לא 

עסקים אשר  4טעון רישוי" וכן כי ישנם 
וכבעלי עדיין מסווגים במערכת כפעילים 

רישיון עסק לצמיתות ותיק אחד המצוי 
  בתהליך משפטי.

יש לעדכן את נתוני מערכת רישוי עסקים 
  בהפיכתם של העסקים ללא טעוני רישוי. 

  3/2021  יטופל  לא תוקן 

המידע בדבר זכותו של בעל עסק שבקשתו   43
ון עסק סורבה ונדחתה על ידי רשות ילריש

הרישוי  להגיש השגה על החלטת רשות 
הרישוי והנחיות בדבר האופן בו ניתן להשיג 

את ההשגה אינם מפורסמים באתר 
  האינטרנט של העירייה. 

מומלץ כי אתר האינטרנט של העירייה 
יעודכן כך שיכלול מידע בדבר האפשרות 

ת להשיג  על החלטת רשות הרישוי לדחיי
הבקשה לרישיון עסק ובדבר האופן בו ניתן 

  לממש זכות זו. 

    יתוקן  לא תוקן

נמצא כי לעירייה אין נוהל מסודר בנושא   44
ההשגות הקובע מיהם הגורמים הרלוונטיים 

בעירייה, מהו התהליך לאזרח המעוניין 
להגיש השגה, מהו סד הזמנים לטיפול, וכל 

  כמה זמן צריכה להתכנס ועדת ההשגות. 

מומלץ כי העירייה תיצור נוהל מסודר 
לנושא ההשגות אשר יסדיר את כל הטיפול 

  בהשגות בתחום רישוי עסקים. 

    יתוקן  לא תוקן

על פי הנמסר לביקורת מאז כניסת   54
הרפורמה לתוקף ועד למועד הביקורת (סוף 

שנים,  5-) תקופה של כ2018חודש דצמבר 
לא הוגשה ולו השגה אחת על ידי בעלי 

  עדת ההשגות.והעסקים לו

הביקורת ממליצה כי העירייה תבחן האם 
במקרים בהם נדחתה הבקשה לרישיון 

מובאת לידיעת , עסק על ידי רשות הרישוי
בעלי העסקים העובדה כי באפשרותם 

  להגיש השגה על ההחלטה. 

      לא תוקן

מבדיקת הביקורת עולה כי העירייה לא   64
ד העמידה עמדת עיון לאזרח באף אח
מבנייני העירייה וכן, כי אין בכוונתה 

  להעמיד עמדת עיון פיזית. 

הביקורת ממליצה כי העירייה תפעל על פי 
הוראות החוק, תעמיד לעיון הציבור עמדת 

  עיון לאזרח.

עלות עמדה כזו יקרה וכרגע אין צפי   לא תוקן 
להקמתה. מבדיקה מול רשויות 

אחרות אין לזה שימוש והכל מופיע 
  האינטרנט של העירייהבאתר 

  

        דוח ביקורת ניהול עובדים במדור חשמל

 לחשמלאי העירייההוצאו קריאות פתע   5
במקום להוציא קריאות לספקים המועסקים 

על מהנדסת העיר ומנהל מחלקת תשתיות 
לבחון את נחיצות קריאות הפתע לאור 

על קריאת פתע של קבלן תאורת   לא תוקן
 1396.10רחובות אנחנו משלמים 
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חודשי בשיטת "אחריות על בסיס ריטיינר 
הן בתחזוקת תאורת רחובות והן כוללת" 

  בתחזוקת רמזורים.

ההסכמים הקיימים עם קבלני עבודות 
  חשמל ואחזקת רמזורים.

ליעד  (סעיף חוזה). אני לא בטוח ₪ 
שהתשלום לחשמלאי העירייה הוא 

  יותר יקר..

מועדי כוננויות של עובדי המדור בתקופה   6
על ידי מנהל מחלקת אושרו  1-5/2018

לאחר תום חודש תשתיות ומהנדסת העיר 
העבודה. מצב אשר מאפשר לבצע תיאום 

בין מועדי הכונניות לבין שעות עבודה 
  בפועל לרבות קריאות פתע ושעות נוספות.

על מהנדסת העיר ומנהל מחלקת תשתיות 
  חיצות הכונניות לעובדי מדור לבחון את נ

חשמל לאור ההסכמים הקיימים עם קבלני 
עבודות חשמל ואחזקת רמזורים, ובוודאי 

לקבוע את מועדי הכוננות מראש לפני 
תחילת חודש העבודה בזמנים שבאמת 

  יהיה צורך        בעובד כונן.

  

    תוקן

  

שעות העבודה הנחשבות כקריאות פתע   8
הקריאה במוקד מחושבות החל ממועד 

העירוני ולא מעת הגעת העובד לביצוע 
העבודה וזאת בניגוד לחוקת העבודה. 

בנוסף, אין אפשרות לבחון את נכונות מועד 
סיום קריאת הפתע שכן הרישום מתבסס 
על דיווח העובד המטפל ולא ניתן לאמת 

  נתון זה.

על אגף מערכות מידע לחסום אפשרות כי 
דה כלשהי העובד אשר נקרא לביצוע עבו

ינהל בעצמו את רישומי הנוכחות שלו 
  בתכנת "פוקוס".

הביקורת ממליצה כי עובד אשר יגיע 
לעבודה לטיפול בקריאת פתע יבצע רישום 

נוכחות באמצעות תוכנת דיווח "סינריון" 
  אשר מותקנת על מכשירי הטלפון הניידים.

על אגף משאבי אנוש לכתוב נוהל של  
ת פתע. יש דיווח שעות במקרה של קריא

להביא את הנוהל לידיעת ויישום המוקד 
העירוני כך שיתאפשר ביצוע מעקב אחרי 
שעות העבודה שנדרשו לטיפול בקריאת 

-הפתע והשוואתן לדיווח במערכת ה
  "סינריון".

  

 מדווח פתע לקריאות השעות רישום  לא תוקן
 לאגף אין. בשטח העובד י"ע

, אחרת זה את לבצע כרגע אפשרות
 באחריות נמצא לא אחר רישום כל

  האגף

  

חלק מקריאות הפתע הרשומות במוקד   13
העירוני מקורן בקריאות שמי שיזם אותן 

חשמלאי העירייה. היעלה על הדעת  הוא 
כי העובד ייזום בעצמו תלונות למוקד 

קבוע נוהל של דיווחי ל על מנכ"ל העירייה
עובדי עירייה למוקד העירוני על מפגעים 

    ותקלות ועל אופן הטיפול בהן. 

קריאות הפתע מדווחות לרוב ע"י   לא תוקן
תושבי העיריה. באם החשמלאי של 
העיריה נתקל במפגע אז הוא יפתח 

קריאה לנ"ל במוקד (אלא אם כן 
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העירוני ואח"כ ייגש לטפל בהן ?! הדבר 
  מנוגד לחוקת העבודה ולכללי מינהל תקין!

מישהו מוכן לקחת אחריות על 
  המפגע הנ"ל)

עדכון זמן הסיום של קריאות הפתע מבוצע   14
על ידי העובדים אשר ביצעו את קריאת 

הפתע באמצעות תוכנת פוקוס אשר 
בשימוש המוקד העירוני וכל מחלקות 

העירייה. אי הפרדת תפקידים זו הינה 
בניגוד לכללי מינהל תקין ולא מאפשרת 

  נכונות הדיווח. פיקוח ובקרה על

      לא תוקן  .8 ראה המלצה מס'

    דוח ביקורת בקרה אחר הוצאות חשמל
   מבנה ארגוני – 1פרק 

    נהלים - 2פרק 

הביקורת בחנה את המסמכים שהומצאו   3
לה על די מנהל מדור חשמל ומצאה כי 

הנהלים אינם מנוסחים במתכונת של נוהל 
ואינם כוללים מספרי מהדורה, תאריכי 

עדכון וגורמים מאשרים כנדרש מנוהל. עוד 
נמצא כי הנהלים נכתבו לאחר תחילת 

הביקורת ולאחר שהביקורת ביקשה לקבל 
  .  העתק מנהלי המחלקה

מומלץ כי נהלים יוכנו בהתאם לנוסח עירוני 
אחיד בפורמט של נוהל מסודר ואשר עובר 

  אישור של גורמים מוסמכים בעירייה.

 הנהלים  בטיפול  לא תוקן
אמורים 

להיות 
מטופלים 

 לסוף עד
  השנה

לא קיימים במחלקה נהלים המסדירים   4
תהליכי בקרה נאותה אחר חיובי החשמל 

והמגדירים את בהם נושאת העירייה 
הפעולות שיש לנקוט לשם מימוש יעדי 

העירייה בכל הנוגע לצריכת חשמל 
  והתייעלות אנרגטית ככל וקיימים.

מומלץ להסדיר את תהליכי העבודה 
בתחום החשמל באמצעות נהלי עבודה 

  מסודרים וכתובים. ובכללם למשל:

מעקב אחר נאותות הצריכה וחיובי  -

  החשמל;

  מונים; תהליכי הוספה והסרה של -

  עריכת סקר מונים תקופתי; -

 תהליכי התייעלות אנרגטית; -

הנחיות לעובדים בדבר חיסכון  -

 בחשמל;

      לא תוקן
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    מערכות ממוחשבות – 3פרק 

    בקרת חשבונות חשמל – 4פרק 

נמצא כי אף שהוספת מונה משמעותה   7
הקמת הרשאה לחברת החשמל לחיוב 
חשבונות הבנק של העירייה בסכומים 

משתנים ולאורך תקופות ממושכות, הוספת 
מונה חשמל אינה טעונה אישור של גורמים 

נוספים בעירייה כגון: מהנדס העירייה, 
מנהל מחלקת נכסים וכו' כפי שנדרש בעת 

ות בתחומים אישור התקשרויות דומ
  אחרים. 

ראוי כי אישור להוספת מונה למצבת 
המונים בגינם מחויבת העירייה במסגרת 

ההרשאה לחברת החשמל לחיוב חשבונה, 
יבוצע באמצעות שורת גורמים מאשרים 

  בעירייה. 

      לא תוקן

עוד נמצא כי לעירייה אין טופס המאשר   8
ניתוק מונה, בניגוד לקיום טופס חיבור 

מונה, כך שלא קיים תיעוד במחלקה 
לתיעוד ביטול ההרשאה לחיוב חשבון 

לחברת חשמל. אין הגדרות מי מבצע ניתוק 
מתי מתבצע ניתוק. בנוסף אין עובד מוגדר 
  שמוסמך לאשר ניתוק מונים של העירייה. 

את ניתוקי מוני החשמל  מומלץ לתעד
באמצעות טופס ייעודי אשר יועבר לחתימת 

גורמים מאשרים בדומה לטופס הקמת 
  מונה ולתייקו במחלקה.

      לא תוקן

 מהטבלאות לעיל נמצא כדלהלן:  9

מבדיקת הביקורת נמצא כי בין  -

 2018ספטמבר  -החודשים ינואר

קריאות  140ערכה חברת החשמל 

מונים בוצעו  22-בהערכה כאשר ב

קריאות בהערכה יותר מפעם אחת 

  במהלך השנה. 

מהמונים  10%-מהבדיקה עולה כי בכ -

של העירייה מבוצעת קריאה בהערכה 

 מדי חודש.

מומלץ כי ממונה האנרגיה ו/או גורם 
שימונה לכך בעירייה יעקוב אחר חשבונות 

החשמל ויפנה לחברת החשמל בדבר 
קריאות בהערכה שבוצעו כל רבעון. שכן, 

בהערכה לא  יש סיכון כי כל עוד הקריאות
העירייה תמשיך להיות מחויבת  ,מטופלות

על פיהן ולא על פי שימוש החשמל שלה 
  בפועל.

 שמבצעת חיצונית חברה בכל  לא תוקן
 סקר או חשמל חשבונות ביקורת
 ח"דו כל, שנתי חמש אנרגיה
 מים, האנרגיה למשרד שנשלח

 י"ע ונחתם נבדק לאומיות ותשתיות
 החברה מטעם אנרגיה ממונה

  החיצונית
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עוד נמצא כי קריאות בהערכה בוצעו  -

שורת אתרים בהם הצריכה גבוהה ב

במיוחד כפי שניתן לראות מטבלה 

 . 1מס' 

נמצא כי בשנת  2מנתוני טבלה מס'  -

(למעט חודש יולי באותה שנה)  2017

קריאות בהערכה  182נערכו במצטבר 

₪  272,231 -בעלות מוערכת של כ

-(ינואר 2018ואילו במהלך שנת 

קריאות  171ספטמבר) בוצעו 

 270,265ערכת של בהערכה בעלות מו

 2018לשנת  2017כלומר שמשנת ₪. 

חלה עלייה בכמות הקריאות בהערכה 

  שביצעה חברת חשמל.

אפריל -מהדוח ההנדסי לחודשים ינואר  11
מצאה הביקורת כי כלל המונים  2018

שבתחומה של העירייה מעודכנים בתעריף 
תעו"ז ותעריף כללי בלבד. כלומר בגין 
הצריכה של חשמל על ידי כל מרכזיות 

התאורה של העיר משלמת העירייה 
תעריפים גבוהים במקום התעריף המוזל 

 הייעודי למאור רחובות. 

מרכזיות תאורה משלמת העירייה  24עבור 
 53.39-מחיר ממוצע לקוט"ש בסך של כ

אג' בעוד שתעריף מאור רחובות עומד על 
אג' לקווט"ש.  12.21אג' פער של  41.18

ככל ותעריף המונים היה מעודכן לתעריף 
מאור רחובות הייתה חוסכת העירייה סך 

  בחודש.₪ אלף  30 -של כ

מסודרת לחברת  על העירייה לערוך פנייה
החשמל להסדרת התאמת התעריפים לסוג 

המונה. כלומר, לוודא כי אתרי צריכת 
חשמל אכן מסווגים בחברת החשמל 

בתעריף המתאים להם ואשר הינו החסכוני 
 ביותר לעירייה .

  

    מונים סקר ביצוע לאחר יבדקי  לא תוקן
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מהנתונים עולה כי חל גידול בהיקף   13
הקנסות בגין מקדם הספק בהם נשאה 

ומספר  2018- 2017העירייה בין השנים 
  האתרים בגינם הוטלו הקנסות הוכפל. 

, הספק גורם לשיפור אומדן הוכן  תוקן חלקית  
 תוגש. ישנות מרכזיות ושדרוג
   לתקציב בקשה

  

מבדיקת הביקורת עולה כי רק תשעה מתוך   14
מהליקויים שנמצאו על ידי ממונה  26

האנרגיה תוקנו והעירייה הפסיקה לשאת 
  בתשלומים בגין המונים.

 \מונים בסקר כרגע מטפלים אנו  לא תוקן  
 ח"הדו הסקר תוצאות קבלת לאחר
  בעירייה הרלוונטיים לגורמים יועבר

  

אף כי תפקיד ממונה האנרגיה הינו תפקיד   15
אגפים המצריך עבודה מערכתית חוצה 

ומחלקות בעירייה והיה ראוי כי תפקיד זה 
יאוייש על ידי  בעל תפקיד בכיר בעירייה 

אשר באפשרותו להניע תהליכים ולפקח על 
גורמים אחרים בעירייה. מונה לתפקיד 

  עובד זוטר.

מומלץ כי העירייה תמנה לתפקיד ממונה 
האנרגיה בעל תפקיד בכיר אשר 

  ון.באפשרותו להניע תהליכים חוצי ארג

הגדרת כ"א מוגדרת ע"י משאבי   לא תוקן
  אנוש

  

אין בעירייה תקציב ייעודי עבור התייעלות   16
אנרגטית, יצוין כי השקעה בתחום זה 

עשויה להניב חסכון  משמעותי בעלויות 
  החשמל לעירייה מידי חודש בחודשו.

מומלץ לעירייה לכלול במסגרת התקציב 
השנתי שלה סעיף ייעודי עבור התייעלות 

  אנרגטית. 

 תיאום מחלקת של בדיקה כרגע  לא תוקן
 רחובות תאורת החלפת ובקרה

  לדים ותעבאמצ לתאורה

  

מבדיקת הביקורת ובהתאם לתקנות   17
האנרגיה היה על העירייה לערוך עדכון 

שנתי של סקר האנרגיה עבור משרד 
, הביקורת 18.1.18התשתיות, עד ליום 

ביקשה לקבל העתק ממנו אך זה לא 
  הועבר לעיונה.  

יש לבדוק האם בוצע עדכון כנדרש 
אם תולהקפיד על ביצוע העדכונים בה

התיעוד בגינם  להוראות החוק  ושמירת
  בצורה מסודרת.

, שנה כל מתבצע אנרגיה צריכת דוח  לא תוקן
, שנים 5 כל מתבצע אנרגיה סקר

 שנה בעוד להיות אמור הבא הסקר
  וחצי

  

נמצא כי אף שעל פי שנערך סקר אנרגיה   18
לא הוכנה תכנית רב שנתית  2016בשנת 

ליישום המלצות הסקר ולא נקבעו יעדים 
  בצריכת החשמל.להשגת החיסכון 

על העירייה להכין תכנית רב שנתית 
למימוש המלצות הסקר ולקיים בחינה 

שנתית של השגת יעדי החיסכון בצריכת 
  החשמל.

 מתבצעות שבהם הרחובות בכל  תוקן חלקית
 התאורה גופי, תאורה עבודות

  .לד מסוג הם המותקנים

 של השנתית התוכנית לפי העבודה
 מי תאגיד בשיתוף גבעתיים עיריית

  גבעתיים
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 פיילוט בוצע 2017 בשנת כן כמו
 לד לתאורת ג"נל תאורת להחלפת
 לפי. והמעגל כצנלסון ברחובות

  60%-כ של חיסכון על מדובר הסקר

    דוח ביקורת אחזקת רכב למשתמשי קטנועים

העירייה לא ערכה בדיקת כדאיות השקעה   3
בקטנועים תוך מתן משקל לעלות החשיפה 

לגניבות ולתאונות המשביתות של קטנועים 
  פעילות.

על גזברות העירייה לערוך בדיקת כדאיות 
השקעה בקטנועים תוך מתן משקל 

לחשיפה של קטנועים לגניבות ולתאונות 
המשביתות מפעילות, לרבות בחינת 

רכישה באמצעות ליסינג תפעולי אשר 
  מקטין את רמת הסיכון של החשיפה הנ"ל.

יים בתחומי כלל הנושאים המצו  לא תוקן
אחריותם של אגף משאבי אנוש 

ואגף המנהל הכללי טופלו במלואם 
  כנדרש.

  

  2019מעקב אחר תיקון ליקויים שעלו בדוח הביקורת לשנת 

  מבנים מסוכנים
  מבנה ארגוני - 1פרק 

1  

 היקף, תפקידה להגדרת הנוגע בכל
 המבנים אחראית של וכפיפותה משרתה

  :כי נמצא המסוכנים

 מסודר באופן הגדירה לא העירייה •

 כפיפותה ואת תפקידה את ותקין

  . הארגוני במבנה

 אינו המסוכנים במבנים הטיפול •

 100% של בהיקף עבודה מספק

 מהו יודעת אינה העובדת, משרה

 במסגרת נכלל ומה תפקידה היקף

 כל כי וחשה ,אחריותה תחומי

 המבנים בנושא והמטלות המשימות

מומלץ כי העירייה תבדוק ותגדיר את 
תפקידה של אחראית מבנים מסוכנים 

ובכלל זאת את  כפיפותה, תחומי 
אחריותה והיקף העסקתה בתפקיד זה. 

באופן כללי מומלץ שלתפקיד המחייב 
רגישות רבה, ממשקי עבודה מול 

ת אישית ומערכתית תושבים ואחריו
  .עצומה ימונה אדם המכיר באחריותו זו

 ושוב שוב והסברתי הבהרתי  לא תוקן
 אנשי שני שצריך ח"לדו בתגובה

 שניים ואפילו. בתפקיד מקצוע
. הנכון האיוש זה. מישרה בחלקיות

 תפקיד.  רוטציה תהיה שתמיד
 מענה צריך. שוטף מענה שדורש

 או. נמצא לא או חולה כשאחד שוטף
 . אחרת סיבה כל

 

 מול עבודה ממשק, רגישות לגבי
 פירטתי  - ואחריות תושבים

 . לתקן צורך אין. בתגובה והבהרתי

 

 ספטמבר
21  
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 כי וכן, גבה על נופלים המסוכנים

 נוספות משימות שורת עליה מטילים

  .תפקידה במסגרת אינן אשר

 הגדרת על עובדים אילו בימים
 אותו האחריות ותחום התפקיד

 ,  תבצע אפרת

 על עובדים אנו אילו בימים בנוסף
 תחום ויעוץ לטיפול יועץ חיפשנו
 מענה שייתן כדי מסוכנים מבנים

  נמצאת שאינה בימים בתחום

     12.21 עד יעד תאריך

2  

מהנדסת העיר אינה מעורבת באופן 
שוטף בטיפול בתחום המבנים המסוכנים, 
אינה מקיימת פיקוח ובקרה אחר עבודתה 

של האחראית,  אינה מבקשת ואינה 
מקבלת דיווחים שוטפים אחר סטטוס 

הטיפול בפניות בכל הנוגע למבנים 
מסוכנים ואינה מעורבת בקבלת החלטות 

  .הנוגעות לאופן ומשך הטיפול

מומלץ כי מהנדסת העיר תהיה מעורבת 
בתהליך הטיפול במבנים מסוכנים, כולל 

בהיבט של קבלת ההחלטות וכי תנהל 
מעקב ובקרה שוטפים אחר הטיפול 

  בנושא המבנים המסוכנים.

 בהעתקים העיר מהנדסת  תחלקי תוקן
 ).בעבר גם( בנושא בתכתובות

 לגיבוש וניסיון נהלים לגיבוש ישיבות
 .לתפקיד נוסף א"לכ פתרון

  

 אוקטובר
21  

  תקציב - 2פרק 

3  

 מבנים הוצאות בכרטיס ההפרדה העדר
 לבין, שיפוץ הוצאות בין מסוכנים
 העובדה גם כמו, כלליות ההוצאות
 כתובת את כולל אינו ההוצאות שרישום

 מאפשרים אינם השיפוץ בוצע בו הנכס
 רישום אחר נאותים ובקרה מעקב קיום
 אחר ובקרה העירייה הוצאות של מלא

  . הנכסים מבעלי גבייתן

מומלץ כי ההוצאות בגין השיפוץ הישיר 
יופרדו מהוצאות הנוספות הכלליות 

וירשמו באופן מפורט תוך ציון כתובת 
הנכס בכרטיס נפרד לצרכי בקרה ופיקוח 

  על גבייתן.

 עבודות בין יפריד אשר נוהל יבנה  לא תוקן
 המבנים שבטיפול וההוצאות
 העירייה לתחום השייכים המסוכנים

 היוצאים תקציבים דורשים ואשר
   מהעירייה

     12.21 עד יעד תאריך

  

4  

 בגין הבתים מבעלי הנגבות הכנסות
 העירייה ידי על בוצעו אשר תיקונים
 נרשמות אינן כמסוכנים שהוגדרו במבנים

  ייעודי. הכנסות סעיף תחת

 ידי על הנגבות ההכנסות כי מומלץ
 במערכת נפרד בכרטיס יירשמו העירייה
  .החשבונות הנהלת

 לנושא מסודר אשר נוהל יבנה  לא תוקן
 אשר הבקשות בכל ההכנסות

  העירייה לטובת גבייה דורשות

  

  תכנית עבודה – 3פרק 
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5  

היעד אשר נקבע במסגרת תכנית 
אגף ההנדסה העבודה השנתית של 

בדבר כתיבת נהלים המסדירים הטיפול 
 2018במבנים מסוכנים לא הושג בשנת 

  .2019ואף לא בשנת 

מומלץ כי האגף יעמוד ביעדים שהוא 
קובע לעצמו במסגרת תכניות העבודה 

  .השנתיות

 להסדרת העיר מהנדסת עם ישיבות  תוקן לא
  .נהלים

 לצורך בהתאם עבודה נהלי יגובשו
    במחלקה הנדרשים הנושאים פי ועל

 אוקטובר
21  

6  

 תכניתב המוצג הארגוני המבנה כי נמצא
אינו מעודכן ואינו , 2018 לשנת העבודה

  משקף את המבנה הארגוני הקיים בפועל

 של הארגוני המבנה תרשימי כי מומלץ
 הגדרות את ישקפו ההנדסה אגף

 הקיים הארגוני המבנה ואת התפקידים
  .בפועל

 ביום אירגוני מבנה פורסם  תוקן
04.04.21  

  ) ל"המנכ מלשכת(

  

7  

 הופיע מבנים סקר שביצוע למרות
  2019 ו 2018 לשנים העבודה תכניותב

 הייתה לא מראש כלומר, הוקפאה הכנתו
  .לבצעו תכנית

 עריכת לקידום תפעל העירייה כי מומלץ
  .מידי באופן מסוכנים מבנים סקר

  ,משפטית נבדק הנושא  תוקן חלקית

  .ציבור מבני סקר לבצע הוחלט

  ,הנדסיות הגדרות נערכו

  ,המשפטי מול הגדרות נערכו

 מבנים אחראית על הוטל הנושא
  .ציבור מבני מהנדס על ולא מסוכנים

  המשפטי לאגף ויועבר יסוכם החומר

 סקר לקידום ייעודי תקציב יידרש
 לבדיקת עבר,  מסוכנים מבנים
   ההנדסה אגף חשבת

     12.21 עד יעד תאריך

 ז"לו
 להוצאת

 יולי: מכרז
21  

8  

 במסגרת האגף ידי על המוצגים הנתונים
, נכונים אינם השנתית פעילותו סקירת
 תיקי 44 רק נפתחו 2018 שנת במהלך

 במערכת מסוכנים למבנים בנוגע אירוע
  .הקומפלוט

מומלץ כי האגף יקפיד על בדיקת ואימות 
הנתונים המוצגים להנהלת העירייה 

  .העבודה השנתיתבמסגרת תכנית 

 פרויקטים שישנם בתגובה הובהר  תוקן
 .נוספות רבות ופניות רבים

 .אקסל בטבלת נערכים רובם

  

  

  נהלים  - 4פרק 

9  
 ללא מתנהל בעירייה ההנדסה אגף 

 האיתור בנושא כתובים פנימיים נהלים
 בין הממשקו מסוכנים במבנים והטיפול

 העבודה תהליכי את לעגן מומלץ
 בתחום העוסקים העובדים של הפנימיים

 העבודה וממשקי המסוכנים המבנים

 וליועצת העיר למהנדסת הועברו  חלקית תוקן
 מההמלצות חלק המשפטית

 עבודה ממשקי כולל נהלים לכתיבת

 אוקטובר
21  
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 במבנים בטיפול העוסקות המחלקות
  .בהם לטיפול הזמנים ולוחות המסוכנים

 בעירייה אחרים גורמים מול שלהם
 עבודה נהלי באמצעות לה ומחוצה

  . וכתובים מסודרים

, תשתיות, גבייה, פיקוח אגף עם
  '.וכד משפטי

  .תשובות נתקבלו לא

 מהיועצות נתקבל לא גם(
 המלצה לגבי מענה המשפטיות

 תיקון לאחר מהתושבים גבייה לנוהל
  )עבורם דחוף

   מסודרים עבודה נהלי יגובשו

     12.21 עד יעד תאריך

10  

 את המחייבות הנחיות אין כי נמצא
 לדווח הבנייה על לפיקוח המחלקה
 סכנות על מסוכנים מבנים לאחראית

  .להיפך או עבודות במהלך שאותרו

 בנוהל לעגן תפעל העירייה כי מומלץ
 האכיפה גורמי את המחייבות הנחיות

 החשוד מבנה על להתריע העירוניים
  .כמסוכן

 הנושא בתגובה שהבהרתי כפי  . תוקן לא
 הנדסאי מספר הם הפיקוח. מורכב

 באתרי שקורה במה ומעורים בניין
 נוסף א"כ מאויש שלא זמן כל. בנייה

 ההפך דווקא, המסוכנים למבנים
 במקרים לפעול עליהם. הנכון הוא

 אחראית הנחיות פ"ע מסוימים
 הפעלה, ההתראה. מסוכנים מבנים

 ממנה להגיע צריכים וההנחיות
 רבות פעמים להיום נכון. אליהם

 מטופל בנייה באתר מסוכן נושא
  האחראית ידי על בדחיפות
 למפקחים ממנה הנחיות ומעוברות

 מענה אין אך, עליידם למעקב
 לא הם. להנחיות מצדם ומעקב

  .כלפיה מחויבים

  לנושא מוסדר עבודה נוהל יבנה

     12.21 עד יעד תאריך

 אוקטובר
21  

  תהליך הטיפול במבנים – 5פרק 

11  
 העבודה תכנית במסגרת המוצג הנימוק
 עורכת אינה שהעירייה לכך 2019 לשנת

 משרת לאיוש עד מסוכנים מבנים סקר

 עריכת לקידום תפעל העירייה כי מומלץ
 במבנים ותטפל מסוכנים מבנים סקר

 מערך באמצעות הקיימים המסוכנים

 תוקן

  

  בוצע סקר מבני ציבור
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 לטפל שיוכל מי שיהיה כדי הנדסאי
  .  ראוי אינו הסקר בתוצאות

 לאיוש תמתין ולא הנוכחי העובדים
  . עריכתו לצורך כלשהו תפקיד

12  

 אינה אף העירייה סקר עריכת אי מלבד
 איתור לצורך יזומות פעולות מבצעת
 באגף העבודה דפוס. מסוכנים מבנים

 ותנלסכ תגובה מתן על מבוסס ההנדסה
 פניות בסיס על לרוב, במבנים קיימות

 פעולה על ולא, הציבור מן אקראיות
  .יזומה

 תכנית תערך כי ממליצה הביקורת
 ברחבי המבנים של ראשוני למיפוי עבודה

 יזומות בדיקות עריכת תכלול אשר העיר
 כגון שיוגדרו סיכון לגורמי בהתאם
  המבנה.  לגיל בהתאם

  .נוסף א"כ קבלת לאחר יתוקן  תוקן לא

  

 סקר לקידום ייעודי תקציב יידרש
 לבדיקת עבר,  מסוכנים מבנים
  ההנדסה אגף חשבת

     12.21 עד יעד תאריך

 אוקטובר
21  

13  

  :קל-בדיקת מבני פל

 של אירוע יש 250 גוריון בבן לחניון •

 ביום שנפתח מסוכן מבנה

 המקום שלכאורה אף, 28.5.2018

  . קודם שנה כבר נהרס

 החשודים המבנים מתיקי אחד לאף •

 מסוכן כמבנה רישום אין קל כפל

  . בקומפלוט

 52 המעיין ברחוב הנכס שעבור אף •

 שנתית בדיקה לגביו נדרשת כי נקבע

 אירוע הבניין בתיק מצוין שלא הרי

 בדיקות נערכו ולא מסוכן מבנה של

  . כאמור שנתיות

 הפנים משרד אישור נתקבל לא •

 18 ויצמן ברחוב הנכס להסרת

 מתבצע זה בנכס הטיפול. מהרשימה

  2010 משנת החל

הביקורת ממליצה כי העירייה תפעל 
נאותים  באופן מידי לקיום מעקב ובקרה

וכן תפעל  52אחר הנכס ברחוב המעיין 
לקבלת החלטה של משרד הפנים בנוגע 

. בנוסף, מומלץ כי 18לנכס ברחוב ויצמן 
יבוצע עדכון של תיקי הבניין במערכת 

הקומפלוט בדבר סטטוס המבנים, 
הטיפול/הבדיקות שבוצעו והאישורים ככל 

  וניתנו ממשרד הפנים לגביהם.

  בקומפלוט עדכון הליך יבוצע  לא תוקן

  כתובות פ"ע החומר יסודר

     12.21 עד יעד תאריך

 סריקה
 – ומחשוב

 אוקטובר
21  
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 אינו קל-פל תיקיית במסגרת התיעוד •

, מבנה לכל מסודר תיק כולל

 שמורים הקיימים המסמכים

 תיקיית של ארוכה בשורה בערבוביה

 המבנים מן 3 ל רק. נוספות משנה

 תיעוד לשם נפרדת תיקייה נפתחה

-פל בתיקיית בעניינם השוטף החומר

  .קל

14  

 מבנה בגין הפניות את מסווג אינו המוקד
  . תקין באופן מסוכן

הביקורת ממליצה כי המוקדנים יתודרכו 
וההנחיות בנוגע לסיווג פניות העוסקות 
במבנים מסוכנים יחודדו, כך שכל דיווח 
על מבנה שיש חשד כי הוא מסוכן, יסווג 

קודם כמבנה מסוכן, ורק ככל ונבדק 
ונמצא תקין יועבר לטיפול גורמי הנדסה 

  .רלוונטיים מתוחמים שונים

    המוקדנים תודרכו בהתאם  תוקן

15  

 מהות לפי מסווגות אינן המוקד קריאות
 קירות, כללית סכנה: למשל הסכנה
, ומרצפות כבישים, ותקרות גגות, וגדרות

  כדומה. עמודים, מרפסות

הביקורת ממליצה כי פניות המוקד יסווגו 
לפי מהות הסכנה באמצעות הגדרות 

בתוכנה שיאפשרו למקבל הפנייה בחירת 
  .מהות מתוך רשימה קיימת

   מסודר נוהל למוקדנים יעבור  לא תוקן

     12.21 עד יעד תאריך

  

16  

 פניות מקבלת מסוכנים מבנים אחראית
 קשורות שאינן) פניות 224( נוספות
   המסוכנים. המבנים לתחום

 אינן אשר פניות כי ממליצה הביקורת
 לגורם בהתאם ינותבו מסוכנים מבנים

 יש. ההנדסה באגף הרלוונטי המטפל
 הפרדת על מקפיד המוקד כי לוודא

 מבנים לנושא הרלוונטיות הפניות
 האחרים בנושאים והפניות מסוכנים

  .הנאות סיווגן באמצעות

  מסודר נוהל למוקדנים יעבור  לא תוקן

     12.21 עד יעד תאריך

  

17  

 מסכנים מבנים של בנושא פניות 10
 השנים במהלך המוקד ידי על הופנו

 ולא אחרים לגורמים 2018-2019
   מסוכנים. מבנים אחראית של לטיפולה

הביקורת ממליצה כי כל הפניות בנוגע 
של למבנים מסוכנים יועברו לטיפולה 

  .אחראית מבנים מסוכנים

  מסודר נוהל למוקדנים יעבור  לא תוקן

     12.21 עד יעד תאריך
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18  

 מבנה"כ המסווגות פניות 17 קיימות
 הדעת שיקול כלומר", חירום לא מסוכן
 של בידיהם הונח המסוכנות רמת בדבר

  . מהנדס בידי במקום המוקדנים

הביקורת תעיר, כי ספק רב אם בידי 
ההנדסי הרלוונטי לסיווג מוקדן הידע 

רמת המסוכנות של מבנה, סיווג אשר 
אמור להתבצע על ידי מהנדס בניין. 
הביקורת ממליצה אם כן, כי הסיווג 

היחידי שיבוצע על ידי המוקדנים יהיה 
  ."מבנה מסוכן"

      לא תוקן

19  

 אל פניות מפנה העירייה שמוקד אף
 מסווג אינו הוא מסוכנים מבנים אחראית

  מסוכן. מבנה בגין כפניה חלקן את

הביקורת ממליצה כי כל פניות המוקד 
העוסקות במבנים מסווגים יסווגו בהתאם 

  .בטרם העברתן לגורם המטפל

      לא תוקן

20  

 בקרה קיום על מקשה הסטטוסים ריבוי
  .בפניות הטיפול אחר ומלאה נאותה

הביקורת ממליצה כי ייבחן הצורך 
 בשימוש בסיווגים כה רבים לסטטוס

הטיפול בפניות. מומלץ כי הפניות יסווגו 
בשניים עד שלושה סטטוסים המעידים 
האם הפניה טופלה, בתהליכי טיפול או 

  .שהטיפול בה הושלם

      לא תוקן

21  

רוב הפניות הפתוחות במוקד לא טופלו 
משך זמן רב, חלקן פתוחות אף מעל 

  .שנה

הביקורת ממליצה כי תערך בדיקה 
הפתוחות, טיפול מיידית של הפניות 

וסגירה מיידית בהן וקביעת בקרה 
מסודרת שתמנע חזרה למצב בו פניות 

העוסקות במבנים מסוכנים אינן מטופלות 
  .במשך תקופות ממושכות

 והתלונות. עומס היה כי הובהר(  תוקן
 תפסו דחופים פחות בנושאים
 .)יותר נמוכה עדיפות

 ישיר לעדכון הועברה מוקד תכנת
 .מזכירה י"ע ולא מבנים אחראית י"ע

 מאחראית ביצוע פרויקטי הועברו
, ונוף גנים למחלקת מסוכנים מבנים
 הועברו התחזוקה ועבודות הגשר

 ,לתשתיות

 תשתיות מחלקת משימות הוסרו
 .הפיקוח של מעבדה ובדיקות

 למקרים תלונות ריבוי כי הובהר
 טיח ניתוקי היא התלונה מהות בהם

 במעקב היו פעמיים וחד מינוריים
 .המשיכה שהבעיה ניכר ולא
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 לתיקון דרישה להעביר הוחלט
 בעלי, זאת בכל המקרים למרבית

 בוצעו התיקונים. לתקן נדרשו הנכס
 .נסגרו התלונות ומרבית

  

22  

לא מתקיימת באגף הנדסה בקרה 
  ניהולית אחר הטיפול בפניות המוקד. 

הביקורת ממליצה כי גורם ניהולי באגף 
מעקב ובקרה שוטפת ההנדסה יקיים 

אחר תיעוד הפניות הנוגעות למבנים 
מסוכנים המגיעות מן המוקד וכן על 

  .נאותות הטיפול בהן

    ופיקוח רישוי אגף מנהלת י"ע יבוצע  תוקן

23  

בפניית המוקד לגבי אירוע ברחוב המלבן 
נעשו מספר ניסיונות מצד המוקדן  7

להשיג את אחראית מבנים מסוכנים 
אך לא היה מענה, חשוב בטלפון הנייד, 

  .לציין כי מדובר בשעות עבודה רגילות

הביקורת ממליצה כי במידה ומגיעה 
למוקד תלונה בנוגע למבנים מסוכנים  

ואין מענה מידי של אחראית מבנים 
מסוכנים תועבר הפניה לגורם חלופי 

  .אשר ייקבע מראש על ידי מהנדסת העיר

  תוקן

  

    

24  

ובטיפול לפניות אין הבדל בהתייחסות 
  .שנעשות על ידי גורמי חירום

הביקורת ממליצה כי פניות שנעשות על 
ידי גורמי חירום יסווגו אחרת במערכת 

  .הפניות של המוקד ויטופלו בהתאם

      למוקד

25  

בחלק מהמקרים שנבדקו על ידי 
הביקורת, נמצא כי  חלפו חודשים רבים 
ואף מעל שנה בטרם נערכה חוות דעת 

בנוגע למסוכנות הבניין. עוד הנדסית 
נמצא כי אין הגדרה הקובעת בתוך כמה 

זמן מרגע קבלת הפנייה/דיווח בגין מבנה 
מסוכן, על אחראית מבנים מסוכנים לבקר 

בנכס ולהתרשם ממצבו של המבנה 
  .ומרמת מסוכנותו

הביקורת ממליצה כי יקבעו זמני תקן 
לטיפול במבנים המסוכנים וזאת מרגע 

ועד לרגע סגירת האירוע קבלת התלונה 
ובכלל זאת הנחייה ברורה כי יש לערוך 

חוות דעת ראשונית של אחראית מבנים 
מסוכנים באופן מידי, וכי ככל ונדרשת 

חוות דעת נוספת של מהנדס חיצוני 
כזאת תערך רק לאחר ביקור ובדיקה של 

  .אחראית המבנים המסוכנים בנכס

 בין םפערי היו בתגובה שהובהר כפי  חלקית תוקן
 שעודכן מה לבין בפועל עבודה
  .מוקד בתכנת

 ישירות מעודכנת מוקד תכנת היום
 י"ע ולא מסוכנים מבנים אחראית י"ע

  מזכירה

  

26  

 אחראית כי עולה הביקורת מבדיקת
 חוות את עורכת אינה מסוכנים מבנים
 דעת כחוות הערוך ראוי במסמך  דעתה

  רשמית.

 הביקורת ממליצה כי חוות דעת המהנדס
תערך בפורמט רשמי, אחיד, הכולל את 

כל הפרטים הרלוונטיים ועל גבי דף לוגו 
  .של אגף ההנדסה בעיריית גבעתיים

      תוקן
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27  

משיחות שקיימה הביקורת עם אחראית 
המבנים המסוכנים התברר כי האחראית 
מפחדת לחתום על חוות הדעת הנערכות 

על ידה כיוון שהיא חוששת מלקיחת 
מקצועית ואישית ולכן המכתבים אחריות 

המוצאים לבעלי הנכסים חתומים על ידי 
  .מהנדסת העיר ולא על ידה

הביקורת ממליצה כי תערך בחינה של 
היקף האחריות המקצועית של האחראית 

והכיסוי הביטוחי הקיים בגינה וכי אלו 
יוסברו לה. ככל והעובדת אינה מוכנה 

לקבל על עצמה אחריות מקצועית 
במישרין במילוי תפקידה מומלץ  הקשורה

כי העירייה תבחן נאותות התאמתה 
  .לתפקיד

      תוקן

28  

 בחומרה רואה היא כי תעיר הביקורת
, הודאתה פי על כי העובדה את רבה
 מבנים אחראית בהן מקרים ישנם

 סמך על דעת חוות עורכת מסוכנים
 אינה והיא בלבד אליה הנשלחות תמונות
 כמסוכן הנחשד במבנה ביקור מבצעת

 ועומס, לחץ, זמן קוצר" בגלל וזאת
  ".עבודה

תלונה  כלהביקורת ממליצה כי בעקבות 
על מבנה החשוד כמסוכן יערך ביקור 

במבנה לצורך התרשמות פיזית על ידי 
אחראית המבנים המסוכנים וכי ככל ולא 
  ! נערך סיור במבנה ללא תוצא חוות דעת

      לא תוקן

29  

העזר, אחראית בניגוד להוראות חוק 
המבנים המסוכנים אינה מסווגת את 

הקטגוריה אליה משתייך המבנה המסוכן, 
  ככל וערכה ביקור בנכס.

הביקורת ממליצה כי מבנה אשר בגינו 
קיימת תלונה כי הוא מהווה מבנה מסוכן 

יסווג על פי הגדרות חוק העזר ויטופל 
  בהתאם לכך. 

      לא תוקן

  כולם הועברו אשר המדגם מתיקי 4 ב  30
 נמצא לא משפטי, לטיפול דבר של בסופו
 על הכרזה בדבר להודעה בתיק תיעוד

 לבעלי נשלחה אשר כמסוכן המבנה
  .הנכס

הביקורת ממליצה על תיעוד כל טיפול 
באירוע של מבנה מסוכן למערכת 

הקומפלוט ובכלל זה ההודעה שנשלחת 
  .לבעלי הנכס

      תוקן

31  

משך הזמן החולף בין מועד הביקור בנכס 
לבין ההודעה המכריזה עליו כמבנה 

 3מסוכן, ארוך ונמצאו מקרים בהם חלפו 
  חודשים ויותר. 

הביקורת ממליצה כי ההודעה בדבר 
ההכרזה על המבנה כמסוכן תשלח 
לבעלי הנכס בסמוך למועד הביקור 
בנכס. יודגש כי במבנים המסווגים 

שמעות רבה לזמן כמבנים מסוכנים יש מ
  .ולטיפול הדחוף בהסרת המחדלים

 הורדת לאור התקצרו תגובה הזמני  תוקן חלקית
 ביצוע פרוייקטי כמו בנושאים עומס

  '.וכד

  

 נוסף מקצועי עובד קבלת עם
  .יותר עוד יתקצרו הזמנים
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32  

הליך הגשת ההשגות בכתב כפי שקבוע 
בהוראות חוק העזר העירוני אינו מתקיים 

פניות בבקשה לקבלת הארכת בפועל.  
משך הזמן הקבוע בהודעת העירייה 

בדבר מבנה מסוכן מועברות בעל פה או 
בהודעות מייל או ווטסאפ לאחראית 

מבנים מסוכנים ואינן מתועדות. עוד יצוין 
כי הביקורת מצאה כי בגין אי תיקון 

והסרת מחדלים של מבנים מסוכנים 
ניתנו אורכות רבות על ידי אחראית 

ים מסוכנים. למרות זאת, הליקוי לא מבנ
תוקן, הסכנה נמשכה והתיק לא הועבר 

  .לטיפול משפטי בחלוף הזמן

יש לאסור באופן מוחלט על מתן אורכות 
לטיפול בתיקון מבנה מסוכן אלא בכפוף 

לבקשה מסודרת בכתב ובאישור 
בחתימת היועמ"ש לעירייה ומהנדסת 

העיר, לאחר שנחה דעתן כי מתן אורכה 
לביצוע התיקון אינו מסכן את בטיחותם 

של בעלי הנכס, המשתמשים בו או 
  .הציבור

 הוכחת לאחר אורכות ניתנות כרגע  .חלקית תוקן
 חוזה, מהנדס חווד( טיפול תחילת

 )הבניין נציגי עם שיחות, קבלן עם

 מספר כדי עד אורכות ניתנות
 .חודשים

 ונסגרו שוקמו רבים תיקים כי הובהר
 מספר של אורכות מתן לאחר

 .חודשים

 כאן המוצע נוהל ליישום ניסיון ייעשה
 יועצים באישור אורכה למתן

 .העיר ומהנדסת משפטיים

 

 ראשון ניסיון( 07.04.21: ז"לו
 )אורכה למתן הנוהל לפי לעבודה

, כרגע ליישום ניתן לא כי נמצא
 המבקר מול בדיקה בהליך נמצא
  .ליישם ניתן כיצד

  

על ידי מהנדסת העיר  לא מתבצע מעקב  33
על הטיפול והתקדמות הטיפול במבנים 

  מסוכנים.

הביקורת ממליצה כי אחת לרבעון יונפק 
דוח מעקב על ידי מהנדסת העיר 
לבדיקת סטטוס הטיפול במבנים 

המסוכנים, משך זמן הטיפול והתקדמות 
  .הטיפול

      לא תוקן

34  
בתלונה על מבנה מסוכן ברחוב בן גוריון 

התלונה  לאחר ימים 10 כ רק כי  154
הועבר מייל של אחראית מבנים מסוכנים 

לאחת ממזכירות אגף ההנדסה עם 
הנחייה לפתוח תיק בקומפלוט "עד 

  .שיהיה לי זמן לטפל"

ממליצה כי יערך טיפול מידי בפניה 
האמורה ותיערך בחינה של אגף 

ההנדסה לבירור כיצד יתכן שפניה כזו 
  .אינה מטופלת במשך שנתיים

      התלונה טופלה  קןתו
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הטיפול במבנה מסוכן ברחוב הגלבוע   35
הטיפול בהסרת הסכנה החל :  16-20
  .2018והסתיים בשנת  2011בשנת 

הביקורת ממליצה כי תערך בדיקה 
פנימית מקיפה ומעמיקה של העירייה, 
באגף ההנדסה ובמחלקה המשפטית 

בדבר השתלשלות הטיפול במבנה 
  .16-20המסוכן ברחוב  הגלבוע 

      לא תוקן

36  

 מבנים של קיימים מספר אירועים
 לאישור תיעוד קיים אשר לא מסוכנים

הקומפלוט וכן  במערכת הסכנה הסרת
 אירוע סגירת התבצעה ברוב המקרים לא

  הקומפלוט. במערכת

הביקורת ממליצה כי אחראית מבנים 
מסוכנים תקפיד על שמירת ותיעוד 
אירוע אישור מהנדס להסרת הסכנה בכל 

של מבנה מסוכן וכן תבצע סגירת אירוע 
  .בהתאם

   מסודר נוהל יוכן  תוקן

     12.21 עד יעד תאריך

  

37  

לאחראית מבנים מסוכנים אין לוחות 
זמנים שעליהם עליה לפעול. היא הגורם 
היחיד המחליט מתי להעביר את הטיפול 

למחלקה המשפטית. כמו כן, אין תיעוד 
אישום ראוי המאפשר להגיש כתב 

  .הנתמך על ידי ראיות

על העיריה לפעול לקביעת זמן אשר 
לאחריו תהיה אחראית המבנים 

המסוכנים חייבת להעביר את התיק 
לתביעה העירונית לצורך אכיפת דרישת 
התיקון והסרת הסכנה. כמו כן, מומלץ כי 

מהנדסת העיר תבצע פיקוח ובקרה על 
ביצוע התיקונים והעברת התיק לתובעת 

  .ית לצורך הגשת כתבי אישוםהעירונ

  מסודר נוהל יוכן  לא תוקן

     12.21 עד יעד תאריך

  

38  

מבנים אשר נפתחו להם שני  6קיימים 
  .אירועים של מבנה מסוכן ויותר

הביקורת ממליצה כי תערך בחינה 
מיידית של תיקי המבנים המסוכנים 

המפורטים בטבלה לעיל והטיפול שבוצע 
  .בגינם ככל ובוצע

  .טכנית עבודה. יאוחדו התיקים  חלקית תוקן

 בהם שהטיפול בתיקים מדובר
  הסתיים

  21 יוני

39  
 בדיקה המאפשר מסודר תיעוד נמצא לא

 ניכר חלק. שבוצע הטיפול אחרי ומעקב
 הנייד הטלפון במכשיר מתועד הטיפול מן

 התכתובות, מסוכנים מבנים אחראית של
 באפליקציית הנייד במכשיר הן נמצאות

  המיילים. דרך והן הווטסאפ

הביקורת ממליצה כי כל הרישומים 
הקשורים למבנה מסוכן יתועדו וישמרו 
בתיק מבנה מסוכן הן לצרכי טיפול והן 

  .לצרכי מעקב ובקרה

  מסודר נוהל וכןה  תוקן

  

  

40  

אין הנחיות המגדירות את אופן ניהול 
המסמכים ותיעוד הטיפול במבנים 

  .המסוכנים

כי העיריה תפעל  הביקורת ממליצה
להכנת הנחיות ברורות לרישום ותיעוד 

מלוא הטיפול במבנים המסוכנים משלב 
  .קבלת הפניה ועד לסיום הטיפול בה

 אוקטובר  נהלים יכתבו  תוקן לא
21  
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  ההליך המשפטי – 6פרק 

41  

  :תיקים שהועברו לתביעה העירונית

  עד למועד הביקורת לא הוגשו כתבי

 שמטרת למרות אישום למעט אחד,

 בעלי הנעת היא אישום כתב הגשת

 שהוגדר המבנה את לתקן הנכסים

  .הסכנה את ולהסיר כמסוכן

 האירוע מפתיחת שעובר הזמן פרק 

 ארוך לתביעה החומר להעברת ועד

 הניתנים הימים 90 מ וחורג מאוד

  .המסוכן המבנה לתיקון נכסים לבעלי

 החומר הועבר בהם מקרים 3 ב 

 טרם 2019 שנת במהלך לתביעה

  אישום. כתבי הוגשו

יש לקבוע לוחות זמנים מוגדרים 
להעברת תיקים מאחראית מבנים 

מסוכנים לתביעה העירונית. מומלץ כי 
התובעת העירונית תערוך הנחיה 

מסודרת בדבר משכי הזמן לטיפול בתיקי 
מבנים מסוכנים ע"י אחראית מבנים 

,המועדים, הנסיבות והמסמכים 
  הנדרשים. 

 התובעת מול מסודר נוהל יוכן  לא תוקן
   העירונית

     12.21 עד יעד תאריך

  

אין תיעוד בקומפלוט להעברת תיקים   42
  .לטיפול התובעת העירונית

מומלץ כי כל העברת אירוע מבנה מסוכן 
לתביעה העירונית תתועד במערכת 

  .הקומפלוט

  מסודר נוהל יוכן  תוקן

     12.21 עד יעד תאריך

  

  היטלי השבחה
  מבנה ארגוני - 1פרק 

1  
 הקיים הארגוני המבנה כי סבורה הביקורת
 הוועדה שמאי לפיו גבעתיים בעיריית

 בעריכת הוועדה מטעם העובדים והשמאים
 שמאים אלא העירייה עובדי אינם, שומות

 חשיפה מהווה, רבות שנים מזה חיצוניים
 כי העובדה בשל, לעירייה וסיכון מהותית
 המהווה, רגיש כה בתחום העירייה השענות

 המבנה נאותות את לבחון לעירייה מומלץ
 ההנדסה במינהל הגורמים של הארגוני

 בהיטלי בטיפול העוסקים התכנון ובאגף
  .ההשבחה

 שהינו שמאי לבחירת מכרז הוצא  תוקן
 למנהל סגן ויהיה עירייה עובד

  ".והשבחה מידע, תכנון" מחלקת
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 על, העירייה מהכנסות מהותית הכנסה
 וכן מהותית חשיפה מהווה חיצוניים גורמים
 בגורמים העירייה של תלות מייצרת

 הידע בשימור לפגוע ועלולה חיצוניים
  .הקיים המקצועי

2  

 גורם קיים לא עולה הביקורת מבדיקת
 בתחום הסמכה בעל הינו אשר באגף

 שאין הינה המשמעות. המקרקעין שמאות
 החלטות אחרי ובקרה לפיקוח אפשרות

  .החיצוניים והשמאים הועדה שמאי

 הכנסות המניב בתחום הטיפול כי מומלץ
 יהיה לעירייה בשנה ₪ מיליוני בעשרות

 מקצועי גורם ידי על מלא באופן מפוקח
  .מטעמה עירוני פנים

 שיבצע הגורם יהיה שיבחר השמאי  תוקן
 בענייני החלטות על ובקרה פיקוח

 וגורמי חיצוניים שמאים של השבחה
  .עדהובו המקצוע

  

  התקשרות עם יועצים חיצוניים  – 2פרק 

3  

 הצעות לקבלת העירייה פניית כי נמצא
 בו ביום רק נעשתה משמאים מחיר

 שמאי עם ההתקשרות בפועל הסתיימה
 נעשתה למציעים הפנייה כלומר. הועדה

  .זמן של לחץ תחת

 שורת על תקפיד העירייה כי מומלץ
  :יועצים עם להתקשרות הנוגעים היבטים

 מגובות ההתקשרויות כי להקפיד  •
  ; חתומים בהסכמים

 סיום אחר שוטפת בקרה לקיים  •
 יציאה על תקפיד וכן, התקשרות תקופת
 חדשים מחיר הצעות קבלת/איתור להליכי

 ההתקשרות חוזה סיום טרם, סביר בזמן
  .הקיים

 בנושא הקפדה קיימת  תוקן
 מגובות כולן, ההתקשרויות

  .חתומים בהסכמים

 תקופות בנושא בקרה קיימת
 הפעולות ונקיטת ההתקשרות

  .לכך בהתאם הדרושות

  

4  

 ההתקשרות תקופת סיום מיום כי נמצא
  30.6.2014 הוועדה שמאי עם הראשונית

 ביום ההארכה הסכם לחתימת ועד
 שמאי מול העירייה התנהלה 19.9.17

 הארכה הסכם. בתוקף הסכם ללא הוועדה
 באופן הוחל 19.9.2017 ביום שנחתם

 נמצא, כן כמו. 1.7.2017 מיום רטרואקטיבי
 – 2019 משנת העדכנית בהתקשרות כי

 שמאי בין חתום התקשרות הסכם אין
  .העירייה לבין הוועדה

 בעבודתה תקפיד העירייה כי מומלץ
 הסכמי על בחתימה הרצף שמירת

 תהיה התנהלותה כי תקפיד וכי התקשרות
  .בתוקף הסכמים תחת

ליקוי חד 
  פעמי
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5  

 מיום ההתקשרויות ועדת מבדיקת החלטת
  : כי נמצא 23.7.2019

 ההצעות דירוג טופס גבי על  •
 דירוג בטור ידניים תיקונים בוצעו') ב נספח(

  .  הסופי הציון ובטור ההצעות

 המציעים השמאים חמשת מתוך  •
 העובדים חיצוניים שמאים הינם מהם שניים

 שמאי של ופיקוחו ניהולו תחת העירייה עם
  .כיום הועדה

 שתי – השמאים חמשת מתוך  •
 האחרות ההצעות ושתי הוגשו לא הצעות

 בצורה ממנה יקרות הזוכה ההצעה מן
 ב והשניה 75% ב האחת, משמעותית

175%.  

 נאות רישום על תקפיד העירייה כי מומלץ
. יועצים עם ההתקשרות ועדת החלטות של
 ליועצים גם תהיה הפניה כי מלץומ כן כמו

 אשר דבר, העירייה עם עובדים אינם אשר
  .  ושוויוניות תחרותיות יאפשר

 נאות רישום על מקפידה העירייה  תוקן
  .ההחלטות של

 למבחר לפנות מאמץ עושה העירייה
  .שמאים של רחב

 איכות על תתפשר לא העירייה
 לטובת הנדרשים ומקצועיות

  .העבודה

  

6  

 שמאי עם נפרדת התקשרות כי נמצא
 משפטית תביעה ליווי לצורך הועדה

  . 29.5.2015  ביום בדיעבד אושררה

 יועצים עם ההתקשרויות הסכמי כי מומלץ
 ולא השירות קבלת בטרם יחתמו חיצוניים
  .בדיעבד יאושררו

 יועצים עם התקשרות הסכמי  תוקן
 קבלת טרם נחתמים חיצוניים
 .השירות

  

  

7  

 פערים קיימים כי עולה הביקורת מבדיקת
 כך, התפקיד הגדרות שלושת בין בדרישות

  : למשל

 נדרש מחיר להצעת הבקשה פי על  •
   והחבויות החיובים את לנהל הוועדה שמאי

 שמאי נדרש עימו הראשון בהסכם  •
 מופיע לא אשר דבר שומות לבצע הוועדה
 דרישה אין. מחיר הצעות לקבלת בפנייה

  . שומות לעריכת

 תפקידו הגדרת כי ממליצה הביקורת
 תהיה הוועדה שמאי של אחריותו ותחומי
 השמאים של מזו ונפרדת וברורה אחידה

 הגדרת כי מומלץ, מזאת יתירה. החיצוניים
, התפעול פעולות של פירוט תכלול תפקידו
 עבודת אחר לקיים שעליו והבקרה הפיקוח

  .  החיצוניים השמאים

, ועדה לשמאי שפורסם במכרז  תוקן
 שונות הינן התפקיד הגדרות

  .החיצוניים השמאים של מההגדרות
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8  

 ממשיכה המדינה מבקר להמלצות בניגוד
 הכלכלית היועצת את להעסיק העירייה

 מחודשת התארגנות בוצעה וטרם
 ראה. (השנים חלוף למרות להעסקתה
 עם התקשרויות ועדת דיוני פרוטוקולי

 מיום וכן 9.6.2015 מיום יועצים
  ').ב בנספח ב"מצ 15.1.2019

 את לאלתר תבחן העירייה כי מומלץ
 היועצת עם ההתקשרות ומשך מתכונת

 לממצאי בהתאם ותפעל כלכלית התכנונית
  .המדינה מבקר דוח

 מחודשת התארגנות בוצעה  תוקן
 הכלכלית היועצת של להעסקתה

 .התכנון לאגף

 לא( חיצונית עובדת היועצת
 הסכם ונחתם) העירייה במשרדי

  .לזאת בהתאם להעסקתה

  

9  

 מתקשרת, המדינה מבקר להמלצות בניגוד
 מאז חיצוניים שמאים אותם עם העירייה

 אותם כי העובדה. כה ועד 2010 שנת
 עבודת את מבצעים השמאים חמשת

 לא, ברציפות העירייה עבור השמאות
 הזדמנות ומתן השורות ריענון מאפשרת

  .נוספים ליועצים שווה

 המשך תשקול העירייה כי מומלץ
 החיצוניים היועצים עם התקשרויות

 בהסכמי האופציה סעיף והפעלת
  .בעתיד ההתקשרות

 בחינה העירייה מבצעת רצוף באופן  תוקן
 עבור העובדים השמאים רשימת של

  .המקומית הועדה

 שמאים שני אותנו עזבו לאחרונה רק
 שמאים נבחרו ובמקומם ותיקים
  .חדשים

  

 התקשרה לאחד מהשמאים החיצוניים עמו  10
 עניינים ניגוד שאלון נמצא לא, העיריה

  .  חתום

 שאלון מילוי על תקפיד העירייה כי מומלץ
 חתימתה בטרם היועצים בידי עניינים ניגודי

 שירותי לקבלת התקשרות הסכם על
  .מקרקעין שמאות

 במאגר רשומים הועדה שמאי כל  תוקן
 וחויבו העירייה של היועצים

 טופס על לחתום הרישום במסגרת
  .עניינים ניגוד

  

 עניינים לניגוד השאלונים חמשת מתוך  11
 מהם בארבעה, עירייהה בידי המצויים
 ידי על החתום העניינים ניגוד טופס תאריך

  .2014 משנת הינו היועצים

 מסמך קבלת על תקפיד העירייה כי מומלץ
 על חתימה בכל עניינים ניגוד על הצהרה

, קיים הסכם של תוקפו הארכת או/ו הסכם
 העניינים ניגוד מצב כי לוודא מנת על וזאת

  .התקופה במהלך השתנה לא היועץ של

 ניגוד טופס מקבלים היועצים כל  תוקן
  .לחתימה עניינים

  

 בדף מציג הוועדה שמאי כי נמצא  12
 שבניהולו הפרטית החברה של האינטרנט

 לטובת ידו על בוצעו אשר פרויקטים שלושה
  . גבעתיים עיריית

 נאותות את תבחן העירייה כי מומלץ
 אישור ניתן והאם, האמור הפרסום
  .לפרסום

    .תפקידו את סיים השמאי  תוקן

  תכנית עבודה - 3פרק 

13  

 השנתית העבודה תוכנית, לנדרש בניגוד
 של פירוט כוללת אינה ההנדסה מנהל של

 המנהל אשר אופרטיביים ומטרות יעדים

 תוכנית במסגרת כי ממליצה הביקורת
 ההנדסה מנהל של השנתית העבודה

, בפרט והשבחה מידע תכנון ואגף, בכלל

 החדש השמאי של כניסתו עם  תוקן לא
 ותכנית הנוהל יעודכן, לתפקיד
 זמנים לוחות בנושא העבודה

  .ותיעוד
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 בהיטלי הטיפול בתחום להשיגם מעוניין
  .ההשבחה

 לטיפול הנוגע בכל אופרטיביים יעדים יכללו
  :זאת ובכלל השבחה בהיטלי

 חבות לבחינת זמנים לוחות  •
 לפיו יעד לקבוע ניתן למשל כך – בהיטל

 תוך תושב לפניית תשובה תפיק המחלקה
  . שעות 72

 חיצוניים שמאים עמידת  •
 יעד לקבוע ניתן למשל כך – זמנים בלוחות

 60 תוך שומה יערכו החיצוניים השמאים כי
  .  יום

 פנייה כל – בקומפלוט תיעוד  •
 והמסמכים תתועד השבחה היטלי בנושא

  .הקומפלוט למערכת יסרקו הנילווים

  נהלים - 4פרק 

14  

" החדש נוהל"האת  הביקורת מבדיקת
  :כי נמצא

 זמני לוחות קובע אינו הנוהל  •
  .לביצוע

 תהליך פירוט מכיל שהנוהל אף  •
 בהיטל החבות והערכת בבדיקת הטיפול

 היתר ומתן בטאבו נכס בהעברת ההשבחה
 ישימים מסמכים מכיל אינו הוא, בניה

 הפנייה מסמך זה ובכלל התהליך לביצוע
 אישור לקבלת לעירייה נכס בעל של

ת השירו במרכז בטאבו זכויות להעברת
 יקבל אותו אשר, אישור מסמך וכן, לתושב

  .הנכס על חובות ואין במידה הבקשה מגיש

 של ואישור הסדרה לקידום לפעול מומלץ
  .החדש הנוהל טיוטת

    13 סעיף ראה  תוקן לא

  מערכות מידע - 5פרק 

15  
 בדבר התיעוד כי עולה הביקורת מבדיקת
 בו בשלב רק מבוצע שומה לעריכת הפניות

 השמאים אחד ידי על שומה נקבעה כבר

 ומקצועי מבוקר ניהול כי ממליצה הביקורת
 שייעשה ראוי השמאים עבודת של

 בסיס בעלות מידע מערכות באמצעות

    13 סעיף ראה  תוקן לא



178  
 

 הבקשות בדבר המידע וניהול, החיצוניים
 בטבלת מבוצע החיצונים לשמאים והפנייתן

  .הועדה שמאי ידי על אקסל

 אשר, ואמין מעודכן, מלא ממוחשב נתונים
 פניית תהליכי אחר מעקב יאפשרו

 השומות הוצאת, המענה, התושבים
 המידע למערכות כי ראוי כן כמו. והפיקוח

 ועדכנית מלאה תמונה לספק יכולת תהיה
 ִתכלּול יצירת תוך, עבודתם טיב על

 החיוניים המידע מאגרי כל בין) אינטגרציה(
  .לעבודתם

16  

של תושב  פנייהמבדיקת הביקורת נמצאה 
אשר מתלונן כי לא טיפלו בפנייתו זמן רב, 

 זמן משך טופלה ולא תועדה לאואף היא 
מחודש אוגוסט ועד חודש נובמבר  רב

2018  .  

 פנייה כל כי כאמור ממליצה הביקורת
 במערכת תתועד השבחה היטלי בנושא

  .בה שתבצע הטיפול וכן הקומפלוט

    .שמאי בחירת לאחר יבוצע  תוקן לא

17  

  :כי עולה הביקורת מבדיקת

 לא  55% כ המהוות רשומות 122 ב •
  הנישום של ז.ת הוזנה

 מן 8.5% כ המהוות רשומות 10 ב •
 לא בטאבו בהעברה העוסקות הרשומות

  .הנכס מימוש תאריך נרשם

 עריכת תאריך הוזן לא רשומות 2 ב •
  .השומה

 שמו הוזן לא 4% כ המהוות רשומות 9 ב •
  .השומה את שערך השמאי של

 המוזנים הנתונים כי ממליצה הביקורת
  .במלואם יוזנו הקומפלוט למערכת

חודד הנוהל ומקפידים על הזנת   תוקן
  נתונים שלמים.

  

18  

 נעשה לא כי עולה הביקורת מבדיקת
 בה הקומפלוט במערכת מיטבי שימוש
 פעולות לבחינת רבות אפשרויות קיימות

 הוועדה במרחב הנעשים ותהליכים
 מועד לפי מיון, ביניהם השוואה באמצעות

 והצגת גאוגרפי מיקום ולפי התרחשות
.  אקסל אלקטרוני בגיליון ועיבודם נתונים
, אלו באפשרויות שימוש נעשה לא כי נמצא

 מלא שימוש יעשה כי ממליצה הביקורת
 ובקרה תיעוד לצרכי הקומפלוט במערכת

  .נאותים

    .החדש השמאי י"ע יבוצע  תוקן לא
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 ביחידת העירוניים הגורמים ידי על לא
  .הועדה שמאי ידי על ולא התכנון

  תהליך הטיפול בהיטלי ההשבחה – 7פרק 

19  

 לשמאי המופנות הפניות כי מצאה הביקורת
 החבות את לבדוק מנת על המקרקעין

 כתובת באמצעות מבוצעות השבחה בהיטל
 אלה פניות. העירייה באתר המופיעה מייל
 אחרי למעקב נתונים בקובץ מתועדות אינן

  .השמאי תשובת

 תושבים פניות כי לדאוג לעירייה מומלץ
 שניתן מנת על תתועדנה הועדה לשמאי

  .נענו פניותיהם כי ולפקח מעקב לבצע יהיה

    18 סעיף ראה  תוקן לא

20  

, ייעודי טופס קיים לא כי מצאה הביקורת
 חבות לבירור לעירייה פנייה לשם מובנה
  .השבחה בהיטל

 לפנייה ייעודי טופס להכין לעירייה מומלץ
 העירייה באתר יימצא אשר, לעירייה

 על לעירייה לפנות יהיה ניתן ובאמצעותו
 על. השבחה בהיטל חבות לברר מנת

, הנכס סוג, הפונה פרטי להכיל הטופס
, וחלקה גוש של זיהוי פרטי, הנכס כתובת

  .קשר יצירת פרטי

    .המעודכן בנוהל ייבחן  תוקן לא

21  

 עבור אגרה גובה אינה העירייה כי נמצא
 לגבי ראשוני ובירור אישור להנפקת פנייה
  .השבחה בהיטל חבות

 וגביית חיוב תשקול העירייה כי מומלץ
  .אישור להנפקת פנייה עבור אגרה

      תוקן לא

22  

 מספר בדבר נתונים אין לעירייה כי נמצא
 המידע. ראשוני מידע קבלת לצורך הפניות

 בקובץ אלא העירייה במערכות מתועד אינו
 קיים לא, כן כמו. הוועדה שמאי של אקסל

 לאורך נשמר אשר אחיד פנייה סטטוס
  .השנים

 פניות כל את לתעד לעירייה מומלץ
 במערכת השבחה להיטל בנגע התושבים

 ידי על תנוהל אשר, העירייה של ממוחשבת
  .עירייה עובד

    .החדש בנוהל יבחן  תוקן לא

23  

המפורסם על ידי  התהליך מתרשים כבר
 לפניות תיעוד אין כי ללמוד ניתן, האגף

 בשום, השבחה להיטלי בנוגע המתקבלות
 ידי על השומה קביעת אחרי עד שלב

  .החיצוני השמאי

 יבוצע הבקשות תיעוד כי ממליצה הביקורת
 העברתם בטרם עוד הקומפלוט במערכת
  .החיצוניים לשמאים

    .החדש בנוהל יבוצע  תוקן לא
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24  

  הועדה שמאי ידי על לביקורת הנמסר פי על
 של קיום לקבוע נדרש הוא וכאשר ככל

 שלדעתו נכס לגבי, השבחה בהיטל חבות
 עריכת מעלות נמוכה לו שתקבע השומה
 חלה לא כי לקבוע מעדיף הוא השומה

 אין כי ןיצוי עוד. השבחה בהיטל חבות
 ולכן שהתקבלה ההחלטה שזו לכך תיעוד

 ההחלטות נאותות לבדוק ניתן לא
  .האמורות

 כי עולה ממנה חבות בחינת בכל לכי מומלץ
, השבחה בהיטל אפשרית חבות קיימת
 מעלות נמוכה תהיה היא כי סביר אולם

 יערוך, חיצוני שמאי ידי על השומה עריכת
 או בעצמו השומה את הועדה שמאי

 גבי על במפורש הדבר יצוין לחילופין
 ידי על לבחינה תועבר והבקשה הטופס

  .פטור למתן ואישורו התכנון יחידת ראש

    .החדש בנוהל יוטמע  תוקן לא

25  

 פטור ויש במקרה לביקורת הנמסר פי על
 של לחתימתו בכפוף השבחה מהיטל מלא

 לתוספת בהתאם תצהיר על המבקש
 נסרקים אינם התצהירים, השלישית
 נשמרים אלא הקומפלוט במערכת ונשמרים
 בשרת הנכס של ההשבחה בתיקיות
 שחל במקרה תיעוד שאין כיוון. העירייה

 אלו תיקים באיתור קושי קיים מלא פטור
 תיק הראית הביקורת זאת עם. במערכת
 על בעלים פטור ניתן בו 4 כנרת בכתובת

 לא סרוק נמצא לא התצהיר. תצהיר סמך
 ולא הקומפלוט במערכת הנכס בתיק

  בשרת הנכס בתיקיית

 במערכת ולתעד לסרוק לעירייה מומלץ
 ובכלל לבקשה הקשור מסמך כל הקומפלוט

  .התצהירים את זה

    .יוטמע  תוקן לא

26  

 לשמאים עבודות בקובץ כי מצאה הביקורת
 ידי על הטיפול זמן כגון נתונים חסרים

  .וכדומה שנקבעה השומה, השמאים

 העבודות העברת בדבר התיעוד כי מומלץ
 מלא באופן ינוהל החיצוניים לשמאים
  .הממוחשבת המערכת ובאמצעות ומסודר

    .יוטמע  תוקן לא

27  

 לקביעת עבודה נוהל קיים לא כי נמצא
. החיצוניים השמאים בין העבודה חלוקת
 שמאי ידי על נעשית התיקים חלוקת
 מבחינה לא שוויונית לא בצורה הוועדה
 נקבע( העבודות שווי מבחינת ולא כמותית
  ).הקרקע שווי לפי, כאמור

 פי על תתבצע העבודה חלוקת כי מומלץ
 קריטריונים הכולל העירייה של פנימי נוהל

 כי הביקורת ממליצה כן כמו. לחלוקה
 פנימי גורם ידי על תתבצע החלוקה
 במחשבי אותה וישמור יתעד אשר בעירייה
 פיקוח, ביצוע מעקב יבצע ואף העירייה
  .ובקרה

    .הועדה שמאי בחירת לאחר יבוצע  תוקן לא
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28  

 פעילות להערכת מנגנון קיים לא  כי נמצא
 הערכה מבוצעת לא, החיצוניים השמאים

 והשומות השמאים עבודת נאותות של
 של בחינה זאת ובכלל ידם על הנערכות
 ביקור ביצוע, ז"בלו עמידה כגון פרמטרים

 בדיקת, הנכס תמונות, הנכס תיאור \בנכס
 סופר טעויות, בנייה והיתרי בניין תיק

 מבדיקת למשל כך. בשומות הגהה וטעויות
 ה"הל' ברח לנכס שומה נמצאה הביקורת

 ידי על נערכה אשר 3.7.2019 מיום 26
 תאריך נושאת ואשר רחל פרנקו השמאית

 בחלק.  3.7.2018 לכן קודם שנה של
 מסכמת טבלה נמצאה לא מהשומות

 שנבדקו התוכניות פירוט את הכוללת
  .בגינם שנקבעו הפטור או והשומה

 שוטף באופן תבצע העירייה כי מומלץ
 של לעבודתם והערכה בקרה ומתועד

  .החיצוניים השמאים

    .החדש הנוהל במסגרת יוטמע  תוקן לא

29  

 ההתקשרות הסכמי את הביקורת מבדיקת
 נקבעו לא כי עולה החיצוניים השמאים עם

 העירייה כלומר. שומה לעריכת תקן זמני
 מסירת מיום הזמן פרק מהו קבעה לא

 יצויין. הערוכה השומה קבלת ועד העבודה
 גם, הנוכחית התיקים העברת במתכונת כי

 הכולל מסודר עבודה מסירת מסמך כל אין
  .לסיומה נדרש מועד

 שומה לעריכת תיק העברת בעת כי מומלץ
 מכתב גם יועבר החיצוניים השמאים ידי על

 פרטי את יכלול אשר סטנדרטי מלווה
  .  לביצועה זמנים ולוחות העבודה

    ייבחן בנוהל החדש.  תוקן לא

30  

  :כי עולה לעיל הטבלה מנתוני

 שעלו מהתיקים באחד הטיפול העברת 

 לא כלל) 33+35 בוקר שדה( במדגם

 לשמאים העבודות בקובץ תועדה

 . הועדה שמאי ידי על המנוהל

 לוקחת שומה עריכת בממוצע כי נמצא 

 . ימים 25-כ

 יתבצע השומות תיקי ניהול כי מומלץ
 באופן הממוחשבת המערכת באמצעות
 תיקי אחר נאותים ובקרה מעקב שיאפשר
  .השומה

    .בקומפלוט מבוצע הניהול  תוקן
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 השומה קליטת בזמני אחידות אין 

 במקרים כך, התשלום שובר והפקת

 ביום בו מתבצעת הקליטה מסוימים

, אחרים ובמקרים השומה שהתקבלה

 . מכן לאחר רבים וחודשים שבועות

 השומה כי תיעוד אין, כאמור כי יודגש 

  .הועדה לשמאי ונמסרה נערכה

31  

 מספר כולל לא התשלומים קובץ כי מצאנ
 אשר אחר נתון כל או בקומפלוט תיק

  .הקומפלוט לתיק קישור יאפשר

 נתון תכלול התשלומים מערכת כי מומלץ
 יהיה שניתן מנת על הקומפלוט תיק מספר
 ובקרה מעקב לצרכי הנתונים בין לקשר

  .נאותים

    יבדק מול המחשוב.  תוקן לא

32  

  :כי עולה התשלומים קובץ מבדיקת

 מן 30% כ המהוות רשומות 132 ב 

 פרטים נכללו לא, בדוח הרשומות

 . הנכס כתובת בדבר

 פרטים נמצא לא הרשומות מן 9 ב 

  .הנכס של הבעלים שם בדבר

 על הקפדה תהיה התשלום בעת כי מומלץ
  .התשלומים למערכת יוזנו הנתונים עדכון

 אלא כתובת אין מסויימות לחלקות  תוקן
  .בלבד חלקה גוש

  .שניתן כמה עד מעודכנים הנתונים

  

33  

 הועדה שמאי ידי על לביקורת הנמסר פי על
 למערכת הקומפלוט תוכנת בין הממשק

  .עובד אינו שנה כחצי ומזה תקין אינו המגה

 הבעיה לאיתור לפעול לעירייה מומלץ
 שתי בין שהממשק מנת על ולתיקונה
  .תקין באופן יתקיים המערכות

      תוקן

  מועצה דתית
  מבנה ארגוני - 1פרק 

 בניגוד כי עולה הביקורת מבדיקת  1
 אינה המועצה התקנים נוהל להוראות
 התקנים כל של מלא איוש על מקפידה
 דת לשירותי המשרד ידי על לה המוקצים

המועצה תפעל לאיוש מלא של  מומלץ כי
התקנים המוקצים לה וכן לקבלת אישור 

  .להעסקת העובדים שאינם מאושרים

תקנים מול המשרד בוצעה הסדרת   תוקן
  רותי דת.ילש
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 תקן ללא עובדים מעסיקה ומאידך, מחד
  מאושר.

משגיחים הנדרשים מעל לתקן 
מועסקים כעובדים חיצוניים 

  באמצעות חשבוניות מס.

2  

הרשימות השונות שהועברו לביקורת 
בנוגע לעובדים ושכר כללו נתונים שונים 

ושאינם תואמים וזאת למרות שכולן 
  הופקו באותו מועד.  

מומלץ כי רשימות העובדים והתרשימים 
יעברו עדכון וכי יותאמו לדרישות 

ולתקנים המאושרים על ידי המשרד 
  .לשירותי דת

    כנ"ל  תוקן

3  

 שיצאה עובדת מעסיקה המועצה כי נמצא
  :כדין שלא לגמלאות

 וללא אישור ללא מועסקת העובדת 

  . מתאים תקן

 מיוחד חוזה העובדת עם נחתם 

 המשרד אישור ללא חריגים שתנאיו

  .   דת לשירותי

 אינה התמורה המיוחד החוזה פי על 

 המבוצעות העבודה בשעות תלויה

 נקבעה אלא העובדת ידי על בפועל

 לפני שכרה לגובה הפנסיה כהשלמה

  .לגמלאות יציאתה

 נשלח אשר מיוחד חוזה הארכת מכתב 

 המשך את לכאורה ומסדיר לעובדת

 חוקי בהוראות עומד אינו העסקתה

 היקף מפרט אינו, במדינה השכר

 ואינו ותגמול העסקה תנאי, העסקה

  .חוקיות זכויות לעובד מקנה

מומלץ כי העובדת תועסק על פי תקן 
מתאים מטעם המשרד לשירותי דת. כמו 
כן כי מומלץ כי הסכמי הקשורים בתנאי 
העסקה יאושרו על ידי המשרד לשירותי 

דת ויכללו את כל המידע הנדרש בעת 
  .עריכת חוזה התקשרות

המדוברת יצאה לגמלאות העובדת   תוקן
ובמקומה אותרה מדריכת כלות 

  צעירה העובדת לפי שעות.
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4  

נמצא כי דיווחי הנוכחות של הבלנית 
והמנקה במקווה מנרה מתבצעים באופן 

  .ידני

המועצה הדתית תפעל מומלץ כי 
להתקנת שעון נוכחות גם במקווה מנרה. 

כמו כן יכולה המועצה לדאוג לאפשרות 
  .הטלפון הנמצא במקווהדיווח ממכשיר 

בשתי המקוואות הותקן שעון נוכחות   תוקן
המבוסס על טביעת אצבע והנתונים 

נאספים מידי חודש למשרדי 
  המועצה לצורך חישוב השכר.

  

5  

נמצא כי משגיחי הכשרות מחתימים 
נוכחות בבניין המועצה הדתית אך ורק 

  .פעם אחת ביום

דיווח הנוכחות על ידי כל מומלץ כי 
העובדים יתבצע פעמיים ביום בתחילת 

  .יום העבודה ובסופו, כפי הנדרש בחוק

נוכחות המשגיחים נרשמת ע"י   תוקן
אפליקציית "שירת הים" המציגה 

  GPSנוכחות מבוססת 

  

6  

נמצא כי דיווחי הנוכחות לא מעודכנים 
ומתוקנים במערכת הדיווח בעקבות 

היעדרות של העובד ובכלל זה דיווחי על 
  .החופשה וימי המחלה של העובדימי 

ימי ההיעדרות של העובד מומלץ כי 
יעדכנו במערכת דיווחי הנוכחות של 

  .העובד

דיווח נוכחות כלל העובדים מועברת   תוקן
בתחילת כל חודש ללשכת השכר 

"אפרתי" ונרשמים בתלוש 
  המשכורת.

  

7 

נמצא כי תקן העבודה המוגדר לכל 
  .העובדים הינו שעתיים ביום עבודה

כי התקן ליום עבודה יוגדר בצורה מומלץ 
  .נכונה במערכת דיווחי הנוכחות

הטעות הייתה בברירת המחדל של   תוקן
מערכת שעון הנוכחות "טיים לוג" 
 8ובעקבות הערת הביקורת נרשם: 

  שעות עבודה למשרה מלאה.

  

8 

בניגוד לחוק שעות העבודה והמנוחה 
נמצא כי עובד ד.ג הועסק במהלך חודש 

 12ארבע פעמים מעל  2017אוגוסט 
  .שעות עבודה ביום

הביקורת ממליצה כי המועצה תקפיד על 
העסקת עובדיה בהתאם להוראות חוק 

  .העבודה

היה עומס  2017בחודש אוגוסט   תוקן
גדול של רישום נישואין ומנהל 

המחלקה הקדיש לציבור מזמנו 
  הפרטי "לשם שמיים"

זו "תקלה" נדירה שאין צורך לטפל 
  בה.

  

  התכנסות המועצה וועדותיה – 2פרק 

 המועצהבניגוד לנדרש על פי התקנות,   9
. בעצם חודש בכל בפועל התכנסה לא

המועצה התכנסה פחות ממחצית 
מהפעמים שהייתה אמורה להתכנס 

  .בהתאם להוראות התקנות

מומלץ כי המועצה תפעל בהתאם 
להוראות התקנות ותקיים כינוס של 

  .המועצה כל חודש

ההרכב החדש של המועצה התכנס   תוקן
כבר פעמיים מאז שנבחר, במגבלות 

  הסגרים שהיו

  

10  

אף אחת מן הועדות אינה פעילה ואינה 
  .מתכנסת באופן קבוע

מומלץ כי הועדות המכהנות תתכנסנה 
  .באופן קבוע לצורך ביצוע עבודתן

להרכב המועצה החדש נקבעו   תוקן
פועלות, וועדות וימים יגידו כיצד הן 

  זה בידי נבחרי המועצה.
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11  

מומלץ כי תחום הפעילות, תחום הסמכות   .אין הגדרת תחומי פעילות של כל ועדה
  .ותפקידה של כל ועדה יוגדר באופן ברור

מכיוון שעצם קיום הוועדות הוא   תוקן חלקית
רשות ולא חובה, הרי שאין הגדרות 
כתובות, אולי תוך כדי פעילות נגבש 

  וסמכויות.הגדרות 

  

 5נמצא כי למרות שבמועצה הדתית מונו   12
ועדות הרי שהן אינן הוועדות שאותן 

חייבת המועצה למנות ע"פ החוק 
  .והנחיות המשרד לשירותי דת

מומלץ כי המועצה הדתית תמנה ועדות 
בהתאם לתקנות ולהנחיות של המשרד 

  .לשירותי דת

    11ראה סעיף   תוקן

13  

נמצא כי למרות שבמועצה הדתית 
מכהנת ועדת כשרות, הרכבה אינו עומד 

בהוראות החוק והנחיות המשרד לשירותי 
 המשרות נושאי יהיו חבריה וביןדת, לפיו 

 מחלקת מנהל או המקומי הרב: הבאים
 או הכשרות מחלקת מזכיר או כשרות
  .שכונה רב או כשרות מפקח

החוק מומלץ כי חברי הועדה יבחרו על פי 
  .והנחיות המשרד לשירותי דת

הרכב וועדת הכשרות כולל: ראש   תוקן
חבר מועצה שנבחר לכך,  -וועדה 

ראש המועצה הדתית, מזכ"ל 
המועצה, מנהל מח' הכשרות וגזבר 

  המועצה.

  

14  
בניגוד להוראות חוק הביקורת הפנימית 

המחייבות מינוי מבקר פנימי במועצות 
ה מבקר דתיות לא מונה על ידי המועצ

  .פנימי

מומלץ כי המועצה הדתית תפעל בהתאם 
להוראות החוק ותמנה מבקר פנימי 

  .בהקדם האפשרי

אישרה  2019ביולי  4בתאריך   תוקן
מליאת המועצה"ד את מינויו של 
עו"ד ורו"ח אמיר בן גיא לתפקיד 
מבקר הפנים של המועצה, מאז 

ביצע שורה של בדיקות וגם קבענו 
  יבדוק. עוד מס' תחומים שאותם

  

  נהלים - 3פרק 

15  

 עבודה הלינ ללא מתנהלת מועצהה
המסדירים את תהליכי  כתובים פנימיים

תחומי העבודה הבקרה והפיקוח ב
אחריותה וטיפולה. המסמכים שהוגשו 

לביקורת אינם מהווים נהלי עבודה אלא 
הגדרות תפקידים, ובמסגרתם נדרש 

קיום של נהלים הקשורים לתפקיד 
  .הספציפי

 יוסדרו העבודה תהליכי כי מומלץ
 כי מומלץ למשל כך. כתובים בנהלים
 את למשל המסדירים נהלים ייקבעו

  : הבאות הסוגיות

 פירוט - נשים מקווה תחזוקת נוהל 

 תהליך את המרכיבים השלבים

 תקלות תיקוני, התחזוקה, הניהול

  '.וכד

ככלל, לא ידוע לנו על צורך לכתוב   תוקן חלקית
הוראות פנימיות לכל תחומי עיסוקה 
ואחריותה של המועצה"ד, יש חוזרי 
מנכ"ל מהמשרד לשרותי דת שכולם 

  עובדים לפיהם,

עם זאת ולאור המלצות הביקורת, 
מזכ"ל המועצה החל לגבש ולכתוב 

תחומי הפעילות של נהלים בכל 
המועצה, אך עקב העומס המוטל 

  עליו טרם הסתיים הפרוייקט.

עד אמצע 
  2021שנת 
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 נשים מקווה וסגירת פתיחת נוהל - 

 הטובלות קליטת, הפתיחה שעות

 האחריות ותחומי הנשים במקוואות

 במועצה השונים הגורמים בין

 חיטוי, המים בדיקת תדירות, הדתית

  '.וכד הבדיקות רישום, המים

 חדש כשרות משגיח העסקת נוהל -

, מכרז פרסום הליך, התפקיד דרישות

  '. וכד עניינים ניגוד מניעת

 לקבל המבקש חדש עסק קליטת נוהל 

, הפניה קבלת דרך - כשרות תעודת

 במקום ביקור קיום, הבקשה טופס

, והיקפה הכשרות סוג קביעת, העסק

 בקבלת עמידה לשם הדרישות

  '.וכד הכשרות

 השגחה ודמי אגרות גביית נוהל - 

 דמי גובה קביעת, האגרה קביעת

 מועדי, הגבייה תהליך, ההשגחה

  '.וכד התשלום

 הגדרת - ספק עם התקשרות נוהל 

 בחירת, מחיר הצעות קבלת, הצורך

  .'וכד תשלום, התקשרות, הספק

  שירות לתושב  – 4פרק 
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16  

כפי שעולה מהתמונות שצולמו על ידי 
הביקורת בביקורים שערכה בבניין 

המועצה הדתית נמצא כי רמת ההיגיינה 
הכללית נמוכה, חדר המדרגות מלוכלך, 

הנשים אינם נקיים, כל המשטחים שירותי 
מלאים אבק דביק, אין שקיות אשפה 

  .בפחים וחסר נייר טואלט

מומלץ כי המועצה הדתית תקפיד 
הקפדה יתרה על הניקיון במבנה, כיוון 

שקהל התושבים מגיע לבניין זה על מנת 
  .לקבל שירותים

לאור ממצאי הביקורת הועברה   תוקן
האחריות על ניקיון האזורים 

וריים של  הבניין מאב הבית הציב
ונשכר מנקה חיצוני העושה עבודתו 

  נאמנה וכיום המצב שונה לגמרי.

  

17  

  : כי נמצא הביקורת מבדיקת

 של אתר המועצה באינטרנט  הבית דף

 האחרים האתר דפי כל גם כמו

 ללא, מאוד קטן בפונט ערוכים

, המסך ולתצוגת לעימוד התאמה

 על כיתוב, מונגש לא הכללי המראה

 מתאימות הפניות אין, התמונות גבי

  .האתר לדפי

 מתאימות הפניות אין - הפניות 

 המחלקות לדפי הבית בדף מהתמונות

  .השונות

 פרטי המועצה באתר אין - הבית דף 

 המועצה עם כלליים התקשרות

 זאת ובכלל קשר יצירת דרכי הכוללים

  . הפעילות ושעות טלפון מספר

 מתוכן ריק – כשרות מחלקת דף.  

 מתוכן ריק – מקוואות מחלקת דף 

  .המקוואות שני מיקום למעט

מומלץ כי המועצה הדתית תפעל לשדרוג 
אתר האינטרנט של המועצה כך שיהיה 
בעל חזות מכובדת, ידידותי למשתמש 

ויכלול את המידע הרלוונטי לציבור 
מקבלי השירות מהמועצה. כמו כן מומלץ 

כי יוגדר מבנה אחיד למידע  של כל 
מחלקה המוצג באתר המועצה,  הן לגבי 

הן לגבי תצוגת תוכן המידע המוצג ו
המידע. אחידות זו תאפשר את שלמות 
המידע המוצג בדף וכן תאפשר לגולשי 

האתר התמצאות טובה יותר וגישה 
  .מהירה יותר למידע הנחוץ

לפני מס' חודשים עלה לאוויר האתר   תוקן
החדש של המועצה ברמה מקצועית 

טובה ויפה לעין והוא ממשיך 
להשתפר ולהתעדכן לפי צרכי 

  והערות התושבים.המועצה 
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 למרות – כנסת בתי מחלקת דף 

 הכנסת בתי רשימת כי שנרשם

  . האתר בדף כזו רשימה אין, מצורפת

 אחד למכרז קישור מציג – מכרזים דף 

   .פעיל ולא ישן

 כי הצהרה כולל – עלמין בתי דף 

 במתן עוסקת אינה הדתית המועצה

  קבורה. שירותי

18  

ה אינו מועצתוכן האתר של ה נמצא כי
  .לשפות זרות נוספותמתורגם 

 שבאתר התוכן תרגום את לשקולמומלץ 
 תרגום( חלקו את לפחות או, המועצה

: כגון חיוניים שירותים אודות מידע
 לשפות'), וכו בתי כנסת, כשרות, נישואין

 בעיר העולים לאוכלוסיית בהתאם זרות
 קבלת לאפשר מנת על, לכך הנדרשת

 המתקשים לעולים גם חיוני מידע
  .בעברית

יש מחשבות לתרגם את האתר גם   לא תוקן
  לאנגלית, עוד לא הגיעה השעה.

עד סוף 
 2021שנת 

  בע"ה.

19  

אתר האינטרנט של המועצה  נמצא כי
הדתית איננו מונגש לאנשים עם 

  .מוגבלות

מומלץ כי המועצה הדתית תפעל לתיקון 
 פרסום לגבי בתפקודן שנמצאו הליקויים

תפעול  ולגבי האינטרנט באתרי מידע
 המידע שקיפות לגבי זה ובכלל, האתרים
עם  לאנשים הנגשתו לגבי, וזמינותו
  .האתרים אבטחת ולגבי מוגבלות

האתר מונגש בחלקו, עם השלמתו   תוקן חלקית
  הוא יהיה מונגש במלואו

עד סוף 
  2021שנת 

20  

השיחות לבעלי התפקידים  ניתובנמצא כי 
במועצה אינו מעודכן שמית והניתוב 

למנהל מחלקת כשרות לא עודכן מזה 
שנתיים וחצי והשיחות עדיין מופנות 

  .שמית למנהל המחלקה הקודם

מומלץ כי ניתוב השיחות יעודכן ויותאם 
לשמותיהם ותפקידיהם של העובדים 

  .המועסקים במועצה הדתית

קלטו מחדש ההנחיות הקוליות הו  תוקן
  והותאמו לכל המחלקות.

  

  פעילות המועצה הדתית – 5פרק 
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21  
  

 בדוחות שהוצגו הנתונים מטבלת
  :כי עולה הכספיים

 העסק בתי במספר הגידול 

 אינו) עסקים 8 של גידול( המושגחים

 הכשרות אגרת כי לעובדה תואם

 אחידה שהיא( למועצה ששולמה

 פי( מהוכפלה יותר) בחוק וקבועה

  . 2018 בשנת) 2.3

 העסק בתי במספר גידול שחל למרות 

 יוצא וכפועל, הכשרות תעודת בעלי

 שניים מפי יותר של גידול, מכך

 ההכנסות, אגרה מגביית בהכנסות

 ההשגחה דמי בגין המועצה שגובה

 .קטנו

האמור לעיל מחייב בדיקה 
מעמיקה בדוח ביקורת נפרד 

  אשר יוכן בעתיד.

בירור מלא מומלץ כי המועצה תערוך 
ומקיף בדבר מספר העסקים המושגחים 

  .וגובה דמי ההשגחה הנגבים מהם

בוצעה בדיקה ע"י מבקר הפנים של   תוקן בחלקו
עו"ד ורו"ח אמיר בן גיא  -המועצה"ד 

וכן המלווה הכלכלי מטעם המשרד 
רו"ח יורם אברמזון  -לשרותי דת 

אשר קבעו כי אין כאן בעיה של 
חלוקת  נתונים או כספים, אלא של

ההכנסות לפי שנים ע"י לשכת 
הנהלת החשבונות "אפרתי" 
המנהלת עבורנו את הנהלת 
  החשבונות כבר שנים רבות.

הפקידה האחראית על חשבונות 
המועצה"ד גבעתיים עובדת מביתה 

ואין לה גישה  2020מאז חודש מרץ 
  למסמכים.

  עלינו להמתין עד שתחזור למשרדה.

עד סוף 
  2021שנת 

22  

מידע בדבר ה אינה מעדכנת אתהמועצה 
ההיבטים הכספיים של מערך הכשרות 

ובכלל זאת גובה האגרות, גובה דמי 
השגחה וההנחות שנקבעו לכל בית עסק 

במערכת שירת  וסטטוס הגבייה בפועל
  .הים

מומלץ כי המועצה הדתית תקפיד על 
הנתונים הנוגעים להיבטים הזנת 

הכספיים בניהול מערך הכשרות העירוני 
ערכת שירת הים לצורך קיום מעקב למ

  .ובקרה נאותים

האגרות נגבות ע"פ הנחיות המנכ"ל   תוקן
המתפרסמות ברשומות ומתעדכנות 

  משנה לשנה.

כל ניהול רישומי הכשרות מתנהלים 
באופן ממוחשב וכן בתוכנת "שירת 

  הים" באופן מדוקדק ומסודר.

  

הנתונים ברשימת העסקים אינם   23
מתאימים לנתונים הקיימים בטבלת 

המעקב, אשר מנוהל על ידי מנהל 
מחלקת כשרות. על פי הנמסר לביקורת 

על ידי מנהל מחלקת כשרות אף אחד 

מומלץ כי המועצה הדתית תקפיד על 
הזנת כל הנתונים למערכת שירת הים 

ותעבוד עם מקור נתונים אחד שלם ואמין 
אשר משקף נאמנה את מספר העסקים 

בעלי תעודת הכשרות בעיר, שם 

    22כמו בסעיף   תוקן
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מהקבצים אינו כולל מידע שלם ואמין. 
מערכת שירת הים אינה מעודכנת באופן 
מלא בכל הנתונים הרלוונטיים לתפעולו 

  .מערך הכשרות בעירשל 

המשגיח המועסק בכל בית עסק, שעות 
ההשגחה, היקף ההשגחה, פעולות 

אגרה ההשגחה הנדרשות, גובה ה
המשולמת ועלות דמי ההשגחה 

  .החודשית

24  

בבדיקת הביקורת נמצאו בתיקים 
 2-האישיים הפיזיים אישורי הסמכות רק ל

  .משגיחי כשרות

מומלץ כי המועצה תקפיד על בדיקת כל 
מסמכי הקבלה כפי שנקבע בחוזר 

המנכ"ל וכן תקפיד על תיוקם ושמירתם 
  .משגיחבתיקו האישי של כל 

הושלמו כתבי הסמכה לכל   תוקן
המשגיחים והינם מתויקים בתיקיהם 

  האישיים.

כיום אין עובד מקצועי שמתקבל 
לעבודה (משגיח כשרות, בלנית, 

  מדריכת כלות) ללא תעודת הסמכה.

  

25  

ז' לחוזר המנכ"ל אין  3בניגוד לסעיף 
בידי המועצה מידע לגבי שכרם ותנאי 

המושגחים העסקתם של כל המשגיחים 
ובכלל זה המשגיח ר.מ.ח אשר משגיח 

  .בתי עסק ברחבי העיר 15-על כ

מומלץ כי המועצה תקפיד על קיום מלא 
של הוראות חוזר המנכ"ל וההתקשרות 

ותנאי העסקת המשגיחים המושגחים 
  .ינוהלו ויסוכמו על ידה

בסיוע דו"ח הביקורת נעשה שינוי   תוקן
יסודי ומהותי באופן העסקת 

  .המשגיחים

המשגיח ר.מ.ח. שהיה העילה 
להערות הביקורת סיים את עבודתו 

אצלנו וקלטנו באמצעות מכרז פומבי 
שני משגיחי כשרות המקבלים את 

שכרם ישירות מהמועצה הדתית 
ובתי העסק משלמים את האגרה 

ודמי ההשגחה לנו ישירות, אין כיום 
  מושגח"-בגבעתיים יחסי "משגיח

יו תודה לצוות הביקורת שבהערות
  הצלחנו לשנות את המצב שהיה.

  

26  

נמצא כי המשגיחים אינם מדווחים 
דיווחים מלאים מכל בתי העסק אליהם 

הם מגיעים. בכלל זה נמצא כי המשגיח 
בתי  15המושגח ר.מ.ח., המשגיח בכ 

עסק, אינו מדווח כלל על ביקוריו בבתי 
העסק במערכת שירת הים, או שמדווח 

למרות באופן חלקי ביותר, וזאת 
שהמשגיח נקרא ליושב ראש המועצה, 
בוצע לו שימוע ואף נרשם מזכר בתיקו 

מומלץ כי השגיחים  מושגחים ידווחו על 
ביקוריהם וטיפולם בבתי העסק דרך 

  .הים מערכת שירת

כל משגיחי הכשרות מדווחים באופן   תוקן
רצוף ומקוון על פעילותם 

באפליקציית "שירת הים" המגובה 
  של מקום הימצאותם.  GPSע"י ציון 
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האישי בו הוא התחייב לבצע את 
אי דיווח כנדרש . הדיווחים כפי שנדרש

אינו מאפשר פיקוח על עבודתו של 
  .המשגיח המושגח

27  

נמצא כי המשגיחים אינם מבקרים בכל 
בתי העסק שבהשגחתם בכל יום. בכלל 

זה נמצא כי קיים משגיח מושגח המטפל 
עולה כי  דיווחיובתי עסק. מבדיקת  15בכ 

הוא איננו מבקר בכל בתי העסק 
האמורים להיות בטיפולו בכל יום, כפי 

  .שנדרש ממנו (ראה נספח ה')

מומלץ כי המועצה תפעל להתאמה בין 
מספר בתי העסק מושגחים לזמני 

  .העבודה של המשגיחים

כל המשגיחים מבקרים לפחות פעם   תוקן
  ביום בבתי העסק שבאחריותם.

ק נקבע לכל משגיח מס' בתי העס
  לפי הזמן הדרוש לפיקוח בהם.

  

28  
נמצא כי בהעסקת משגיח מושגח קיים 
ניגוד עניינים מובנה כיוון שהמשגיחים 

המושגחים תלויים בבתי העסק 
  .לפרנסתם

מומלץ כי המועצה תשקול מדיניות 
העסקת משגיחים מושגחים ובכלל זאת 

  תיקח לידיה את ניהול מו"מ על שכרם

לצערנו זה המצב ברוב הערים   תוקן
בישראל, גבעתיים היא היום העיר 
הראשונה שבה אין שום בית עסק 

-שפועל בשיטה הלא תקינה "משגיח
מושגח" וזה גם הודות לביקורת 

  שעשיתם.

  

29  

על גבי טופס הבקשה אין מקום למילוי 
פרטים ע"י המשרד הכוללים: תאריך 
קליטת הטופס במערכת, העובדה כי 

למערכת שירת הים וכן את מספרו נסרק 
  .הסידורי של העסק במערכת שירת הים

מומלץ כי טופס הבקשה יעודכן על ידי 
מנהל חלקת הכשרות ויכלול את המידע 

  .הנוסף

כל העסקים החדשים נרשמים ע"פ   תוקן
  הנדרש.

  

30  
מומלץ כי טופסי בקשה ייסרקו וישמרו   .טפסי הבקשה אינם נסרקים למערכת

  .שירת היםבמערכת 
כל העסקים החדשים נרשמים ע"פ   תוקן

  הנדרש.
  

31  

נמצא כי טפסי הבקשה אינם זמינים 
להדפסה ומילוי באתר של המועצה 

  ת.יהדת

מומלץ כי העתק טופס בקשה יופיע 
באתר המועצה הדתית ויהיה זמין 

  .להורדה בדף מחלקת הכשרות

זה בעבודה מול מפתחי אתר   תוקן חלקית
  האינטרנט

 עד סוף
2021  

32  

נמצא כי עסקים ותיקים אינם נדרשים 
למלא את טופס עדכון פרטים מדי שנה 

עם חידושה של תעודת הכשרות הניתנת 
  .להם

מומלץ כי יוכן טופס ייעודי לעדכון פרטי 
  .עסק ולחידוש שנתי של תעודת הכשרות

הגענו למסקנה כי אין טעם לחדש   תוקן חלקית
  את הטפסים פעם בשנה,

  שנים. 3-אחת להם יחודשו 
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33  

נמצא כי טופס הביקור אותו ממלא מנהל 
מחלקת כשרות בעת ביקור במקום העסק 

אין תיעוד לשעת הביקור במהלך היום.  
כמו כן, לא קיים מידע בדבר סוג העסק 

ואין תיעוד לשם הגורם מטעם העסק 
  .שנכח בעת הביקור

מומלץ כי טופס הביקור יכלול את כל 
לביקורו מנהל הפרטים הרלוונטיים 

  .מחלקת כשרות

הודפסו פנקסים לתיעוד ביקורות   תוקן
מפקח הכשרות ומנהל מח' הכשרות 

  בבתי העסק

  

34  

נמצא כי טופס הביקור אותו ממלא מנהל 
המחלקה בעת ביקור במקום העסק לא 

  .נסרק למערכת שירת הים

מומלץ כי טופס הביקור בבית העסק 
 הכולל את כל הפרטים הרלוונטיים ואת

חתימת ידו של עורך הביקור יסרקו 
וישמרו במערכת שירת הים בתיקו של 

  .בית העסק

הטפסים ייסרקו גם למערכת שירת   תוקן
  הים.

  

35  

מדווחים  אינם רבים משגיחיםנמצא כי 
, למרות כנדרש ם בבתי העסקנוכחות על

שמערכת שירת הסירנה מאפשרת דיווח 
  .על ידי סריקת קוד הברקוד בלבד

יחודדו נהלי העבודה במחלקת  מומלץ כי
הכשרות, כולל הפקת מכתבים לתיקם 

  .האישי של העובדים

לכל המשגיחים יש טלפונים חכמים   תוקן
עם אפליקציית הדיווח ושכרם 
משולם רק לאחר מילוי שעות 

  החובה שלהם.

  

בתי  של גבוה היקף מהמשגיחים לחלק  36
 שכל ייתכן שלא כך, עבודה שעותעסק ו

על ידם בפועל  מבוצעות הללו השעות
והביקורים מבוצעים בבתי העסק באופן 

  יומיומי כנדרש. 

מומלץ כי תבוצע חלוקה של בתי עסק 
ושעות בין כלל המשגיחים באופן שווה 
  .והוגן המתייחס לכמות שעות עבודתם

במסגרת הארגון מחדש, בוצעה   תוקן
חלוקה חדשה של מס' בתי העסק 

  בר.לכל משגיח וכיום יש איזון בד

  

נמצא כי האיכון במכשירים הניידים של   37
המשגיחים אינו מופעל. הדבר מאפשר 

להם לדווח באמצעות תעודה סרוקה מכל 
  .מקום אחר ולאו דווקא מבית העסק

מומלץ כי המועצה תקפיד שהמשגיחים 
ידווחו באמצעות מכשיר סלולרי נייד 

  .מאוכן, המאפשר חיווי על מקום הדיווח

בעקבות התלונה ששלחנו למשרד   תוקן
לשירותי דת תוקנה האפליקציה 

וכיום היא מציינת את מיקומו של 
  .GPSהמשגיח באמצעות ציון 

  

38  

נמצא כי בתי עסק רבים משלמים באופן 
חודשי על שעות השגחה שנקבעו להם על 
מנת לקבל תעודת הכשר. בפועל, עסקים 

אלה לא מקבלים את שעות ההשגחה 
משלמים כיוון שמשגיחי עליהם הם 

הכשרות משלימים את כלל השעות להם 
  .הם מחויבים

מומלץ כי תבוצע בחינה מדגמית של 
מנהלת המחלקה אחר התאמה בין שעות 

ההשגחה המחויבים לדיווחי השעות 
  .בפועל

זמן ההשגחה נקבע ע"י רב העיר   לא תוקן
לכל בית עסק ע"פ אופיו והזמן 

  ן.הנדרש לקיים פיקוח כשרות תקי

סכום המינימום שקבעה המדינה 
ב"קובץ התקנות" (הרשומות) עומד 

לשעה או חלק ממנה ע"פ ₪  38על 
  כאמור לעיל.-החלטת רב העיר
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39  

מומלץ כי נתוני האגרות ודמי ההשגחה 
  .יעודכנו ויבוצעו דרך מערכת שירת הים

נמצא כי אין קריטריונים כתובים ואחידים 
דמי לקביעת הזכאות להנחה בגובה 

  .ההשגחה

טרם הושלמה מערכת ניהול   לא תוקן
הכספים במערכת שירת הים, 

כשתהיה פעילה ואמינה נשמח 
לעבור אליה, כיום מתנהלת הנהלת 
החשבונות של המועצה ע"ג תוכנת 

  "מינהלית".

  

40  

נמצא כי אין קריטריונים כתובים ואחידים 
לקביעת הזכאות להנחה בגובה דמי 

  ההשגחה

כי תיקבע מדיניות  הביקורת ממליצה
כתובה וכללים אחידים לקביעת גובה דמי 

ההשגחה החודשיים על פי סוג העסק, 
  .היקף ההשגחה הדרושה וכדומה

גובה ההנחה נקבע וימשיך להיקבע   לא תוקן
ע"י חברי וועדת הכשרות וע"פ 

כל מקרה לגופו  -שיקול דעתם 
  ולאופיו.

אין מניעה שיגובשו קריטריונים 
נהלי העבודה כלליים בקובץ 

 שמגבש המזכ"ל.

עד סוף 
השנה 
  בע"ה.

41  

נמצא כי אין תיעוד להחלטות ועדת 
  .ההנחות

הביקורת ממליצה כי ינוהלו פרוטוקולים 
לשם תיעוד הדיונים בוועדת ההנחות, 

אשר בהם יכללו שמות המשתתפים 
בדיונים, הסיבות לבקשות להנחות בדמי 

ההשגחה והשיקולים לקביעת גובה 
  .ההנחה

קיים תיעוד מסודר הכולל את בקשת   תוקן
בעל העסק למתן הנחה ונימוקים 
לכך ועל גבי אותו טופס מתקיים 

הדיון של וועדת ההנחות, נרשמת 
  ההחלטה וחתימת החברים.

  

42  

בניגוד להנחיות חוזר המנכ"ל, נמצא כי 
בחלק מתעודות הכשרות שהונפקו לא 

  .נרשם שמו של בעל העסק

הכשרות יונפקו מומלץ כי תעודות 
  .ויותאמו להנחיות חוזר המנכ"ל

בתעודות החדשות מופיע שמו של   תוקן
  בעל העסק מתחת שם העסק

  

43  

נמצא כי בתעודות הכשרות שהונפקו 
נרשם מספר התעודה אך ורק בראשה 

  בצד שמאל

מומלץ כי מספור התעודה יופיע על גביה 
באזור נוסף על גביה בהתאם להמלצות 

  .חוזר המנכ"ל

הפעולה צריכה להתבצע ע"י   לא תוקן
מתכנתי "שירת הים", ביקשנו זאת 
מהם לאחר הביקורת אך עדיין לא 

  בוצע

לא תלוי 
  בנו

44  

נמצא כי ביקוריו של מנהל מחלקת 
כשרות בבתי העסק, בכובעו כמפקח, 

  .אינם מתועדים כלל וכלל

מומלץ כי ביקוריו וממצאיו של המפקח 
  .יתועדו

המחלקה וגם מפקח גם מנהל   תוקן
הכשרות מוציאים סיכום כתוב 

  הנשמר בתיק בעסק.
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45  

נמצא כי לא קיימת תוכנית עבודה סדורה 
  .לפיקוח על בתי העסק

מומלץ כי תוכן תוכנית עבודה ברמת 
שבועית/חודשית וזאת על מנת שהפיקוח 

יעשה באופן סדור ויקיף הן את כל בתי 
העסק והן את כל המשגיחים, על פי 

  .יות בחוזר המנכ"לההנח

מנהל המחלקה וגם מפקח הכשרות   תוקן
קובעים ביניהם לאיזה בתי עסק יצא 

  כל אחד ובאיזה ימים.

  

46  

על פי הנמסר לביקורת על ידי מנהל 
מחלקת כשרות, המועצה הדתית אינה 

עושה שימוש בטפסי הפעילות הייעודיים 
  .ואינה מגישה דיווחים לרבנות הראשית

תפעל להגשת  מומלץ כי המועצה
הדיווחים בטפסים הייעודיים כנדרש על 

  .ידי הרבנות הראשית

לא מוכרים לנו טופסי פעילות   לא תוקן
יעודיים ואיננו כפופים לרבנות 

הראשית פרט להנחיות מקצועיות 
  שהם שולחים לשטח.

כמו כן הם מבצעים ביקורות פתע 
  ומדווחים לנו תוצאות.  בבתי עסק

  

47  

לביקורת בניגוד להוראות על פי הנמסר 
הנוהל המועצה אינה מבצעת פרסום 

  .בעיתונות

המועצה תפעל בהתאם מומלץ כי 
להוראות הנוהל ותפרסם הנישואין 

  .כנדרש

נגמרה המחויבות לפרסם בעיתונים   תקין
את פרטי הנרשמים לנישואין, 

מערכת שירת הים מעבירה את 
הנתונים למדיה הדיגיטלית באופן 

  אוטומטי.

  

48  

 על פי נתוני טבלת רישומי נישואין לעיל
תיקי הנישואין  673עולה כי מתוך 

שרשומים במערכת שירת הים בשנים 
תיקים  162תשע"ו עד תשע"ט קיימים 

שהסטטוס שלהם "בתהליך רישום". 
מבדיקת הביקורת נמצא שמתוך תיקים 

החופה התקיימה עד חודש  143אלה ב 
והסטטוס לא עודכן  2019ספטמבר 

  .רכת שירת היםבמע

הסטטוס של תיקים אלה יעודכן מומלץ כי 
במערכת שירת הים. כמו כן, מומלץ 
להקפיד על עדכון וסגירת התיק עם 

  .הנפקת תעודת הנישואין

הסטטוס "בתהליך רישום" מופיע   אחר
בתיקי הנישואין עד לאחר שבני הזוג 
משכו את תעודת הנישואין, מסתבר 

ו שרבים לא דורשים אותה בכלל א
רק לאחר חודשים או שנים והדבר 

  לא בשליטתנו.

  

הנתונים בדוח הכספי החתום והמבוקר   49
שונים לחלוטין מהנתונים שהוצגו בדוח 

המקוואות שהועבר לביקורת על ידי 
  המועצה.

הנתונים בדוחות המקוואות מומלץ כי 
יהיו תואמים לנתונים בדוחות הכספיים 

  .המבוקרים

החשבונות עודכן משרד הנהלת   תוקן
בתקלה והונחה להמתין לכל נתוני 
הדוחות שאנו מעבירים להם כולל 

  מחברות האשראי המגיעים בנפרד.
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50  
נמצא כי בבדיקות שבוצעו ע"י חברת 

וולף שירותי מעבדה בע"מ במספר 
 2019וכן במהלך  2018חודשים במהלך 

במקווה מנרה, הכלור החופשי המותר 
  .התקן המותרבמים היה מעל טווח 

המועצה הדתית כי  הביקורת ממליצה
תקפיד הקפדה יתרה וכן תבצע בדיקות 

  .עצמאיות לתקינות המים במקוואות

הבלניות עודכנו ותודרכו להקפיד   תוקן
יותר על כמות הכלור כשהסיבה לכך 

היא הפרשי מדידה בין הערכות 
שלנו לציוד של וולף. אנו בתהליך 

י רכישה של סט בדיקה אלקטרונ
  שבו הדיוק רב יותר.

  

51  

נמצא כי בדוחות של בדיקות המים 
במקווה טייבר במרבית חודשי השנה ב 

  .לא נרשמו מספר הטובלות 2018

המועצה הדתית כי  הביקורת ממליצה
תקפיד הקפדה יתרה על מילוי דוחות 

  .הבקרה

בנינו טופס דיווח חדש שהבלניות   תוקן
ממלאות מידי יום וזאת בתיאום עם 

רונית מלשכת הבריאות במחוז  גב'
ת"א ובו רישום מדויק של מס' 

  הטובלות.

  

52  

אין תיעוד מתאים להחלפת נמצא כי 
  .המים בבורות

הביקורת ממליצה כי המועצה הדתית 
תקפיד הקפדה יתרה על מילוי דוחות 

  .ותיעוד מועדי החלפת המים בבורות

בנינו טופס דיווח חדש שהבלניות   תוקן
יום וזאת בתיאום עם ממלאות מידי 

גב' רונית מלשכת הבריאות במחוז 
ת"א ובו גם רישום של החלפות 

  המים בבורות.

  

53  

בניגוד להנחיות נוהל תחזוקת מקוואות 
נמצא כי של המשרד לשירותי דת 

המועצה הדתית אינה מנהלת יומן תקלות 
  .במקוואות

 הביקורת ממליצה כי המועצה הדתית
  .בנוהלתנהל יומן תקלות כמפורט 

איננו רואים צורך להחזיק במקווה   לא תוקן
יומן תקלות, כל תקלה מטופלת ע"י 

מנהל מח' המקוואות בזימון בעל 
המקצוע הנדרש ויש תיעוד של 

הפעולות ע"ג החשבוניות הנמצאות 
  במשרדנו.

  

54  

בניגוד להנחיות נוהל תחזוקת מקוואות 
של המשרד לשירותי דת נמצא כי לא 

רישום התקלות וככל  קיימת בקרה אחר
שקיימת, היא איננה מתועדת כנדרש 

  .בהנחיות

 הביקורת ממליצה כי המועצה הדתית
תקפיד על פיקוח ובקרה על מצב 

התחזוקה השוטפת במקוואות וכן תקפיד 
  .על תיעוד בקרה זו

   53כנ"ל בסעיף   לא תוקן 

בניגוד לקבוע בחוק רישוי עסקים, נמצא   55
הפועלים בגבעתיים כי לשני המקוואות 

  .לא קיים רישיון עסק

המועצה הדתית תפעל לקבלת מומלץ כי 
  .רשין עסק לשני המקוואות

מקווה טייבר (הראשי) יעבור בשנה   לא תוקן
הקרובה הריסה ובנייה מחדש 

כ"מקווה ספא" חדיש ומפואר וינתן 
לו רישיון עסק. אנו נמצאים בסוף 

הישורת של מקווה מנרה להשלמת 

 3-תוך כ
  חודשים 



196  
 

כת הבריאות מחוז ת"א אישור לש
  כשכל שאר האישורים כבר קיימים.

56  

נמצא כי המועצה הדתית מסתמכת על 
קווי העירוב של עיריית תל אביב ועיריית 

  רמת גן, הסמוכות אליה

מומלץ כי המועצה הדתית תדאג לקידום 
  .הקמת קווי עירוב לגבעתיים

 הלכתית, יש לנו פתרון של עירוב  בטיפול
בהסתמך על העירובין של הערים 

ת"א ור"ג. מעשית, בכוונתנו להקים 
עירוב מהודר סביב העיר גבעתיים, 

השלמנו את העירוב  2019בשנת 
הנ"ל אך לאחר זמן קצר הקטעים 

המזרחי (רח' בן גוריון) והצפוני 
(ברח' ארלוזרוב) פורקו ע"י עיריית 

ר"ג בטענה שחלק מהעמודים נקבעו 
יכים במאמצים בשטחה.  אנו ממש

לחידוש העירוב בסיוע ראש העיר 
  וסגנו.

  

  

57  

נמצא כי המועצה הדתית קיבלה 
מהמשרד לשירותי דת תקציב ייעודי על 

  .מנת להקים לה קווי עירוב בגבעתיים

 הביקורת ממליצה כי המועצה הדתית
תפעל למימוש התקצוב הייעודי מן 

  .המשרד

כל התקציבים שקיבלנו מהמשרד   תוקן
לשירותי דת הושקעו בקווי העירוב 

  הקיימים והחסרים.

  

58  

נמצא כי המועצה הדתית אינה יכולה 
להעביר מידע הקשור לעירוב באתר 

  .המועצה

 הביקורת ממליצה כי המועצה הדתית
תעדכן את אתר האינטרנט של המועצה 

ותכלול בו גם את המידע הרלוונטי 
  .בתחום העירוב

את העירוב כשנצליח ב"ה לחדש   בטיפול
נשמח להציגו גם באתר האינטרנט 

  שלנו.

  

  מיצוי הכנסות רווחה משכר עבודה
  מבנה ארגוני - 1פרק 

1  

 ממצאים שורת עלו הביקורת מבדיקת
 האגף של הארגוני למבנה הנוגעים

  :חברתיים לשירותים

 ומתקצב מכיר הרווחה שמשרד אף 

 בעיריית הרווחה שירותי את

מומלץ כי העירייה תסדיר את המבנה 
הארגוני של האגף לשירותים חברתיים 

ותפעל מול המשרד  על כל היבטיו
לקבלת אישור להפעלת אגף והגדלת 
  .התקנים והתקצוב מהמשרד בהתאם

  תוקן חלקית
  ההכרה של עיריית גבעתיים היא

על פי המבנה האירגוני העירוני 

ואינה כרוכה  בתוספת תקציבית 

 כלשהיא.
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 ארגוני למבנה בהתאם גבעתיים

 שבעירייה הרי, מחלקה התואם

  . אגף של ארגוני מבנה מיושם

 העירייה  ס"התע  להוראות בניגוד 

 בתוך דין סדרי מדור מפעילה

 כאשר חברתיים לשירותים המחלקה

 אחד מדור רק להפעיל באפשרותה

  .  לזקן מדור -בלבד

 על כי הקובע  ס"התע להוראות בניגוד 

 80% של יחס על לשמור העירייה

, מינהל עובדי 20%-ו טיפול עובדי

 70% הוא בעירייה הקיים היחס

  .מינהל עובדי 30%ו טיפול עובדי

  

  

  משרד הרווחה מוציא תע"ס

חדש הכולל מדור לסדרי דין 

 ונפעל לפי הנחיותיו.

  

  ההכרה של עיריית גבעתיים היא

על פי המבנה האירגוני העירוני 

ואינה כרוכה  בתוספת תקציבית 

  כלשהיא.

  

  תקציב - 2פרק 

2  

  :כי עולה העירייה תקציב מנתוני

 מהוצאות 35%-כ מממנת העירייה 

 במקום חברתיים לשירותים האגף

 המימון. לממן נדרשת שהיא 25%

 ככולו רובו נובע העודף העירוני

 אשר" ומנהל רווחה" רכיב מתקצוב

  .עבודה שכר בגין הוצאות ורק אך כולל

 של גידול חל 2019 – 2018 השנים בין 

 הכולל העירייה בתקציב 8%-כ

  .הרווחה לתחום

מומלץ כי העירייה תבחן את נחיצות 
היקפי המימון העירוני לתחום הרווחה 

  .ואת הקריטריונים לפיהם הוא ניתן

  תוקן
  על פי מדיניות העיריה באגף

עוסק בתחומים נוספים על אלו 

 שממומנים ע"י משרד הרווחה.

  

  

  

 עקב פעילויות של עיריית 

גבעתיים בתחום הרווחה 

ועלייה בתעריפים חל גידול 

  בתקציב.
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   שכר עובדי רווחה – 3פרק 

3  
העירייה אינה מדווחת למשרד בגין חלק 

מהתקנים העירוניים לה היא זכאית, 
עובדים במימון עירוני מלא המתאימים 

לתפקידים ולכן עובדי עירייה במימון 
עירוני אינם צוברים וותק של דרגה 

  .במשרד הרווחה

מומלץ כי העירייה תקפיד על דיווח מלא 
בגין עובדי העירייה המאיישים את 
התקנים הקבועים על ידי המשרד 

  .כתקנים שהעירייה מממנת באופן מלא

    מקפידים על דיווח תקין  תוקן

4  

כפי שעולה מהנתונים לעיל העירייה 
תקנים נכון  18.74מממנת במלואם 

שעל פי מצבת , זאת אף 2018לשנת 
התקנים להם היא נדרשת בהתאם 

. כלומר 5.03למשרד הרווחה עומדת על 
תקנים שאינה מחויבת בהעסקתם  13.71

  .₪מיליון  1.8 -בעלות כוללת של כ

כי העירייה תבחן את נחיצות  מומלץ
 ים הנוספים המוקציםהעירוניהתקנים 

לאגף לשירותים חברתיים במימון עירוני 
  .מלא

יניות העירייה ישנם על פי מד  אחר
נושאים נוספים לטיפול שתחת 

  תפעול אגף הרווחה.

  

5  

את באופן מידי אינה מאיישת  העירייה
מלוא התקנים המוקצים לה על ידי 

לא ניצלה העירייה  2018בשנת המשרד 
אלף ש"ח  42-תקנים בשווי כולל של כ

(עד חודש אוקטובר) לא  2019ובשנת 
לתקנים בשווי ניצלה העירייה זכאותה 

  .אלף ש"ח 251-כולל של כ

הביקורת ממליצה כי העירייה תפעל 
לאיוש מידי של תקנים חדשים באמצעות 
עובדים המאיישים תקנים במימון עירוני 

  .מלא

      לא תוקן

קיומם של תקנים לא מאוישים  למרות  6
מדווחת העירייה  ,במימון משרד הרווחה

על תקנים במימון עירוני מלא בתפקידים 
  זהים.

יש להקפיד על קיום בקרה ניהולית 
שוטפת, ברמה חודשית, אחר הדיווחים 

המועברים למשרד הרווחה ולפעול 
למיצוי התקנים המוקצים לעירייה על ידי 

  .המשרד

      לא תוקן

7  
מהבדיקה לעיל נמצאו הממצאים  . 18

 הבאים:

  העירייה עובדים  16נמצא כי בגין

בחודש ₪  887,46מקבלת סך של  

ממה שהיא אמורה לקבל  פחות

בחון את הסיבות לפערים על העירייה ל
בתקצוב שכר העובדים המדווחים בגין 

 תקני הרווחה לצורך מיצוי ההכנסות
  המגיעות לה בגינם מהמשרד

  לא תוקן
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מהמשרד בהתאם לאחוז המשרה 

 563-המדווח שלהם.  כלומר סך של כ

 . בשנה ₪אלף 

  עובדים העירייה  17נמצא כי בגין

בחודש ₪  27,652מקבלת סך של  

אמורה לקבל  ממה שהיא יותר

בהתאם לאחוז המשרה מהמשרד 

 331 -כלומר סך של כהמדווח שלהם.  

 בשנה. ₪ אלף 

בסך הכל העירייה אינה מקבלת סך של 

המגיעים לה ממשרד ₪ אלף  19 -כ

  .בשנה₪ אלף  232-הרווחה בחודש, כ

  

8  

בחודש דצמבר העירייה שילמה תוספות 
 עובדים  3-שכר בגין תארים אקדמיים  ל

אך לא דיווחה עליהם למשרד הרווחה 
, ולכן לא מתקדמים יותר כבעלי תארים

  .קיבלה את המימון מהמשרד בגין כך

מומלץ כי העירייה תפעל לעדכון פרטי 
שיתאימו למצב בפועל ומול העובדים כך 

  .משרד הרווחה

    הדיווח הושלם  תוקן

9  

עובדים אשר דרגתם גבוהה  קיימים
. מאיישיםממתח הדרגות במשרה שהם 

 ברף אינם אשר עובדים 3 קיימים בנוסף
 הם אותה המשרה מתח של העליון

 את למצות יאפשר נכון איוש. מאיישים
 התקנים בגין הרווחה ממשרד ההכנסות
  האמורים.

  

מומלץ להקפיד על איוש התקנים בהתאם 
למתח הדרגות על מנת להבטיח מיקסום 

  .ההחזרים המתקבלים ממשרד הרווחה

      לא תוקן

10  

רשויות מקומיות רשאיות להעסיק עובדים 
ללא דרגה רק לתקופה זמנית שאינה 

חודשים. מבדיקת הביקורת  3עולה על 

מומלץ כי תערך בחינה בדבר נאותות 
ותקינות העסקת עובדים תקופות כה 

  ממושכות ללא שנקבעת להם דרגה

      לא תוקן
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 נמצא כי ישנם שני עובדים אשר כלל לא
  מוגדרת להם דרגה בעירייה

העירייה משלמת לעובדים שאינם עובדים   11
סוציאליים בגין ביצוע שעות נוספות אף 

שאינה זכאית להחזר בגינן ממשרד 
בחישוב שנתי מדובר על הוצאה  הרווחה

  .₪אלף  190-של כ

הביקורת ממליצה כי תערך בדיקה בדבר 
הקצאת שעות נוספות לעובדים שאינם 

  .עובדים סוציאליים בתחום הרווחה

      לא תוקן

12  

שכר מקבלים תוספת שעובדים קיימים 
ממשרד מעונות מהעירייה אך לא בגין 

  .הרווחה

על דיווח נכון ומלא של רכיב  להקפידיש 
המעונות בהתאם למשולם בפועל על ידי 

העירייה, כדי שניתן יהיה לקבל החזר 
מלא בגין רכיב שכר זה ממשרד הרווחה, 

ראוי לציין כי אף שמדובר בסכומים 
קטנים מדי חודש הרי שהם מצטברים 

לכדי מאות שקלים לשנה בגין כל עובדת 
ו כי ייתכן ואי הדיווח בגין התוספת משמע

שלא יתקבל תשלום בגין הילדים בגינם 
  מגיעה התוספת משך שנים ארוכות. 

    הדיווח הושלם  תוקן
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  הוראות החוק

  לנושא הביקורת

לעבודת מבקר והבסיס החוקי 

העירייה
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  ועדה לענייני ביקורת

  

המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר המדינה ושל נציב   (א)  .ג149

תלונות הציבור על הביקורת בעיריה, בכל דו"ח של משרד הפנים על העיריה ובכל דו"ח של מבקר העיריה, ולעקוב אחרי 

יים שהעלתה הביקורת, והיא רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על העיריה שהוגש לפי דין; הועדה תגיש תיקון הליקו

  למועצה את סיכומיה והצעותיה.

  

מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה; הרכב הועדה יהיה תואם, ככל שניתן, את ההרכב הסיעתי של   (ב)  

  המועצה; ראש העיריה, סגניו וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו חברים בועדה לעניני ביקורת.

  

), מהאופוזיציה ולא יכהן כדירקטור 2יושב ראש הועדה לעניני ביקורת יהיה, בכפוף להוראות פסקה (  )1(  (ג)  

הועדה לעניני ביקורת כשייך לאופוזיציה בהנהלת גוף עירוני מבוקר; לענין סעיף זה יראו את יושב ראש 

  אם התקיימו בסיעתו, בין היתר, לפחות כל אלה:

  

  סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה;  (א)

  נהלה;לסיעתו אין ייצוג בועדת הה  (ב)

  מסיעתו לא מונו סגנים לראש העיריה;  (ג)

  סיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העיריה או לניהול העיריה.  (ד)

היו הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד, יהיה יושב ראש הועדה   )2(

  לעניני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה:

  אינו חבר בועדת ההנהלה; הוא  (א)

  הוא אינו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים;  (ב)

  הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר;  (ג)

  סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה, אם יש במועצה יותר מסיעה אחת.  (ד)

  

  

  מינוי עובדים ופיטוריהם

  

חייבת, למנות לעיריה מזכיר אם לא מונה מנהל כללי, ורופא וטרינר; מועצה רשאית, ולפי דרישת הממונה   . (א)167

כן חייבת המועצה למנות מהנדס; מינוי לפי סעיף קטן זה יהיה של אנשים ראויים, בדרך של מכרז פומבי בכפוף להוראות 

  ), ואפשר למנות אדם ליותר ממשרה אחת מהמשרות האמורות.2סעיף קטן (א

  

ראש העיריה רשאי, ולפי דרישת הממונה חייב, למנות לעיריה מנהל כללי ובלבד שהמועצה לא מינתה   )1(א  

  מזכיר.
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למנותו, למשרה מהמשרות הנקובות בתוספת  לא תמנה המועצה ולא ימנה ראש העיריה אדם, שעליהם  )2(א  

החמישית אלא את מי שועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים בחרה בו, ולענין מנהל כללי, לא ימנה ראש העיריה 

  אלא את מי שועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים אישרה את כשירותו והתאמתו לתפקיד.

  

  במשרה מלאה.המועצה, בהחלטה ברוב חבריה, תמנה לעיריה מבקר   (ב)  

  

  לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר עיריה אלא אם כן נתקיימו בו אלה:  (ג)  

  

  הוא יחיד;  )1(

  הוא תושב ישראל;  )2(

  הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;  )3(

להשכלה גבוהה בחוץ־לארץ הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד   )4(

  שהכיר בו, לענין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון;

  הוא רכש נסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת;  )5(

הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של רשימת מועמדים   )6(

  ת המקומית.שהתמודדה בבחירות לרשו

  

ימונה ולא יכהן כמבקר עיריה מי שכיהן כחבר מועצה, אלא אם כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר לא   )1(ג  

  מועצה באותה עיריה, או שנתיים מתום כהונתו כחבר מועצה בעיריה גובלת.

  

מי שהיה מועמד בבחירות למועצת העיריה, לא יכהן כמבקר אותה עיריה, למשך כל תקופת כהונתה של   )2(ג  

  אותה מועצה שאליה היה מועמד.

  

על אף הוראות סעיף קטן (ג), רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו אחד מן   (ד)  

אם הוא רכש נסיון במשך עשר שנים בעבודת ) לסעיף קטן (ג), כמבקר העיריה, 5(-) ו4התנאים המנויים בפסקאות (

  .1992-ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב

  

המועצה, בהחלטה ברוב חבריה, תמנה גזבר לעיריה; השר, בהתייעצות עם שר המשפטים ועם שר   )1(  (ה)  

  האוצר, יקבע תנאים לענין כשירות ופסלות לכהונה לגזבר;

  

תפקידו, תמנה המועצה ממלא מקום לגזבר לתקופה שלא תעלה על נבצר מהגזבר זמנית למלא את   )2(

שלושה חודשים; חדל הגזבר למלא את תפקידו וטרם מינתה המועצה גזבר אחר במקומו, תמנה המועצה 

ממלא מקום לגזבר לתקופה כאמור; ואולם רשאי השר להאריך תקופה זו בתקופה נוספת שלא תעלה על 

המועצה נוקטת את כל הפעולות הדרושות למינוי גזבר וכי הארכה כאמור שלושה חודשים, ובלבד שנוכח כי 

דרושה לשם השלמת הליך המינוי; ההוראות לפי פקודה זו החלות לגבי גזבר יחולו גם לגבי ממלא מקומו, 

  למעט ההוראות לענין דרכי המינוי, תנאי הכשירות למינוי ופיטורים.
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ה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממנה בצו כי תמנה מבקר, כאמור בסעיף ראה הממונה כי המועצה אינה ממנ  . (א)א167

  , תוך הזמן הנקוב בצו.167

  

  לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור, רשאי הממונה למנות מבקר לעיריה ולקבוע את שכרו.  (ב)  

  

למשרות שיש עליהן הקצבה בתקציב  167ראש העיריה רשאי למנות לעיריה עובדים שלא הוזכרו בסעיף   (א)   . 170

  המאושר.

  

ות למשרות המנויות בתוספת החמישית, למעט המנהל הכללי, אלא לא יתמנה אדם לעובד עיריה, לרב  (ב)  

  לאחר שראש העיריה או מי שהוא הסמיך לכך הכריז על המשרה בפומבי על פי כללים לפי סעיף קטן (ג).

  

ה המנויה בתוספת החמישית או למשרת פקח תונח לפני ועדת המכרזים הדנה במהלך מינוי למשר  )1(  )1(ב  

בענין, חוות דעתו של היועץ המשפטי של העיריה בדבר קיום הרשעה של המועמד בעבירה שבשל אופייה, 

חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקיד; במהלך מינוי למשרת יועץ משפטי תונח לפני ועדת 

ת עובדים בכירים חוות דעת כאמור, על ידי היועץ המשפטי של משרד הפנים; החליטה המכרזים לבחיר

ועדת המכרזים בניגוד לחוות דעתו של היועץ המשפטי, תחליט המועצה בענין מינוי אדם למשרה כאמור; 

  לרבות נושא משרה בעיריה הממלא תפקידי פיקוח; –בפסקה זו, "פקח" 

לביטחון הפנים ושר המשפטים, ובאישור ועדת הפנים ואיכות שר הפנים, בהתייעצות עם השר   )2(

הסביבה של הכנסת רשאי לקבוע בעלי תפקידים נוספים שלגביהם תידרש חוות דעת היועץ המשפטי של 

  ); 1העיריה כאמור בפסקה (

השר לביטחון הפנים בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת   )3(

  דרכי מסירת מידע בדבר קיום הרשעה של מועמד כאמור בסעיף זה. יקבע

  

אם השר, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, יקבע בתקנות כללים בדבר דרכי מכרז ופרטיו,   (ג)  

בדרך כלל ואם לסוגי משרות, ורשאי הוא בתקנות כאמור לקבוע משרות וסוגי משרות שעליהן לא תחול, בתנאים שיקבע, 

  חובת מכרז.

לא תחול חובת מכרז לפי סעיף קטן (ב) על משרות שלהן מתקבל אדם באמצעות לשכת תעסוקה לפי חוק   (ד)  

  .1959-שירות התעסוקה, תשי"ט

מת מבקר העיריה ימנה עובדים ללשכת מבקר העיריה בהתאם לתקנים שיקבע שר ראש העיריה בהסכ  (ה)  

הפנים בתקנות ועל־פי האמור בהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד); תקנים לפי סעיף קטן זה ייקבעו בידי השר 

  בהתחשב במספר התושבים, בתחומה של העיריה ובגודל תקציבה השנתי.

  

לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העיריה אלא אם כן התקיימו בו הוראות סעיף   )1(ה  

  ).4) עד (1(ג)(167

  

, בהסכמת מבקר העיריה, לאשר מינויו של אדם אשר ), רשאי ראש העיריה1על אף הוראות סעיף קטן (ה  )2(ה  

) אם רכש ניסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו 4(ג)(167לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף 

  .1992-בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב
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ה, ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות ממבקר עובדי לשכת מבקר העיריה דינם כשאר עובדי העירי  (ו)  

  העיריה בלבד.

  

לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העיריה, שלא בהסכמתו של מבקר העיריה, אלא בכפוף להוראות   (ז)  

  ).1א(171סעיף 

  

  עובד המבצע פעולת ביקורת. –בסעיף זה, "עובד ביקורת"   (ח)  

  

  

  תפקידי מבקר העירייה

  

  ואלה תפקידי המבקר:  . (א)א170

  

, נעשו כדין, בידי 1965 -לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"הלבדוק אם פעולות העיריה,   )1(

  המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;

  לבדוק את פעולות עובדי העיריה;  )2(

לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר   )3(

  ועקרונות היעילות והחסכון;המידות 

לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו   )4(

  מניחות את הדעת.

הבקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל,   (ב)  

פת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת מוסד, קרן או גוף אשר העיריה משתת

  במינוי הנהלתם; למי שעומד לבקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר".

  

בכפוף לאמור בסעיף קטן (א), יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה   (ג)  

  –פלונית ואת היקף הביקורת 

  

  על פי שיקול דעתו של המבקר;  )1(

  על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני;  )2(

על פי דרישת הועדה לעניני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת   )3(

  עבודה.

  

  המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.  (ד)  
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מבקר העיריה יכין ויגיש לראש העיריה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו, לרבות הצעת תקן, במסגרת   (ה)  

באחוזים מהתקציב השנתי של העיריה, כפי הכנת התקציב לפי הפקודה; היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע 

  שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העיריה ובגודל תקציבה השנתי.

  

ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העיריה, כפי שהגיש אותן מבקר   (ו)  

  העיריה, במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי.

  

  

  המצאת מסמכים

  

עובדי העיריה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, ראש העיריה וסגניו, חברי המועצה,   . (א)ב170

עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, ימציאו למבקר העיריה, על פי דרישתו, כל מסמך 

שברשותם אשר לדעת מבקר העיריה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר העיריה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך 

  קופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.הת

למבקר העיריה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או   (ב)  

מטי של העיריה או של המשרתים את העיריה או של גוף ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטו

  עירוני מבוקר.

פי דין, יחולו על מבקר העיריה ועל עובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו -לגבי מידע החסוי על  (ג)  

  לגבי המורשים לטפל באותו מידע.

עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה החלים עובדו של מבקר העיריה שאינו עובד העיריה, יחולו עליו, לענין   (ד)  

  על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העיריה.

לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העיריה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העיריה או כל   (ה)  

יות נוכח אף על ידי ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא לה

  עובד מעובדיו.

  

  דוחות ביקורת

באפריל  1-המבקר יגיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערך; הדוח יוגש אחת לשנה, לא יאוחר מ  (א)  .ג170

של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח; בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על 

יים ומניעת הישנותם בעתיד; בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק ממנו לועדה לעניני תיקון הליקו

[נוסח  1958-ב לחוק מבקר המדינה, תשי"ח21-א ו21ביקורת; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 

  משולב].

בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש העיריה ולועדה לעניני ביקורת דו"ח על ממצאי   (ב)  

  הועדה לעניני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן. ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העיריה או

תוך שלושה חדשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העיריה לועדה לעניני ביקורת את הערותיו על   (ג)  

  הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.

ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה הועדה לעניני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העיריה עליו   (ד)  

והצעותיה תוך חדשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העיריה כאמור בסעיף קטן (ג); לא הגיש ראש העיריה את הערותיו 
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על הדוח עד תום התקופה האמורה, תדון הועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום 

תו על ידי מבקר העיריה לועדה; בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית חמישה חודשים ממועד המצא

היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של העיריה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על 

  הדו"ח.

סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ובדוח תוך חדשיים מן היום שהגישה הועדה את   )1(  (ה)  

  המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור;

לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף קטן (ד),   )2( 

או לא המציא ראש העיריה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו, ימציא המבקר עותק הדוח 

חברי המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש לכל 

  העיריה.

לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו   (ו)  

ר הועדה, למועצה, ולא יפרסם ממצא בקורת של מבקר העיריה, ואולם מבקר העיריה או ראש העיריה רשאי, באישו

  להתיר פרסום כאמור.

העיריה יסוד להניח שראש העיריה או היועץ המשפטי של העיריה, הוא צד לעשיית עבירה לפי היה למבקר   (ז)  

  , יעביר המבקר את הענין במישרין לידיעת מבקר המדינה.1977-הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק העונשין, תשל"ז

  

שהוציא או שהכין מבקר העיריה במילוי תפקידו, לא ישמשו ראיה . דוחות המבקר, חוות דעת או כל מסמך אחר 1ג170

  בכל הליך משפטי, אך לא יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי.

  

  צוות לתיקון ליקויים

  

א(ב) לחוק 21עובדי העיריה החברים בצוות לתיקון ליקויים, שמונה לפי הוראת סעיף  –. (א) בסעיף זה, "הצוות" א1ג170

  חוק מבקר המדינה). –משולב] (בסעיף זה  [נוסח 1958-מבקר המדינה, התשי"ח

הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש מבקר העיריה ושנדון על ידי המועצה   (ב)  

  ), לפי הענין, ובדרכים למניעת הישנותם של ליקויים בעתיד.2) או (1ג(ה)(170לפי סעיף 

ן על ידי הצוות יגיש את המלצותיו לראש העיריה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח מבקר העיריה נדו  (ג)  

  המועצה, וידווח לוועדה לעניני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים.

ראש העיריה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים, ובלבד שינמק דחיה זו לפני מבקר העיריה והוועדה   (ד)  

  לעניני ביקורת, בכתב, לא יאוחר משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו המלצות הצוות.

  ב לחוק מבקר המדינה.21-א ו21אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים   )(ה  

  

  פרסום דוח ביקורת או ממצא ביקורת

ג(ו) או תנאי בהיתר שניתן לו לפי 170דו"ח או חלקו או תכנו או ממצא ביקורת, ומפר בכך את סעיף המפרסם . א334

  נה.מאסר ש –הסעיף האמור, דינו 


