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  ח"רו, סוידאן גבי

  העירייה מבקר
  

  2019יולי  14

  "א תמוז, תשע"טי
  לכבוד

  מר רן קוניק
  ראש עיריית גבעתיים

  נכבדי,

  

ג(א) לפקודת 170, בהתאם להוראות סעיף 2018אני מתכבד להגיש לך את דוח מבקר העירייה לשנת 

  העיריות.

  דוח הביקורת עוסק במגוון נושאים מתחומי פעילות העירייה.

הביקורות נערכו בהתאם לתכנית העבודה השנתית, לדרישת ראש העיר בהתאם לסמכותו לפי סעיף 

  ולנושאים נוספים שעלו במהלך השנה.) לפקודת העיריות 2א(ג)(170

איכות החיים של תושבי העיר גבעתיים מושפעת מאיכות השירותים והיקפם שניתנים על ידי 

  יחידות העירייה השונות.

הביקורת שמה דגש על בחינת איכות ועמידה ביעדים בפעילות יחידות העירייה בהתייחס להוראות 

  החוק, לחיסכון וליעילות.

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

  תושבי העיר.

  אני מבקש להדגיש לחיוב כי חלק מהליקויים תוקנו כבר במהלך עבודת הביקורת.

אני מבקש להודות לך אדוני ראש העיר על תמיכתך, למנכ"לי העירייה הקודם והנוכחי על 

קצועית, ליועצת המשפטית של העירייה על עצותיה החכמות והמועילות, התייחסותם העניינית והמ

לגזבר העירייה על העמדת התקציבים הנדרשים לעבודת הביקורת ולשאר מנהלי האגפים ועובדי 

  העירייה על שיתוף הפעולה הפורה, הפתיחות והנכונות לתקן ליקויים.

וחות הביקורת וביישום ההמלצות הביקורת רואה ברכה בעמלה בעצם תיקון הליקויים שהעלו ד

 הכלולות בהם. פרסום דוחות הביקורת והבאתם לידיעת הציבור מהווה זרז לפעולות חיוניות אלו.

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

מיום  ג(ג) הנך מתבקש להגיש את הערותיך על הדוח תוך שלושה חודשים170בהתאם לסעיף 

  קבלתו.

  

  בברכה,                

  גבי סוידאן, רו"ח                

  מבקר העירייה                
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  ' תשרי, תש"פל

  2019אוקטובר,  29

  341סמ'                         

  לכבוד

  חברי מועצת העיר
  גבעתיים

  

  מועצה נכבדים,חברי 

  

   2018דוח מבקר העירייה לשנת הנדון : 

  

ג.(ג) לפקודת 170, כמתחייב מסעיף 2018הריני מתכבד להגיש את ממצאי דוח מבקר העירייה לשנת 

  העיריות.

הביקורת הינה כלי ניהולי חשוב, המסייע לכל ארגון השואף לשפר את עבודתו, לתקן את הליקויים, 

  תקין.ולהבטיח שמירה על מנהל 

קראתי בעיון את דוחות הביקורת הכלולים בדוח השנתי ואת המלצות מבקר העירייה לתיקון 

הליקויים בנושאים שנבדקו והנחתי את מנכ"ל העירייה לרכז את עבודת המטה המתחייבת 

  מהדוחות, ליישם את ההמלצות ולבצע מעקב אחר ביצועם.

סוידאן, על עבודתו המסורה והיסודית בניהול אני מבקש להודות למבקר העירייה, רו"ח גבי 

  הביקורת והכנת הדוח.

  

  בכבוד רב

  ק ו נ י ק  ר ן  

  העירייה ראש 
  

  

  

  

  עיריית   גבעתיים

ה י י ר י ע ה ש  א ר ת  כ ש   ל

M U N I C I P A L I T Y  o f  G I V A T A Y I M  

T h e  M a y o r ' s  O f f i c e  
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  תוכן עניינים

  

  עמוד  נושאי ביקורת

    

 4  נהלי העירייה  

 11  נגישות  

 69  רישוי עסקים  

 134  ניהול עובדי מדור חשמל  

 157  בקרה אחר חשבונות חשמל  

  200  למשתמשי קטנועיםאחזקת רכב  

 209  הוראות החוק לנושאי הביקורת  
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  ביקורתדוח 

  

  נהלי העירייה
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  מבוא

ם (ביחד עובדי 1,000 -כבמהלך שנת עבודה ממוצעת נצבר בארגון כמו עיריית גבעתיים אשר מונה 

ות עבודה, המייצגות ניסיונות רבים של הצלחות וכישלונות מיליון שע 2 -עם יחידות הסמך) יותר מ

  ארגוניים.

 העירייה של "עשה תיעוד ניסיונות אלו יוצר מאגר ידע יקר ערך, מעין זיכרון ארגוני לשימוש עובדי

  ואל תעשה" בפעילות הארגונית.  

נהלים כתובים הם האמצעי הבדוק, להכניס את הניסיון הארגוני הרב על כל תהליכיו למסגרת 

  שימושית מוצלחת הקובעת סדר וארגון בתהליכי העבודה.

בקרת נוהל  הוא מסמך שאושר על ידי בעל תפקיד אחראי לפעילות הנדונה בו, מנוהל תחת שיטה ל

שינויים ומתאר, מגדיר או מתעד עקרונות, מדיניות, תפקידים, או פעילויות ותהליכי תכנון, תפעול 

 ובקרה ואשר מתאר תהליך עבודה, שיטה או מבנה ארגוני. 

מטרת כתיבת נהלים הינה תיעוד שיטת העבודה ו/או דרכי ביצוע פעילות ליצירת נורמת עבודה 

פיקוח, לרבות הגדרת אחריות וסמכות. הנהלים יוצרים שפה אחידה, המאפשרת הדרכה, אכיפה ו

  משותפת לכלל המנהלים והעובדים ומתארים את שגרת העבודה.

עירייה ללא נהלים מסודרים, עדכניים, המוטמעים בפעילות של כל עובדיה, מבזבזת בהכרח 

משאבים רבים, והיא עסוקה בישיבות תיאום ובתיקון נזקים, שניתן היה למנוע על ידי שיפור 

  האפקטיביות התפעולית באמצעות מערכת נהלים.   

ן ומספר מהדורה על מנת שניתן יהיה נוהל כולל בדרך כלל מבנה אחיד, מספר נוהל, תאריך עדכו

לעקוב אחר שינויים המבוצעים בו ומועדם. נוהל תקין אמור לכלול חמישה או שישה פרקים 

  הכוללים בדרך כלל את הנושאים הבאים:

פרק זה תוגדר המטרה לשמה נכתב הנוהל. זוהי מטרת קיומו של הנוהל, לא מטרת ב -מטרה  )1

  הפעילות אליה הוא מתייחס.

ם עליהם הנוהל נשען באופן ישיר, כגון חוקי המדינה, פירוט מסמכי - ישימים מסמכים )2

 תקנות, צווים, תקנים או נהלים אחרים. 

  גדרת מונחים שיש להם משמעות מיוחדת בנוהל.ה - הגדרות )3

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

 הפעילויות, לוחות זמנים וגורמים לדיווח. רשומים האחראים לביצוע

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

 משמשים לקיום הוראות הנוהל.טפסים ה – נספחים )6
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  מטרות הביקורת

קיום נהלי עבודה תקינים, המשמשים את עובדי העירייה ומנהליה  בחינתמטרת הביקורת הייתה 

   היומית.בשגרת עבודתם 

ת עומק והביקורת בנושא זה הינה כללית בעיקרה שכן קיומם ויישומם של הנהלים ייבדקו בביקור

שיבוצעו במחלקות השונות של העירייה ובנושאים שונים אשר בחלקם כלולים גם בדוח זה (ראה 

 ויתרתם תיכלל בדוחות בעתיד. דוחות ביקורת בנושא "רישוי עסקים" ובנושא "נגישות")

  

  מתודולוגיה

פנה המבקר לכל מנהלי האגפים בבקשה להמצאת העתק מהנהלים הקיימים , ח"הדו הכנת לצורך

  באגף. בנוסף, נערכו פגישות עם חלק ממנהלי האגפים לצורך בירורים והשלמת חומר.
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  ם והמלצותממצאי

כין אגף ה 1994-1998במהלך השנים שנים.  25 -העירייה החלה בתהליך גיבוש וכתיבת נהלים לפני כ

מינהל בעירייה קובץ נהלים מקיף. לביקורת נמסרו אוגדני נהלים של אגף כספים, משאבי אנוש, 

  פיקוח וחניה ואבטחת מערכות מידע.

בחלוף השנים, נהלים אלה נזנחו, בין היתר עקב אי הטמעתם בפועל בפעילות עובדי העירייה ועקב 

  יים המתבקשים בהוראות החוק ובקדמה הטכנולוגית.אי עדכונם והתאמתם לשינו

  ממצא :

 10ע בהוראות סעיף שנים כקבו 4 -העירייה לא עדכנה את ספר הנהלים שלה אחת ל .1

  והלי העירייה.הדן בנ 10-101בנוהל מס' 

  המלצה :

על הנהלת העירייה להכין ספר נהלים חדש ועדכני אשר תואם את הוראות החוק,  .1

הנכונות  את שיטות העבודה ל וכל הוראה חוקית אחרת שיתעדהתקנות, חוזרי מנכ"

   ויקבע נורמת עבודה מצוינת ואחידה.

  

באופן אקראי שנבע מצרכים עם זניחת קובץ הנהלים הנ"ל, החלו מנהלי האגפים בכתיבת נהלים 

  .וק או כתוצאה מהפקת לקחים מאירועים שהתרחשו בפועלה-שנגלים אד

  מאגפי העירייה הבאים :הביקורת קיבלה קבצי נהלים 

 אגף משאבי אנוש -

 אגף מינהל כללי -

 אגף חינוך, נוער וצעירים -

 אגף לשירותים חברתיים -

 אגף שפ"ע -

 אגף ביטחון ושירותי חירום -

  אגף הנדסה -

  אגף נכסים, רישוי עסקים ובינוי -

הביקורת משבחת את מנהלי אגף חינוך ואגף ביטחון ושירותי חירום על מערכת נהלים מקיפה אשר 

  הושקעה עבודה רבה בהכנתה. 

  ממצא :

קיימת אי אחידות ואי בהירות בנהלים השונים בין האגפים. הנהלים נכתבו שלא לפי  .2

   הכללים כפי שהוסברו לעיל.

  המלצה :

להנחות את האגפים השונים בכתיבת נהלים בצורה אחידה ובהירה  אגף מינהלעל  .2

   בהתאם לכללים.

   



9  
 

  ממצא :

או שמוספרו באופן אקראי, ברוב המקרים אין את פרטי כותב  הנהלים אינם ממוספרים .3

  הנוהל ואין את פרטי מאשר הנוהל.

  המלצה :

יש לקבוע צורת מספור אחיד לנהלי העירייה. על צורת המספור לאפשר זיהוי האגף,  .3

  זיהוי המחלקה, מספר נוהל ומספר גרסה. 

  ממצא :

  הנהלים האגפיים שנמסרו לביקורת אינם מקיפים את כל הפעילויות של אגפי העירייה.  .4

  המלצה :

  .  1ראה המלצה מס'  .4

  ממצא :

   לא הובאו לידיעת ולאישור אגף מינהל או מנכ"ל העירייה. הנהלים האגפיים רוב  .5

  המלצה :

    על אגף מינהל להכין נוהל להכנה, אישור ועדכון נהלים אגפיים. .5

  

אי הבאת הנוהל לידיעת  יישום נהל שנכתב מחייב הבאתו לידיעת העובדים העוסקים בנושא הנוהל.

העובדים הרלוונטיים, הדרכתם והטמעת הנוהל בפעילותם היום יומית פוגע בתועלת של יישום 

  הנוהל והינו בבחינת "ברכה לבטלה".

  ממצא :

כי הנוהל הובא לידיעתם הנהלים לא נושאים חתימת העובדים הרלוונטיים המאשרת  .6

  וכי הם מתחייבים לפעול על פיו.

  המלצה :

על מנהלי האגפים השונים להחתים את העובדים הרלוונטיים על הנהלים הנוגעים  .6

  לעבודתם ולוודא כי הנוהל ברור להם וכי יפעלו על פיו. 

של הגורמים  כתיבת נוהל מחייבת לפעמים תיאום בין אגפים שונים, המצריך עבודת צוות משותפת

  הרלוונטיים.

  ממצא :

בנוהל "בדיקת משטרתית לעובדי קבלן" קובע: " באחריות היועצת המשפטית  3.2 סעיף .7

והיועצים המשפטיים העובדים בשרות העירייה להטמיע את הנוהל החדש בכל המכרזים 

מבירור עם ממונה תחום התקשרויות  והחוזים העתידיים שיחתמו עם הקבלנים".

שפטיים עולה כי הנוהל לא מוכר לה ומכאן שבוודאי לא יושם גף לשירותים מהעירייה בא

  בחוזים שנחתמו עם קבלנים.

  המלצה :

גיבוש נהלים הקשורים לפעילותם של יותר מאגף אחד יבוצע בתיאום של האגפים  .7

   הרלוונטיים ויאושר על ידי מנהלי אותם אגפים ומנכ"ל העירייה.
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  ממצא :

בנוהל " שמירה מצילום ותיעוד מצלמות גוף" קובע : "הנוהל יאושר ע"י  2.2סעיף  .8

מבירור עם היועצת המשפטית הלשכה המשפטית לפני תחילת השימוש במצלמות גוף". 

  עולה כי הנוהל לא מוכר לה ומעולם לא אושר על ידה.

  המלצה :

   יש להביא את הנוהל לאישור היועצת המשפטית. .8

  

  מבוקריםתגובות 

  תגובת מנהל אגף בטחון ושירותי חירום

בימים אלו מעודכן נוהל "שמירה מצילום ותיעוד ממצלמות גוף" ואני הופך אותו לנוהל שיכלול את 

  כל נושא השמירה והתיעוד מהמצלמות העירוניות, כולל הכללים למסירת צילומים וכד'.

הנוגעים בדבר על מנת לוודא שכל הנחיות את הצעת הנוהל אעביר לעיון כלל הגורמים העירוניים 

  יועץ אבטחת המידע מוטמעות בו.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

   ביקורתדוח 

  נגישות

  

  
 בהתאם לפקודת העיריות אין לפרסם דו"ח ביקורת של המבקר

  או חלק ממנו או תוכנו ללא אישור מבקר העירייה
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  מבוא

אחד מכל ארבעה כי , מצא סקר חברתי שנערך בישראל על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

חד ישראלים מגדיר את עצמו כאדם עם מוגבלות; אחד מכל תשעה, כאדם עם מוגבלות חמורה; וא

  מכל חמישה מטפל בבן משפחה עם מוגבלות חמורה. 

שיעורים אלו צפויים לעלות עם הארכת תוחלת החיים, בעקבות חשיפה לתאונות ולמלחמות, 

ובזכות ההישרדות הרבה יותר של יילודים ואנשים החולים במחלות קשות. עוד מראה הסקר 

אילו מרבית המוגבלויות נרכשות ), ו2%החברתי כי רק המיעוט שבמיעוט נולדים עם מוגבלות (

במהלך החיים מבלי שניתן לנבא מראש את סיבתן. אשר על  כן ההיכרות עם הנושא צריכה להיות 

וטובתה של החברה  –עניינו של כל אזרח אשר טובתו האישית, המשפחתית, החברתית והמקצועית 

  עומדות לנגד עיניו. –הישראלית בכלל 

 שוויון חוק 90-על מנת לתת מענה ציבורי לצרכים של בעלי המוגבלויות בישראל נחקק בסוף שנות ה

ודו להגן על כב" במטרה"), זכויות שוויון חוק: "להלן( 1998-ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות

י החיים, ה בכל תחומוחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחבר

 קיוםל מוקדם תנאי היא פיזית נגישותהחוק מכיר בכך ש". וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים

ים עם מקום ציבורי יהיה נגיש לאנש" כי ח' 19בסעיף  קובע ולכן, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון

  מוגבלות".

 על ישירה חובה מטיל החוק. ציבוריים מקומות הנגשת בדבר הוראותקובע  זכויות שוויון חוק

 השירותים כללהנגשת  וכן הרשות ובבעלות שבאחריות המקומות כל להנגשת המקומיות הרשויות

  . המוגבלות סוגי לכל היא הנדרשת הנגישות. קצוב זמן פרק בתוך, מספקת שהרשות

  ישנם שלושה תחומים עיקריים לפעולה במקביל בתחום הנגישות:

תהליך הדורש  .")נגישות מתו"ס" (להלן: ביבהוסשתיות תבנים, מהנגשת  – פיזית נגישות  .א

נכסים והשטחים בעיר החייבים בהנגשה ותעדופם על פי סקירת נגישות, תמחור עלויות המיפוי 

 וקביעת לוחות זמנים.

בחינת אופן מתן השירות והמידע לציבור, איתור צרכי הציבור בתחום  – השירות נגישות  .ב

 . ")נגישות בשירות(להלן: " בודה, שיטות, נהגים והדרכת עובדיםהנגישות, שינוי נהלי ע

 כללת הסדרת התאמות לנגישות בכל מבנה ובכל שירות חדש אשר מוצע לתושב. ה - חדשה בנייה  .ג

 בשטחה חינוך ומוסדות ציבוריים מרחבים, ציבור מבני להנגשת האחריותוהשירות נגישות 

זכויות ותקנותיו מסדירים יישום הדרגתי של הנגשת  שוויוןחוק . העירייה על חלה המוניציפאלי

  המבנים עד למועד שבו נדרשת השלמת הנגשת כל המבנים וכל תחומי השירות המוניציפליים.  
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  :המקומית הרשות שבאחריות ציבורי שירות או מקום להנגשת הזמנים לוח להלן

  מועד סיום ההנגשה חייב בנגישות

מדרכות, צמתים וכל מקום 
אחר שיש בו זכות מעבר 

  לציבור

לפי חוק  1993סתיים בשנת אמור היה לה -א. מדרכות וצמתים
  1988הרשויות המקומיות (סידורים לנכים) התשמ"ח 

ב. דרישות משלימות להנגשת מדרכות, צמתים וכל מקום אחר 
 -נתית עד לש -ית רבבהחלה הדרגת -שיש בו זכות מעבר לציבור 

1/11/2018  

תחנות אוטובוסים, מערכת 
הסעת המונים וסביבתן 

  הקרובה 

חובה  2009 (עד שנת 2014-בהחלה הדרגתית רב שנתית עד ל
מכלל התחנות הקיימות וכן כל התחנות שהוצבו  50%להנגיש 

  )2004החל משנת 

  1/11/2018 -בהחלה הדרגתית רב שנתית עד ל  מקומות שאינם בניינים

גיש על פי נאמור להיות  - 1972שניבנו אחרי שנת א. מבני ציבור   מבני ציבור
  של תקנות התכנון והבניה.  'חהדרישות בחלק 

 -ית רבבהחלה הדרגת -למבנים קיימים  משילותב. דרישות 
  1/11/2021 -שנתית עד ל

  2010נובמבר חובה להנגיש החל מ  מקומות להצבת קלפיות

מערכת החינוך המוכרת 
  שנות לימוד) 12והרשמית (

  1/5/2019 -בהחלה הדרגתית רב שנתית עד ל

נגישות פרטנית לתלמיד 
  ולהורה עם מוגבלות

  מיידי

  מיידי  נגישות בריכות שחיה

  1/11/2018 -בהחלה הדרגתית, בפרישה המוגדרת בתקנות, עד ל  נגישות השירות

  

המחוקק מקל במעמסה הכלכלית על החייבים בהנגשה ע"י האפשרות לבצע החלה הדרגתית של 

ביצוע התאמות הנגישות ופורש אותה על פני מספר שנים.  התקנות מפרטות איזה חלק מהמבנים, 

מהסביבה ומהשירותים חייב בנגישות, בכל שנה, עד שנת היעד הסופית. החלה הדרגתית מאפשרת 

ת לתכנן את ביצוע ההתאמות כך שלפחות חלקן ישתלבו בתוכניות הבינוי והפיתוח לחייבים בנגישו

שלהם לדוגמא: שילוב ביצוע התאמות ברחוב או בניין במהלך שיפוץ כללי שמתוכנן ממילא בעוד 

  מספר שנים יחסוך משאבים רבים. 

  :הנגשה 100%להשלמת  בחוק הקבועים הזמנים לוחות להלן

  לביצוע מועד אחרון  סוג הנגישות

  1.11.2018  נגישות בשירות

  1.11.2021  נגישות מתו"ס

  

  

תושבים  אלף 59.5 -כגבעתיים היו בעיר  2017בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 

   :מאוכלוסיית העיר 5%-, המהווים כמקבלי קצבאות סיעוד או נכות 2,967 -מתוכם  כ
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  מס' מקבלים  סוג קצבה

 1,449  סיעוד

 1,057 נכות כללית

 239 ניידות

 222 נכות מעבודה ותלויים

 2,967  סה"כ מקבלי קצבאות

  מטרות הביקורת

, הרלוונטיים ומחלקותיה אגפיה על, העירייה פעולותאת נאותות  לבחון הינה הביקורת מטרת

  .בהתאם להוראות הנציבותבתחום הנגישות  והתקנות החוקים ליישוםוהיערכותה 

  מתודולוגיה

  :הבאים הגורמים עם ושיחות פגישות קיימה הביקורת

 מנהל מחלקת תשתיות; -פיטר סורקין 

  נגישות רכז –דורון שרבני; 

  ט פינפולדעו"ד נטע גייס –עוזרת מנכ"ל העירייה;  

  בנוסף קיבלה הביקורת לעיונה, טפסים וקבצים הרלוונטיים לנושא המבוקר. 

  הבסיס הנורמטיבי

 1998 – ח"תשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון חוק. 

 2005 – ה"תשס), 2' מס תיקון( מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון חוק. 

o ציבורית תחבורה לשירותי נגישות הסדרת( מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון תקנות (

 .2003- ג"תשס

o בניין שהוא ציבורי למקום נגישות התאמת( מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון תקנות 

 .2011-ב"תשע) קיים

o עבודה במקומות חנייה במקומות עדיפות( מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון תקנות (

 .2001-ב"תשס

o וסביבה תשתיות, מבנים לנגישות מורשים( מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון תקנות (

 . 2007-ז"תשס

o 2013 - ג"התשע), לשירות נגישות התאמות( מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון תקנות. 

 1965 – ה"תשכ, והבנייה התכנון חוק. 

o 2009 – ט"תשס), 5' מס תיקון( )ואגרות תנאיו, להיתר בקשה( והבנייה התכנון תקנות. 

o 2010 – ט"תשס), 2' מס תיקון( )ואגרות תנאיו, להיתר בקשה( והבנייה התכנון תקנות. 

 1968- ח"תשכ, עסקים רישוי חוק. 

 1988 – ח"תשמ, )לנכים סידורים( המקומיות הרשויות חוק. 

 ציבוריים ולמקומות בידור למקומות ובכניסה בשירותים, במוצרים הפליה איסור חוק ,

 .2000 – א"תשס

 מקומיות ברשויותהגדרות תפקיד   - 3/2012  מספר הפנים משרד חוזר מנכ"ל. 
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  עיקרי הממצאים

  ממצאים עיקריים כלליים:
  

  

  סטטוס הנגשה:

  

  רמזורים וצמתים                 מוסדות חינוך                     מבני עירייה

  

  

  

  

  

  

לא הוכנה כנדרש תכנית אב לנגישות

לא נקבעו אומדני תקצוב לעבודות הנגישות בעיר

ריכוז התחום פוזר בידי גורמים שונים פנימיים וחיצוניים

פורום הנגישות אינו עורך פרוטוקולים המתעדים את ישיבותיו והחלטותיו

התשלום ליועץ הנגישות החיצוני בגין אותה עבודה הוכפל תוך שנתיים

העירייה אינה עורכת מעקב ובקרה מסודרים אחר עלויות ההנגשה  

6

6

3 

37

6 

4 

8

5 

156

92  
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  והמלצות תמצית ממצאים

  המלצות  ממצאים  'מס

  מבנה ארגוני - 1פרק 

1  

החלטת העירייה לפצל את תפקיד רכז 

הנגישות לשורת גורמים אשר כל אחד מהם 

אחראי על תחום נפרד של נגישות אינה עולה 

בקנה אחד עם הגדרת תפקיד רכז הנגישות 

כפי שנקבע במסגרת הגדרת התפקיד על ידי 

משרד הפנים. כפי שעולה משמו של התפקיד 

מדובר בגורם אשר אמור לרכז את הטיפול 

תחומי הנגישות בעיר ולהבטיח תיאום  בכל

  בין הגורמים השונים בעירייה ומחוצה לה . 

מומלץ כי תפקיד רכז הנגישות יבוצע על 

ידי בעל תפקיד אחד ולא יפוצל לשורת 

  גורמים בעירייה ומחוצה לה.  

2  

מינויה של מורשת נגישות חיצונית, שאינה 

עובדת עירייה לתפקיד רכז הנגישות מנוגד 

הגדרת  –בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  לקבוע

  תפקיד רכז הנגישות.

מומלץ כי העירייה תבחן את נאותות 

ונחיצות העסקתה של יועצת הנגישות 

  החיצונית בתפקיד רכז הנגישות .  

3  

בניגוד לקבוע בהגדרת התפקיד, רכז הנגישות 

בעירייה אינו כפוף במישרין למנכ"ל או 

  למזכיר הרשות. 

רכז הנגישות יוכפף מומלץ כי תפקיד 

במישרין למנכ"ל העירייה או למזכיר 

הרשות בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל 

  משרד הפנים.  

4  

נמצא כי תפקיד ממונה הנגישות בעירייה 

הועבר, בשנים האחרונות, בין בעלי תפקידים 

שונים וזאת למרות החשיבות הרבה של 

הטיפול בנושא ולמרות שהנציבות הוציאה 

צווי נגישות כיוון והעירייה  לעירייה מספר

לא עמדה במועדים שנקבעו על פי חוק ו/או 

  בצווי הנגישות שהוצאו לה מטעם הנציבות. 

מומלץ כי ימונה גורם אחד בעירייה 

שיתפקד כממונה נגישות עד סיום 

תקופת ביצוע ההנגשה בעיר גבעתיים 

שכן אי עמידה בצווי נגישות עלולים 

בעל  לגרור אחריהם חיוב אישי של

  תפקיד בעירייה.   

5  

הנגישות  פורוםהמסמכים המשמשים את 

בישיבותיה אינם פרוטוקולים אלא כאמור 

טבלה המרכזת את רשימת המבנים להנגשה. 

כלומר, פרוטוקולי ועדת הנגישות אינם 

ערוכים בפורמט של פרוטוקול ולא מצוינים 

מומלץ כי יערך בנוסף לטבלה פרוטוקול 

ישיבה בפורמט מסודר ואחיד על מנת 

שכלל הפרטים הנדרשים בפרוטוקול 

ניתן להמשיך ולעשות  יופיעו כאמור.

שימוש בטבלה, אולם מומלץ כי 
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  המלצות  ממצאים  'מס

בהם פרטים מזהים כגון: תאריך הישיבה, 

בישיבה, כותרת, זהות הנושאים לדיון 

  . המשתתפים, מהלך הדיון, החלטות וכ"ו

החלטות הפורום יתועדו בעמודה 

יהיה לבחון את נפרדת כך שניתן 

  יישומן.

6  

הנגישות  פורוםמבדיקת פרוטוקולי דיוני 

 ומקבל החלטות ואינ ואינ פורוםעולה כי ה

מתעד אותן והן אינן מופצות לגורמים 

בעירייה לצורך יישומן. כפועל יוצא אין 

אישור של ההחלטות המתקבלות במסגרת 

על ידי גורמים בכירים בעירייה  פורוםדיוני ה

חלטות בנושא הנגישות הן זאת כאשר ה

בעלות השפעה תקציבית עצומה ויש בכוחן 

להטיל אחריות פלילית או חיוב אישי על בעלי 

  תפקידים בכירים בעירייה.

יסוכמו על  פורוםמומלץ כי החלטות ה

בסיום הישיבה והחלטות אשר  ויד

יכתבו במסגרת הפרוטוקול יועברו על 

ידי גורם קבוע לגורמים הרלוונטיים 

  לת העירייה.בהנה

  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 

אב לנגישות ותוכנית אב  תוכנית

לנגישות בשירות אשר תשמש אך ורק 

בתור תכנית אב לנגישות ותכלול את כל 

הפרמטרים על פי החוק, התקנות 

והתקנים הרלוונטיים ובייחוד אומדן 

  עלויות ההנגשה. 

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 זכאית להחזר ו/או סיוע 

לי ממשרדי הממשלה השונים כלכ

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.  

  תכנית עבודה - 3פרק 

9  
הביקורת ביקשה לקבל מרכז הנגישות העתק 

מתכניות העבודה של העירייה בתחום 

מומלץ כי תוכן תכנית עבודה שנתית 

נפרדת לתחום הנגישות בתחומה אשר 
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. לביקורת 2014-2018הנגישות לשנים 

הומצאו תכניות העבודה של אגף נכסים, 

בלבד  2017-2018רישוי עסקים ובינוי לשנים 

מלוות בהסבר כי אין תכנית עבודה לנגישות 

ו/או נגישות בשירות נפרדות ועצמאיות אלא, 

קיימת התייחסות 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. 

גזר מתכנית האב לנגישות ואשר תי

תכלול פירוט של כל המשימות לביצוע, 

אומדני עלויות, מקורות מימון צפויים 

  ולוחות זמנים ברורים לביצוע. 

  התקשרויות עם יועצי נגישות - 4פרק 

10  

הביקורת מצאה כי העירייה התקשרה עם 

פעמיים, פעם  יועץ הנגישות יניב שעאר

שם סוכם כי התשלום  2016ראשונה בשנת 

ואילו ₪   222השעתי יעמוד על סך של 

, בגין אותן עבודות, יקבל 2018בהסכם משנת 

מדובר בקפיצה ₪   526יועץ הנגישות סך של 

  תוך שנתיים. 236%של 

מומלץ לעירייה להקפיד לערוך מכרזים 

או קולות קוראים המאפשרים 

י שירותים על מנת התמחרות בין נותנ

להימנע ממצבים בהם העירייה 

מתקשרת עם ספק שכבר עבדה עמו 

משיקולים שונים למרות שהעלה את 

מחיר השירותים שמספק בצורה 

   משמעותית.

  תקציב - 5פרק 

11  

נמצא כי מכיוון והעירייה לא גיבשה תכנית 

אב לנגישות שכללה בין היתר אומדני 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 

לדוח  7.2.2ינוך. (ראה הרחבה בפרק הח

  העוסק בהנגשת מבני חינוך)

מומלץ כי העירייה תתקצב את נושא 

הנגישות על מנת שתוכל להגיש בקשות 

  לתקצוב ממשרדי ממשלה שונים. 

12  

כאשר ביקשה הביקורת לקבל ריכוז 

לסכומים שהוציאה העירייה בהקשר 

לנגישות נענתה כי אין בעירייה קובץ מרוכז 

מומלץ כי יערך איסוף וריכוז של נתוני 

פרוייקטי ההנגשה השונים שבוצעו על 

ידי העירייה מאז שנחקק החוק ועד 
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ל התשלומים שהוציאה בהקשר להנגשה לכ

כיוון שהתקציב לביצוע ההנגשה יצא מכל 

תיק פרויקט בנפרד. רק בחודש ספטמבר 

נפתח כרטיס תב"ר ייעודי  המרכז את  2017

ההוצאות בגין הנגשה. כלומר, העירייה אינה 

עורכת מעקב ובקרה אחר עלויות ההנגשה 

ולכן אינה יודעת מהן עלויות ההנגשה 

בהן נשאה לצורך ביצוע ההנגשה  הכוללות

  מהיום בו החלו עבודות הנגישות ועד היום.

, הן 2017לפתיחת התב"ר המרכז בשנת 

לצורכי תיעוד ומעקב מסודרים והן 

קבלת לצורך בחינת ההיתכנות של 

  החזרים מגורמי ממשלה שונים.  

  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 

לקיים בקרה נאותה אחר עבודתם ואחר 

גורמים ממשקי העבודה שלהם מול 

  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 לקבוע נהלים בנוגע לתהליכים 

 הבאים: 

 העוסקים כל בין האחריות חלוקת 
 .הנגישות בתחום

 העוסקים כל בין העבודה ממשקי 
 .הנגישות בתחום

 חיצוניים יועצים עם התקשרות 
 .הנגישות בתחום

 בתחום העוסקים של דיווח 
 .מפקחים לגורמים הנגישות

 הנגישות רכז של העבודה תהליך 
 .בעירייה השונים הגורמים מול

 על נגישות בפרויקט הטיפול תהליך 
 התכנון משלב השונים היבטיו כל

 לגורמים והדיווח הביצוע ועד
 .הרלוונטיים

 ושמירת פרויקט תיק ניהול 
 .פרויקט לכל הנוגעים המסמכים

 הנגישות רכז מול ותיאום דיווח 
 ההנדסיים הפרויקטים בכל

  .הרגילים

 ביצוע לשלב החובה הסדרת 
 במהלך החינוך במוסדות הנגישות

  .הקיץ שיפוצי

  מבנים תשתיות וסביבה –נגישות מתו"ס  - 7פרק 
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14  

בניגוד לנדרש בהתאם להוראות החוק 

והתקנות הוגשה לנציבות רשימת המבנים 

שעל העירייה לדאוג להנגשתם באיחור של 

שלוש שנים, לאחר שכבר חלף המועד 

-להשלמת הנגשת המנה הראשונה (במקום ב

הרשימה הוגשה ביום  22/12/2012

). המכתב השני שהוגש היה אמור 9/12/2015

לפרט את רשימת המבנים להנגשה בפרק 

הזמן השלישי והרביעי והוא לא ציין את 

  רשימת המבנים להנגשה בפרק הזמן הרביעי. 

יש להקפיד על הגשה במועד של 

הדיווחים לנציבות בגין הנגשת מוסדות 

 העירייה ומבני הציבור שבשטחה. 

  

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 

נגיש את כל המבנים הקבועים בחוק ולה

הנדרשים, מומלץ כי העירייה תערך 

באופן נאות להנגשת כל המבנים בשנים 

הקרובות כולל העמדת התקציבים 

הנדרשים ועריכת כל התכניות 

הרלוונטיות. עוד מוצע לעירייה לכנס 

ישיבה בהשתתפות ההנהלה הבכירה 

ולקבוע דרכי פעולות להמרצת עבודות 

רים הנגישות לצורך השלמת הפע

  שנמצאו בדוח זה. 

16 

העירייה החליטה שלא לבצע את הנגשתם של 

מהמבנים כיוון שהם עתידים לעבור  13

לבניין עירייה חדש, בלא שדיווחה על כך 

  לנציבות וקיבלה את אישורה כנדרש.

על העירייה לפנות לנציבות לקבלת 

א יונגשו מהמבנים ל 13-אישורה לכך ש

העתיד  בשל התכנון לכללם במבנה חדש

  להיבנות. 

17  

נמצא כי העירייה לא העבירה אל נציבות 

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות לוח 

מוסדות חינוך כנדרש ועל כן  זמנים להנגשת

נשלח אליה מטעם הנציבות צו נגישות אשר 

קובע כי אי עמידה בלוחות הזמנים בהתאם 

לצו, עשויה להביא להמשך אכיפה כנגד 

  העירייה ולכדי הגשת כתבי אישום.

יש להקפיד על עמידה בלוחות הזמנים 

בהתאם לצו הנגישות שהוצא על ידי 

ם עם נציבות שוויון זכויות לאנשי

מוגבלויות כנדרש על מנת להימנע 

משליחת צווי נגישות נוספים לעירייה 

והטלת אחריות פלילית על נושאי משרה 

  בכירים בעירייה.

18  
מנתוני הטבלה לעיל עולה כי העירייה לא 

עמדה בחובתה החוקית להנגשת מבני החינוך 

מומלץ כי העירייה תפעל להנגשה מלאה 

ומיידית של כל מוסדות החינוך בעיר 
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בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בחוק. 

 שה:  מבני החינוך להנג 15מתוך 

 );40%מבנים לא הונגשו כלל ( 6

 );33%מבנים הונגשו חלקית ( 5

 );0.6%מבנה בביצוע ( 1

  );0.2%מבנים לא נדרשת הנגשה ( 3

כפי שהיא נדרשת לעשות בהתאם 

  להוראות החוק.

19  

העירייה טרם ניצלה את מלוא התקציב 

שהועמד לרשותה מטעם משרד החינוך. כך 

"ח שניתנו מיליון ש 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.

20  

מיום  נמצא כי בניגוד לאמור בצו הנגישות

, העירייה לא הנגישה את בית 20/3/2016

כנדרש  1/9/2016הספר "א.ד גורדון" עד ליום 

 10/4/2018בצו הנגישות. נוכח כך, ביום 

נשלח לעירייה מכתב התראה המפרט את 

הליקויים שנמצאו והוצא צו מהנציבות 

לתיקון התאמות הנגישות עד ליום 

. עוד צוין במכתב זה כי היו 22/10/2018

חודשים להודיע לנציבות כי אין  15ירייה לע

ביכולתה לעמוד בסד הזמנים שנקבע ולבקש 

  ארכה אך העירייה לא עשתה כן. 

מומלץ כי גורם בכיר בעירייה היכול 

לקבל החלטות ולהניע תהליכים ייקח 

פיקוד על תהליך ההנגשה בעיר, יוודא 

כי עירייה עומדת בלוחות הזמנים 

ויון זכויות שנקבעו על ידי נציבות שו

  לאנשים עם מוגבלות.

21  

מהטבלה לעיל אנו למדים כי על אף שכל 

ההנגשות הפרטיות בבתי הספר הושלמו ניתן 

לראות מהטבלה לעיל כי העירייה לא דאגה 

לקבל תקציב בטרם ביצוע העבודות כך 

לדוגמא, בהתאם למסמכים שהומצאו 

לביקורת, לבתי הספר אמונים ושמעון בן צבי 

ה העירייה תקציב לביצוע טרם ביקש

מומלץ כי העירייה תסגל לעצמה 

מדיניות עבודה מסודרת ומתועדת כך 

שהמסמכים איתם עובדת ישקפו את 

העבודה בפועל ואת הסטאטוס העדכני 

של הפרויקטים באופן שבו, כל בר דעת 

ם ידע בדיוק היכן שיסתכל על המסמכי

עומד הפרויקט, דבר אשר יקל רבות על 
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ההנגשה ולבית ספר שמעוני כלל אין מידע 

  בדבר אומדן עלות ההנגשה. 

תהליך הפיקוח והבקרה הן מבחינה 

  כספית והן מבחינה תפעולית. 

22  

מומלץ לקבוע בנוהל מסודר כיצד יש לשמור 

תיעוד ואיזה תיעוד יש לשמור בכל הנוגע 

לפרויקטים בתחום ההנדסה בכלל ובתחום 

 הנגישות בפרט ואשר יכלול רשימת תיוג

  מסודרת (צ'קליסט). 

נמצא כי העירייה אינה מקפידה על 

תיעוד כלל המסמכים הקשורים 

לפרויקטים שמבצעת דבר המקשה ואף 

גורם לכך שיהיה בלתי אפשרי לבצע 

פיקוח ובקרה על הפרויקטים, על 

  העלויות והנעשה בהם.

  

  תשתיות - 8פרק 

23  

ברה לביקורת עולה עמרשימת הצמתים שהו

כי בניגוד להוראות החוק ולוחות הזמנים 

שנקבעו במסגרתו לא השלימה העירייה את 

הנגשת כלל הצמתים בעיר. נמצא כי לכל 

 248צמתים מתוך  92הפחות טרם הונגשו 

  ). 37%שקיימים בעיר (

מומלץ כי הממונה יבצע פיקוח ומעקב 

אחר התקדמות ההנגשה ברחבי העיר 

מצב בו בעל תפקיד אינו  על מנת למנוע

עושה עבודתו כראוי וכתוצאה מכך 

תוציא הנציבות צו נגישות לחיוב בעלי 

  תפקידים בעירייה.  

24  

 13מהנמסר לביקורת עולה כי מתוך 

רמזורים  5הרמזורים בעיר הונגשו עד כה רק 

  ) ברחבי העיר. 38%(

מומלץ כי הגורם האמון על פיקוח 

לנמסר  עבודת חברת מנוליד, שבהתאם

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. 

25  

לא הומצא לביקורת אישור יועץ נגישות לאף 

אחד מהרמזורים אשר כאמור נטען כי 

ו ולכן לא ניתן לדעת האם כלל הונגש

הרמזורים הונגשו והאם ההנגשה בוצעה 

  באופן תקין.

בניגוד להוראות חוק השוויון על פיהן 

הנגשה מסתיימת לאחר קבלת אישור 

יועץ נגישות להנגשה, העירייה לא 

קיבלה אישור יועץ נגישות להנגשת 

הרמזורים האמורים ועל כן לא ניתן 

עה לדעת האם ההנגשה בהם בוצ

בהתאם להוראות החוק ואם לאו. 

מומלץ כי הגורם האמון על הנגשת 

הרמזורים בעיר, מנהל מחלקת 
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  המלצות  ממצאים  'מס

תשתיות, יפעל לקבלת אישור יועץ 

  נגישות על ההנגשות שכבר בוצעו.

26  

לביקורת לא הומצאו אף אחד מהמסמכים 

שהתבקשו ממנהל מחלקת תשתיות בהקשר 

מקומות שאינם בניין ולכן לא היה  עם הנגשת

באפשרותה לבדוק האם העירייה עמדה 

  בהוראות החוק והתקנות לעניין זה.  

  

הביקורת ממליצה כי תערך בחינה 

מסודרת של הנגשת מקומות שאינם 

בניין וסטטוס ההנגשה שלהם וכי תוכן 

תוכנית פעולה מסודרת לטיפול 

  בהנגשתם.  

  נגישות בשירות - 9פרק 

27  

נמצא כי העירייה לא ערכה תכנית עבודה 

מפורטת של כל השירותים שיש להנגיש וזאת 

על אף שהמועד האחרון להנגשה בתחום 

  . 2017בנובמבר  1השירות נקבע ליום 

הביקורת ממליצה כי העירייה תמנה 

גורם מטעמה אשר יהיה אחראי לכך 

שכל חובה שחלה על העירייה מטופלת 

קנות שכן בהתאם להוראות החוק והת

לדוגמא במקרה דנן, אי ציות לחוק עלול 

לגרור הוצאת צו נגישות כנגד גורמים 

מג לחוק 19בעירייה בהתאם לסעיף 

השוויון וככל והוראות צו זה לא ימולאו 

הנציבות תוכל להגיש כתב אישום כנגד 

  הגורמים הרלוונטיים בעירייה.  

28  

נמצא כי העירייה אינה פועלת באופן אקטיבי 

מנת להנגיש את כלל השירותים הניתנים  על

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 

דם להשלים את הנגשת השירותים בהק

  האפשרי. 

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. 

נה מומלץ כי ימונה גורם אחראי מבחי

תקציבית שיתן מענה מקצועי וילווה 

את 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 
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  המלצות  ממצאים  'מס

תקציבית כאשר ניצבים מול פרויקט 

  חדש.  

30  

העירייה לא השלימה חובותיה במסגרת 

המועד  1/11/2017הנגישות בשירות עד ליום 

 100%בו הייתה אמורה להשלים הנגשת 

מהשירותים וזאת מלבד אתר האינטרנט של 

  העירייה שהינו מונגש.

של נגישות  יש לפעול להסדרה מיידית

  השירות הניתן על ידי העירייה. 
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 ממצאי הביקורת

  מבנה ארגוני  1

   רכז נגישות 1.1

  מב :19קובע בסעיף  לאנשים עם מוגבלות זכויות שוויון חוק

עובדים לפחות  25(א) מי שאחראי להספקת שירות ציבורי כהגדרתו בסימן ד', המעסיק  "

ם מוגבלות וככל הבקיא, ככל הניתן, בתחום הנגישות לאנשים עימנה מקרב עובדיו אדם 

  כז נגישות).ר –האפשר הוא יהיה אדם עם מוגבלות (בסעיף זה 

  רכז נגישות) (ב

    המקום שבו  ) ימסור מידע לציבור על אודות נגישותו של השירות הציבורי או1(

  הוא ניתן;

  ."פרק זה ות הציבורי לפי) ייתן ייעוץ והדרכה בדבר חובותיו של השיר2(     

 השירות של נגישותו אודות לציבור מידע למסור על פי חוק שוויון זכויות הואתפקיד רכז הנגישות 

  . הציבורי השירות של חובות ההנגשה בדבר והדרכה ייעוץ מתן וכן ניתן הוא שבו המקום או הציבורי

של את שמו ברשות ציבור והעובדים בתקנות הנגישות לשירות נקבע כי על הרשות להביא לידיעת ה

לרכז או התקנות לא מקנים החוק , אך ה, מקום משרדו ודרכי הפנייה אליותרכז הנגישות שמינ

   הנגישות סמכות לברר תלונות ציבור על הפרת חובות נותן השירות על פי החוק.

וגבלות. החוק מגדיר את רכז הנגישות כאדם הבקיא ככל האפשר בתחום הנגישות לאנשים עם מ

  אם הדבר אפשרי, רצוי למנות עובד שהוא אדם עם מוגבלות בעצמו. 

של משרד הפנים  3/2004 מנכ"להגדרה מפורטת של  תפקיד רכז הנגישות הוסדרה גם במסגרת חוזר 

הקובע כי הפרטים שעל הרשות להעביר לידיעת הציבור ועובדי  ")משרד הפנים חוזר(להלן: "

  נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.הרשות יועברו גם לידיעת 

  הם: גדרת התפקידתחומי האחריות של רכז הנגישות על פי ה

 מתן ייעוץ והדרכה לרשות המקומית לגבי חובותיה בביצוע התאמות נגישות ע"פ החוק.  .1

ריכוז וניהול מערכות מידע וניתוב המידע לציבור אודות נגישותו של השירות הציבורי/עירוני  .2

 מקום שבו הוא ניתן. או ה

 קידום המודעות ברשות המקומית בנושא נגישות לאנשים עם  מוגבלות.  .3

סיוע לראש הרשות בתכלול עבודת השרות המקומית בתכנון ובביצוע תכניות אב ותכניות  .4

 עבודה בתחום הנגישות, וביצוע מעקב על התקדמות ביישום. 

היבטי הנגישות, בנייה וריכוז פורומים סיוע לראש הרשות בריכוז עבודת המטה השוטפת בכל  .5

 העוסקים בנגישות. 

 מעקב אחר פניות ציבור בתחום הנגישות.  .6
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במהלך שנת למנות רכז נגישות, העירייה מינתה  7/10/2005בהתאם לחובה שנכנסה לתוקף ביום 

עה תנו הנגשת מבני ציבור לבין נגישות בתחומיבטיפול ה להפריד ביןהחליטה ונגישות הרכז  2016

  . ותחבורה

אשר כאמור כפוף למנהל אגף נכסים,  רכז הנגישותתחום הנגישות בשירות טופל בעירייה על ידי 

מש גם בתפקיד מנהל יההנדסה ובנוסף לתפקידו כרכז הנגישות ש רישוי עסקים ובינוי שבאגף

    מחלקת נכסים.

, מינה מנכ"ל העירייה את מנהל מחלקת נכסים 30/5/2016בהתאם לכתב מינוי רכז נגישות מיום 

כרכז נגישות מטעם אגף נכסים, בינוי ורישוי עסקים המוביל את פרויקט הנגשת מבני הציבור בעיר. 

מנהל ימשיכו להיות מטופלים על ידי  ואילו נושאי נגישות והנגשה בתחומי תנועה והתחבורה

דרכים ותשתיות, הנגשת רמזורים, הנגשת הנגשת : אחראי על שלושת התחומיםשמחלקת תשתיות 

   תחנות אוטובוסים.  

  על פי המסמכים שהומצאו לביקורת רכז הנגישות עבר את ההדרכות שלהלן:

אותו עבר בין התאריכים  קורס הכשרה לרכזי נגישות לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות -

2/2/2017-23/3/2017; 

 ;6-נגישות ישראל ה ועידתב השתתף – 29/4/2018ביום  -

נגישות לאנשים עם מוגבלות ברשויות  זיקורס הכשרה מתקדם לרכ השלים – 7/11/2018 םביו -

 ;המקומיות

אשר הינה  לאה רייןגב' התקשרה העירייה עם  2019בשנת בנוסף לשני רכזי הנגישות בעירייה, 

 12לתקופה בת מורשה נגישות מתו"ס ושירות ועוסקת במתן ייעוץ בתחום הנגישות בהסכם 

במסגרת הסכם זה החליטה העירייה למסור לה את ביצוע "). יועצת חיצונית(להלן: " חודשים

 20יהיה בין ההתקשרות להוראות מהנדסת העיר, כאשר היקף בכפיפות עבודת רכז הנגישות הזמני 

 . ודשחל ₪ 5,616-8,400ה כלומר בין מע"מ לשעת עבוד₪ +  240שעות חודשיות כנגד תשלום  30-ל

  להלן תחומי האחריות שנקבעו ליועצת החיצונית במסכת ההסכם:

  .מתן ייעוץ והדרכה לרשות המקומית לגבי חובותיה בביצוע התאמות נגישות ע"פ החוק 

  ריכוז וניהול מערכות מידע וניתוב המידע לציבור אודות נגישותו של השירות הציבורי/עירוני

 או המקום שבו הוא ניתן. 

 עות ברשות המקומית בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלות. קידום  המוד 

  סיוע לראש הרשות בתכלול עבודת הרשות המקומית בתכנון ובביצוע תכניות אב ותוכניות

 עבודה בתחום הנגישות, וביצוע מעקב על התקדמות ביישום. 

  רומים בכל היבטי הנגישות, בנייה וריכוז פוסיוע לראש הרשות בריכוז עבודת המטה השוטפת

 העוסקים בנגישות. 

  .מעקב אחר פניות ציבור בתחום הנגישות 

  .ניהול פרויקטים ותכלול כלל משימות הבינוי וההתאמות בתחום ההנגשה העירונית 
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   נבדק ונמצא תקין:

  את ברשות באמצעות אתר האינטרנט של העירייה ציבור והעובדים העירייה מביאה לידיעת ה

  בהתאם לתקנות השירות וחוזר משרד הפנים. ושל רכז הנגישות ודרכי ההתקשרות עימ ושמ

   ממצא:

החלטת העירייה לפצל את תפקיד רכז הנגישות לשורת גורמים אשר כל אחד מהם אחראי על  .1

תחום נפרד של נגישות אינה עולה בקנה אחד עם הגדרת תפקיד רכז הנגישות כפי שנקבע 

במסגרת הגדרת התפקיד על ידי משרד הפנים. כפי שעולה משמו של התפקיד מדובר בגורם 

תחומי הנגישות בעיר ולהבטיח תיאום בין הגורמים השונים  את הטיפול בכל לרכזאשר אמור 

 . בעירייה ומחוצה לה 

  :המלצה

על ידי בעל תפקיד אחד ולא יפוצל לשורת גורמים  יבוצעמומלץ כי תפקיד רכז הנגישות  .1

 .  בעירייה ומחוצה לה

   ממצא:

מינויה של מורשת נגישות חיצונית, שאינה עובדת עירייה לתפקיד רכז הנגישות מנוגד לקבוע  .2

 . הגדרת תפקיד רכז הנגישות –בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

  :המלצה

מומלץ כי העירייה תבחן את נאותות ונחיצות העסקתה של יועצת הנגישות החיצונית בתפקיד  .2

 .  רכז הנגישות 

ע. מנכ"ל העירייה, מנהל אגף נכסים, מבני ציבור ורישוי עסקים,  מנכ"ל העירייה,תגובת 

: בשל חופשת מחלה מנהל מחלקת מבני ציבור ומנהל מחלקת נכסים ורכז נגישות

ממושכת של רכז הנגישות העירוני, נשכרו שירותה של יועצת נגישות חיצונית במטרה 

זמנים הקשוחים, לאור לסייע לגורמי העירייה בתחום הנגישות, ובשימת לב ללוחות ה

  היעדרותו. 

 שהינה נותן שירות חיצוני לעירייה שכירת שירותי יועצת נגישות :התייחסות הביקורת

מצבו  מנוגדת לדרישות משרד הפנים והיה ראוי לבחון חלופות במסגרת החוק, גם לאור

 . רכז הנגישותהרפואי של 

   ממצא:

 למזכיר או ל"למנכ ף במישריןכפו ואינלקבוע בהגדרת התפקיד, רכז הנגישות בעירייה  בניגוד .3

 . הרשות

  :המלצה

מומלץ כי תפקיד רכז הנגישות יוכפף במישרין למנכ"ל העירייה או למזכיר הרשות בהתאם  .3

 להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים.  
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  ממונה על תחום הנגישות  1.2

  בכיר ליישום הוראותיו, להלן:ובע אחריות ישירה של נושא משרה חוק שוויון זכויות קנב ל 19סעיף 

ראי גם הוא נא על ידי תאגיד, יהיה אדם אח19נב. נעשתה עוולה כאמור בסעיף 19"

יד הקשור לעוולה, אם היה אותה שעה מנהל פעיל ראשי בתאגיד, מנהל פעיל בתאג

שבו נעשתה  לתחום לנושא העוולה, שותף, למעט שותף מוגבל, או עובד בכיר האחראי

  העוולה אלא אם כן הוכיח שניים אלה:

 העוולה נעשתה שלא בידיעתו; .1

  "הוא נקט אמצעים סבירים בנסיבות הענין כדי למנוע את העוולה. .2

מדריך (להלן: " הכין משרד המשפטיםש לנגישות למוגבלים ברשויות המקומיותמדריך המנהלים 

מחדד את הסעיף וקובע כי מוטב שאת תפקיד זה ימלא מנכ"ל העירייה או בעל סמכויות "), מנהלים

החוק מסמיך את נציב השוויון להוציא צו נגישות רחבות המקביל למנכ"ל (למשל, מזכיר הרשות). 

כנגד מי שמפר את הוראות החוק, והוא מעניק לנציב סמכות להגיש תובענה ותביעה ישירה נגד נושא 

. נושא המשרה הבכיר צריך לא פעל בהתאם להוראות המחייבותיר ברשות ציבורית שהמשרה הבכ

  להתארגן ולפעול בהתאם. 

, 8/11/2018. בתאריך דאז נוהל תחום הנגישות בפועל על ידי מנכ"ל העירייה 2018שנת רוב במהלך 

 במכתב מסודר את האחריות לטיפול בתחוםדאז, העביר מנכ"ל העירייה  במהלך הביקורת,

  . להלן האמור במכתבו:לאחריותה של מהנדסת העיר

צ"ב תכנית העבודה מ"בהמשך לסיכום בינינו, ובמסגרת אחריותך לביצוע חוק הנגישות בעיר גבעתיים, 

ם רשימת המבנים העדכנית וסטטוס הטיפול בכל הנוגע להנגשת מבני הציבור והחינוך בעיר. מצ"ב ג

  כנית העבודה. ון זכויות לאנשים עם מוגבלות על פי תהמעודכנת שהתחייבנו עליה לנציבות שווי

העיר, ריכזתי  בשנה האחרונה, מפאת חשיבותו של התחום ועל מנת להקל על כניסתך לתפקד מהנדסת

ורך היות שאין צ את הטיפול בנושא כחריג. זאת על אף שהנושא מצוי תחת מנהל הנדסה ואגף נכסים.

  לו בתחום ההנדסה, בתיאום בין אגפי ומדובר בנושא שכל כו

בהתאם לצורך), תוך (לאור זאת, אנא ודאי שתכנית העבודה מקודמת בהתאם ללו"ז ובתיאום עם הנציבות 

  י טיפול ועמידה בחובות. מתן עדיפות עליונה לנושא לאור חשיבותו, וההשלכות הפליליות (בין היתר) של א

צוות העבודה שהוקם, הפרויקטים כחברים במנהל מחלקת מבני ציבור ורכז הנגישות העירוני מכירים את 

  וכן גם מנהל פרויקטים בחברת יעד...

לראש העיר ולח"מ מדי  ... מנהל תחום תיאום ובקרה: באחריותך לבצע בקרה על התכנית העירונית ולדווח

  רבעון על עמידה ביעדים".

   ממצא:

שונים בין בעלי תפקידים , בשנים האחרונות, נמצא כי תפקיד ממונה הנגישות בעירייה הועבר .4

שהנציבות הוציאה לעירייה מספר למרות החשיבות הרבה של הטיפול בנושא ולמרות וזאת 

מועדים שנקבעו על פי חוק ו/או בצווי הנגישות שהוצאו בצווי נגישות כיוון והעירייה לא עמדה 

 . מטעם הנציבות לה
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  :המלצה

נגישות עד סיום תקופת ביצוע ההנגשה ימונה גורם אחד בעירייה שיתפקד כממונה מומלץ כי  .4

בעיר גבעתיים שכן אי עמידה בצווי נגישות עלולים לגרור אחריהם חיוב אישי של בעל תפקיד 

  בעירייה.  

מנכ"ל העירייה, ע. מנכ"ל העירייה, מנהל אגף נכסים, מבני ציבור ורישוי עסקים, תגובת 

העברת תפקיד ממונה  :שותמנהל מחלקת מבני ציבור ומנהל מחלקת נכסים ורכז נגי

ת בלתי צפויות של פיטורין, התפטרות, ומחלה ממושכת. יש לציין והנגישות נבעה מנסיב

  כי לא היתה בכך כוונת מכוון, ולא ניתן היה למנוע או לצפות האירועים האמורים.

הביקורת מעירה כי ראוי שתפקיד ממונה נגישות שהוא תפקיד   התייחסות הביקורת:

יאוייש על ידי גורם רשותי מהותי המרכז טיפול בפרויקטים בהיקפים כספיים עצומים, 

 בכיר שימלא את התפקיד באופן סדיר ורצוף. 

   נגישותפורום  1.3

רכז הנגישות,  אשר כלל בעבר אתנגישות עירונית, ב קיים פורום מקצועי המטפל בעיריית גבעתיים,

מתכנס בהרכב הפורום כיום  ., מנהלת תחום תכנון ובקרה ומנהל אגף תשתיותע.מנכ"ל העירייה

ישיבתו  וע.מנכ"ל העירייה בלבד. , מנהל מחלקת מבני ציבורמצומצם המורכב מרכז הנגישות

מסר על פי הנמתכנס הפורום  .18/9/2017התקיימה ביום , המצומצםבהרכבו , הפורוםהראשונה של 

  בחודש. אחת פעם

של העירייה  תכנית הרב שנתיתהנגישות משמשים גם כפורום  פרוטוקולי ,על פי הנמסר לביקורת 

ומורכב כותרת "רשימת המבנים להנגשה" את הנושא  זה מסמך. מסמךהאותו מדובר ב ולמעשה,

, תכנון, מועד סיום ומתו"ס עמודות: שם הנכס, כתובת, סקר נגישות שירותהמחולקת למטבלה 

  ההנגשה והערות. 

   ממצא:

אינם פרוטוקולים אלא כאמור טבלה בישיבותיו הנגישות פורום המסמכים המשמשים את  .5

הנגישות אינם ערוכים פורום פרוטוקולי המרכזת את רשימת המבנים להנגשה. כלומר, 

הנושאים לדיון  בפורמט של פרוטוקול ולא מצוינים בהם פרטים מזהים כגון: תאריך הישיבה,

פורום מצ"ב פרוטוקול ישיבת  משתתפים, מהלך הדיון, החלטות וכ"ובישיבה, כותרת, זהות ה

 כנספח א'.   24/01/2018נגישות מיום 

  :המלצה

פורמט מסודר ואחיד על מנת שכלל הפרטים בנוסף לטבלה פרוטוקול ישיבה ב מומלץ כי יערך .5

ניתן להמשיך ולעשות שימוש בטבלה, אולם מומלץ כי  הנדרשים בפרוטוקול יופיעו כאמור.

 החלטות הפורום יתועדו בעמודה נפרדת כך שניתן יהיה לבחון את יישומן. 

מנכ"ל העירייה, ע. מנכ"ל העירייה, מנהל אגף נכסים, מבני ציבור ורישוי עסקים,  תגובת

ום רשום : תאריך הפורמנהל מחלקת מבני ציבור ומנהל מחלקת נכסים ורכז נגישות

בכותרת המסמך, וכלל הנושאים שעל סדר היום מופיעים כהערות בנוגע לסטאטוס 

ההתקדמות של הפרויקטים השונים בנגישות. כאמור, מטרת הפורום לקדם את תכנית 
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העבודה העירונית בנושא הנגישות, ולא לתעד קבלת החלטות. הפורום אינו מקבל 

  עבוד עם טבלה. החלטות. לשם הנוחות, חברי הפורום בחרו ל

 תכניותכל ועדה או פורום מקצועי, בוודאי כזה שמטרתו קידום  התייחסות הביקורת

תמהה על תגובת הביקורת ראוי כי יתעד את דיוניו באופן שקוף ומסודר. ₪, במיליוני 

העבודה העירונית בנושא נגישות ולא לתעד  המבוקר כי מטרת הפורום לקדם את תוכנית

קבלת החלטות. לא ברור כיצד ניתן לקדם תכנית כלשהיא מבלי לקבל החלטות שכמובן 

  יובאו לאישור הדרג הניהולי בעירייה.

   ממצא:

מתעד  וואינמקבל החלטות  ואינ פורוםההנגישות עולה כי  פורוםמבדיקת פרוטוקולי דיוני  .6

כפועל יוצא אין אישור של ההחלטות  גורמים בעירייה לצורך יישומן.הן אינן מופצות לואותן 

על ידי גורמים בכירים בעירייה זאת כאשר החלטות בנושא  פורוםההמתקבלות במסגרת דיוני 

ת או חיוב יהנגישות הן הינן בעלות השפעה תקציבית עצומה ויש בכוחן להטיל אחריות פליל

 .אישי על בעלי תפקידים בכירים בעירייה

  :המלצה

בסיום הישיבה והחלטות אשר יכתבו במסגרת  וידיסוכמו על  פורוםהמומלץ כי החלטות  .6

 הפרוטוקול יועברו על ידי גורם קבוע לגורמים הרלוונטיים בהנהלת העירייה.

מנכ"ל העירייה, ע. מנכ"ל העירייה, מנהל אגף נכסים, מבני ציבור ורישוי עסקים, תגובת 

: כאמור, אין מדובר בוועדה ומנהל מחלקת נכסים ורכז נגישותמנהל מחלקת מבני ציבור 

אלו מתקבלות  –אלא בפורום עבודה פנימי מקצועי. על כן, הפורום אינו מקבל החלטות 

ולאחר מכן מיושמות  –בפורומים אחרים של ההנהלה הבכירה עבור כל פרויקט ופרויקט 

  באמצעות פורום העבודה. 

 . לדוח  6ו  5סות הביקורת לתגובה לממצא ראה התייח התייחסות הביקורת:

  תכנית אב לנגישות 2

עמוד התווך של התהליך הוא תכנית רב שלבית להנגשה ו/או תכנית אב לנגישות, המחוקק סבר כי 

זו פורשת את משימות ההנגשה לשלבים על רצף הזמן המוגדר בחוק, וכן מגדירה אומדן  תוכנית

עלויות של תהליכי יישום והטמעה. בניה של תוכנית איכותית וניהול מושכל של התהליך הם ערובה 

  במשימתו.  להצלחתו של מוביל תהליך הנגישות

החובה לביצוע ההנגשה תחל ו 2018מבר קובע שפעולות הנגישות יסתיימו עד נובשוויון זכויות חוק 

כי  זכויותשוויון  מיד עם הכניסה לתוקף של תקנות נגישות בכל אחד מהתחומים. כמו כן קובע חוק

 יוער, כי ות שהותקנו מכוח החוק.ההנגשה תחולק למנות שוות שנה בשנה בהיקף המפורט בתקנ

להנגשת , י מכשולים ממדרכותכבר עכשיו יש תוקף מלא לדרישה לביצוע הנמכות מדרכה ופינו

  .תחנות אוטובוסים ואתרים פתוחים

מגדיר את מבנה התכנית הרב שלבית להנגשה ברשות המקומית. על המנהלים למדריך  4.2סעיף 

התכנית הרב שלבית לכלול התייחסות לכל התאמות הנגישות המוגדרים בחוק, בתקנות ובתקנים 
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שימות ההנגשה לתקופות קצובות לפי לוחות הזמנים הרלוונטיים. התכנית הרב שלבית תחלק את מ

שוויון זכויות לאנשים עם נציב  המוגדרים בחוק ובתקנות, ותיתן הערכה תקציבית לכל תקופה.

לרשויות המקומיות להכין במסגרת "מדריך מנהלים"  2009המליץ בשנת ") הנציבמוגבלות (להלן: "

ולוח  מידי שנה תכלול סקר נגישותשלבית ליישום ההנגשה שבתחום שיפוטן. התכנית -תכנית רב

זמנים לביצועה כנדרש בתקנות התאמת נגישות בבניינים ציבוריים, פירוט של מנגנוני התיאום 

ום התכנית על לניהולה של התכנית, להטמעתה ולבקרה עליה, וכן אומדן עלויות. להצלחת ייש

מנכ"ל הרשות או בעל סמכויות רחבות  -הרשות המקומית למנות את אחד מעובדיה הבכירים 

  .למוביל התכנית - (למשל, מזכיר העירייה) מקבילות

ת את משימות ההנגשה לשלבים על רצף הזמן המוגדר בחוק, וכן מגדירה שלבית פורש התכנית הרב־

מושכל של שלבית איכותית וניהול  רב־ ה. בניה של תכניתאומדן עלויות של תהליכי יישום והטמע

הכולל הן נגישות פיזית במבנים,  ברשות המקומיתהנגישות  תהליך התהליך הם ערובה להצלחת

  .")תכנית אב(להלן: " תשתיות וסביבה והן נגישות בשירות

תכלול התייחסות לכל התאמות הנגישות המוגדרות בחוקים, בתקנות ובתקנים  תכנית האב

תחלק את משימות ההנגשה לתקופות קצובות לפי לוחות הזמנים המוגדרים בחוקים ו הרלוונטיים

  .ובתקנות, ותיתן הערכה תקציבית לכל תקופה

גישות הנדרשות על מנת לקבוע סדר עדיפויות כבסיס להכנת התכנית, יש למפות את התאמות הנ

 עד, שנה של קצובות למנות מלאכת ההנגשה חלוקת ברשות ולאמוד אותן תקציבית וזאת לשם

  .כולה הרשות להנגשת

לאחר הכנת תכנית האב, באפשרות העירייה לבקש ממשרד האוצר סיוע כלכלי למימון ביצוע תכנית 

נית האב לנציבות שוויון הנגישות בשטחה. על מנת שהעירייה תקבל את הסיוע עליה להגיש את תכ

  את התכניות והעלויות המשוערות. תזכויות ובנוסף, להגיש למשרד האוצר בקשה הכולל

   ממצא:

רשימת . ו/או תוכנית אב לנגישות בשירות אין תכנית אב לנגישותכלל נמצא כי לעירייה  .7

 9.12.2015המבנים המעודכנת לפי מנות אשר הועברה על ידי העירייה  לנציבות ביום 

 אינן מהוות תוכנית אב כהגדרתה כיוון שהן  13.6.2018והרשימה המעודכנת אשר הוגשה ביום 

את הפרמטרים הבאים שעל פי החוק, התקנות והתקנים הרלוונטיים אמורים  ותכולל ןאינ

 להיכלל:

 חלוקה למשימות לתקופות קצובות על פי לוחות הזמנים המוגדרים בחוק ובתקנות;  -

 ;התאמות הנגישות המוגדרים בחוק, בתקנות ובתקנים הרלוונטייםהתייחסות לכל  -

 הערכה תקציבית; -

 סקר נגישות שנתי;  -

 ;פירוט של מנגנוני התיאום לניהולה של התכנית, להטמעתה ולבקרה עליה -

  המלצה:

אשר  ותוכנית אב לנגישות בשירות הביקורת ממליצה לעירייה לערוך תוכנית אב לנגישות .7

תשמש אך ורק בתור תכנית אב לנגישות ותכלול את כל הפרמטרים על פי החוק, התקנות 

 והתקנים הרלוונטיים ובייחוד אומדן עלויות ההנגשה. 
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מנכ"ל העירייה, ע. מנכ"ל העירייה, מנהל אגף נכסים, מבני ציבור ורישוי עסקים,  תגובת

 העבודה הרב שנתית . תכניתמנהל מחלקת מבני ציבור ומנהל מחלקת נכסים ורכז נגישות

להנגשה נכתבה על ידי הגב' חן פרבר, ואושרה על ידי ראש העיר ועל ידי נציבות שוויון 

העירייה פועלת על פי תכנית זו תכנית העבודה היא המסמך לאנשים עם מוגבלות.  זכויות

והוא כולל את שמות כל המבנים הדרושים להנגשה, וכן לוחות זמנים  –שהוגש לנציבות 

דורשת  להנגשה (הגם שברמת שנים). התכנית לא כללה הערכה תקציבית משום שזו

על כן העירייה ו₪, תכנון מפורט והקצאת משאבים, לעתים בסכומים של עשרות אלפי 

התקדמה עקב בצד אגודל עם קבלת אומדנים לפני יציאה לכל פרויקט ופרויקט בהתאם 

  ללוחות הזמנים. 

לרשויות המקומיות שפורסם בשנת  המנהלים מדריך במסגרת: הביקורת התייחסות

 שבתחום ההנגשה ליישוםשלבית -רב תכנית להכיןהמקומיות  לרשויות הומלץ, 2009

, כנדרש בתקנות התכנית לוח זמנים לביצוע ,שנה מידי נגישותסקר  :כלולאשר ת שיפוטן

אומדן  וכןפירוט מנגנוני התיאום לניהול התוכנית, להטמעתה ולביצוע בקרה עליה 

כתוכנית האב לנגישות  העירייה. המסמך אשר הוגש לנציבות ואשר מוגדר על ידי עלויות

  ת לו להתהדר בכותרת "תוכנית אב". אינו עומד בדרישות הבסיסיות אשר היו מאפשרו

   ממצא:

עקב אי הכנת תכנית אב לנגישות העירייה לא הגישה לנציבות תכנית אב לנגישות נמצא כי  .8

לקבלת  ות למשרדי הממשלה השוניםם ולכן לא היה באפשרותה להגיש בקשלעיר גבעתיי

   סיוע כלכלי למימון ביצוע תכנית הנגישות.

  המלצה:

זכאית להחזר ו/או סיוע כלכלי ממשרדי הממשלה  פרויקטיםכי העירייה תבדוק באילו מומלץ  .8

עוד מומלץ  השונים ותפעל באופן קבוע על מנת לקבל כספים אלו ממשרדי הממשלה השונים.

כי העירייה תערוך הערכה תקציבית ביחס לפרויקטים שהיא מבצעת בטרם התחלתם לא כל 

  שכן לקראת סיומם. 

מנכ"ל העירייה, ע. מנכ"ל העירייה, מנהל אגף נכסים, מבני ציבור ורישוי עסקים, תגובת 

: כאמור, הוכנה תכנית מנהל מחלקת מבני ציבור ומנהל מחלקת נכסים ורכז נגישות

  עבודה עירונית. העירייה עורכת אומדן כלכלי פרטני עבור כל פרויקט לפני יציאה לביצוע. 

רייה נדרשה להכין אומדן כולל לכל הפרוייקטים כאמור העי. :הביקורת התייחסות

בתחום הנגישות. הביקורת תוסיף ותעיר כי לו הייתה העירייה פועלת כנדרש ומקצה את 

הסכום הדרוש להכנת תוכנית אב מפורטת הכוללת אומדני ביצוע בראשית התהליך לפני 

הפרוייקטים  שנה, סביר להניח שניתן היה לחלק בצורה נכונה ומושכלת יותר את 15-כ

 השונים במהלך השנים, בהתאם לעלותם הצפויה. 
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  תכנית עבודה  3

בזמן ובמשאבים אשר מגדיר מה היחידה הארגונית תכנית עבודה שנתית היא מתווה מפורט, תחום 

התוכנית השנתית מהן התוצאות  תעשה, כיצד יבוצע, על ידי מי, מתי ובאילו משאבים. בנוסף קובעת

  הרצויות מהעשייה. 

קובע מבקר המדינה, בהמשך לקביעותיו מדוח  2013דוח ביקורת על השלטון המקומי לשנת ב

, כי בהתאם למדריך התכנון הממשלתי ובהתאם להחלטות 2002ב' משנת  53ביקורת שנתי 

עבודה שנתיות, כדי להשיג את יעדיו  תכניותממשלתיות בנושא על משרד ממשלתי להכין 

האסטרטגיים ולממש את מטרותיו. מבקר המדינה מוסיף וקובע כי "דברים אלה יפים גם לרשות 

  המקומית". 

המדינה, ראוי שתכנית העבודה השנתית של גוף ציבורי תכלול את תכניות על פי קביעת מבקר 

סטרטגית כוללת. על תכנית העבודה העבודה השנתיות של יחידותיו, אשר יתבססו על תכנית א

השנתית להיות מדויקת ועדכנית ככל האפשר, להתבסס על שימוש מיטבי במשאבים הקיימים, 

לכלול תיאור של תהליכי העבודה המתוכננים, לפרט את היעדים ואת המשאבים הדרושים להשגתם 

  ולקבוע שלבים ומדדים לביצוע וכן מנגנוני בקרה.

  

   ממצא:

ה לקבל מרכז הנגישות העתק מתכניות העבודה של העירייה בתחום הנגישות ביקש הביקורת .9

ים, רישוי עסקים ובינוי לביקורת הומצאו תכניות העבודה של אגף נכס. 2014-2018לשנים 

נגישות בשירות  אין תכנית עבודה לנגישות ו/אות בהסבר כי בלבד מלוו 2017-2018לשנים 

ות לכך בתוכניות העבודה של האגף ובפרוטוקולים של נפרדות ועצמאיות אלא, קיימת התייחס

לעירייה אין תכניות עבודה שנתיות אופרטיביות לנגישות, זאת אף כלומר,  .ועדת נגישות

   .שההנגשה כרוכה בעלויות הנאמדות בעשרות מיליוני שקלים

  :המלצה

שנתית נפרדת לתחום הנגישות אשר תיגזר מתכנית האב תכנית עבודה  תוכןכי מומלץ  .9

לנגישות ואשר תכלול פירוט של כל המשימות לביצוע, אומדני עלויות, מקורות מימון צפויים 

 ולוחות זמנים ברורים לביצוע. 

מנכ"ל העירייה, ע. מנכ"ל העירייה, מנהל אגף נכסים, מבני ציבור ורישוי עסקים, תגובת 

תכנית העבודה על פיה  :בור ומנהל מחלקת נכסים ורכז נגישותמנהל מחלקת מבני צי

, ועודכנה ביום 9/12/2015פועלת העירייה כיום, כפי שנכתב, הוגשה לנציבות ביום 

13/6/2018  

ת רהעירייה לא יוצאת לפרויקט נגישות במבנה ללא אומדן ותוכניות עבודה מסוד

ומאושרת על ידי כל הגורמים הרלוונטיים בעירייה. יש לציין כי אומדנים מדויקים 

אין ברשות העירייה התקציב הנדרש להוצאת  –מצריכים תכנון מפורט ועולים כסף רב 

  מראש. אומדנים עבור כלל הפרויקטים 
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  יועצי נגישותהתקשרויות עם  4

ה עם שורת יועצים המבצעים את מכלול לצורך ביצוע פעולות ההנגשה בשטחה, התקשרה העיריי

קיבלה העתק מהסכמי ההתקשרות עם יועצי נגישות עימם  הביקורתפעולות ההנגשה ברחבי העיר. 

  התקשרה העירייה, להלן יוצג פירוט ההסכמים שהומצאו לביקורת:

  

תאריך  שם  מס"ד
  מהות  מבנה  חתימה

 תשלום
כולל 
  מע"מ

28/1  אדר' ציפי שר בן נון  1 /20 16 
כל העיר 

- 
  מתו"ס

סקר ליעוץ מקיף 
בנגישות מבנים , 
  תשתיות וסביבה

54,697  ₪  

 כל העיר 2016  יברישעאר   2
יעוץ בנושא נגישות 
לעסקים ולבקשות 

 לרישוי עסק

222  ₪ 
  לשעה

  כל העיר 2018  יברישעאר   3

ייעוץ ודות בעביצוע 
בנושא נגישות לעסקים 

 כולל אישורי מתו"ס
(מבנים, תשתיות 

וסביבה) ולבקשות רישוי 
  עסק

526  ₪
  לשעה

  אייל בן צבי  4

אישור ועדת 
התקשרויות 
עם יועצים 

מיום 
1820/1/21  

בדיקת תכניות ובדיקת   כל העיר
  תנאי שטח

228  ₪
  לשעה

אינג' שחק יוסף   5
 2019  הנדסת מעליות

מבנה 
אגף 

 הרווחה

ייעוץ תכנון ופיקוח 
  6,084 לתוספת מעלית

ביצוע עבודת רכז  כל העיר 2019  לאה ריין  6
 הנגישות הזמני

280  ₪ 
לשעת 
עבודה 

היקף של 
 10-20כ

שעות 
  בחודש

7  
אדריכלית שרית 

 2019  גיטליס
בית 
ספר 
  ברנר

הכנת דוח נגישות 
תכנון מפורט , מתו"ס

כולל תכנית עבודה 
  והיתר בניה, פיקוח עליון

18,135  

   ממצא:

הביקורת מצאה כי העירייה התקשרה עם יועץ הנגישות יניב שעאר פעמיים, פעם ראשונה  . 10

, 2018ואילו בהסכם משנת  ₪  222שם סוכם כי התשלום השעתי יעמוד על סך של  2016בשנת 

 תוך שנתיים. 236%מדובר בקפיצה של  ₪  526בגין אותן עבודות, יקבל יועץ הנגישות סך של 
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  :המלצה

או קולות קוראים המאפשרים התמחרות בין נותני  ה להקפיד לערוך מכרזיםמומלץ לעיריי . 10

על מנת להימנע ממצבים בהם העירייה מתקשרת עם ספק שכבר עבדה עמו  שירותים

  משיקולים שונים למרות שהעלה את מחיר השירותים שמספק בצורה משמעותית.

מבני ציבור ורישוי עסקים, מנכ"ל העירייה, ע. מנכ"ל העירייה, מנהל אגף נכסים, תגובת 

השירותים הניתנים על ידי  :מנהל מחלקת מבני ציבור ומנהל מחלקת נכסים ורכז נגישות

היועץ יריב שאער אינם זהים בשני המקרים. שכרו השעתי הקודם היה מבוסס על מתן 

  אישורי נגישות מתו"ס בלבד, ואילו כעת נדרש למתן אישור נגישות מתו"ס ושירות. 

נגישות היוועצות במורשה  גם  מתו"ס מחייבנגישות אישור : הביקורת תהתייחסו

אינם שונים מהותית. מה גם ולכן השירותים שניתנו  על ידי היועץ יריב שעאר  בשירות

 שהעבודה העיקרית היא חוות דעת מתו"ס ולכן התוספת של חוות דעת בנושא נגישות

 אינה מצדיקה הכפלה של התשלום.   שירות

  תקציב 5

במסגרת תקציב בלתי רגיל (להלן:  והןשוטף  באמצעות תקציב הן מתוקצבבעירייה תחום הנגישות 

 בלתי תקציב, ")פקודת העיריות(להלן: " ]חדש נוסח[ העיריות לפקודת א213 סעיףפי  על ).תב"ר""

 אומדן הכולל, מסוים פעילות לתחום או פעמית-חד לפעולה המיועד עירייה של תקציב" הוא רגיל

 למטרות דין פי על שיועדו וכספים, פעילות תחום לאותו או פעולה לאותה ותשלומים תקבולים

  ". רגיל תקציב שאינן

 ממשלה ממשרדי המקומיות לרשויות המועברים ממענקים הם ר"בתב התקבולים מקורות, לרוב

 סיום עם הרשות ידי על נסגר ר"התב .ומהלוואות הרשויות של עצמיים ממקורות, ציבור וממוסדות

  .שנועדו למימונו הסכומים כל וגביית בפרויקט התשלומים

מדריך המנהלים קובע כי רוב תקציב ההנגשה יגיע מתקציב הרשות במסגרת בניה חדשה ושיפוצים 

המתקיימים ממילא, אך ישנם סעיפים הצריכים להופיע כסעיף תקציבי נפרד בתוך תקציב הרשות 

  :כפי שנקבעו במדריך המנהלים

 ;נתיתש-תקציב להכנת תוכנית רב -

 תקציב לייעוץ מקצועי של מורשי נגישות; -

 תקציב לסקרי נגישות ולתכנון פרטני של נגישות; -

 תקציב הדרכה; -

 תקציבים לביצוע עבור המחלקות השונות; -

 ;עי לרבות תכנון מפורטצתקציב להנגשת מצב קיים כפרויקט אמ -
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  הממשלה מתקצבת את הנושאים הבאים:

  נושא  אגף  ןמממ גורם

  סידורי נגישות לתלמיד או להורה עם מוגבלות  אגף בינוי ותקצוב החינוךמשרד 

משרד 
 תחבורהה

האגף לתחבורה 
  החלפת סככות של תחנות אוטובוס  ציבורית

אגף תשתית 
ואינטגרציה באמצעות 

נוהל הגשת בקשה 
  לתקציב

ביצוע סידור נגישות בצמתים כחלק מפרויקט של 
(הנמכת מדרכות ורמזורים להולכי שיפורי בטיחות 

  רגל):

משרד הבינוי 
הכללת סידורי נגישות בתכניות לביצוע רחובות   שיכוןוה

 חדשים בשכונות מגורים חדשות מתוקצב

רשות מקומית רשאית לכלול בתקציבים הבלתי רגילים (תב"ר)  משרד הפניםבהתאם להנחיות 

  מטרתם ביצוע פעולות תכנון ופיתוח לנגישות. שסעיפים 

  הערת הביקורת:

 השוטפת עבודהה במסגרת הוצאו אשר הנגישות להוצאות התייחסות כולל אינו זה ביקורת דוח

  . מלכתחילה מונגש כמקום נבנה אשר חדש ספר בית בניית עלות לדוגמא של העירייה

  

   ממצא:

נמצא כי מכיוון והעירייה לא גיבשה תכנית אב לנגישות שכללה בין היתר אומדני תקצוב אין  . 11

השונים שכן, תכנית אב לנגישות  בקשות לתקצוב ממשרדי הממשלהבאפשרותה להגיש 

יצוין כי העירייה קיבלה  ובפרט אומדני תקצוב הינם תנאי להגשת בקשה לתקצוב מהממשלה.

לדוח העוסק בהנגשת מבני  7.2.2ממשרד החינוך. (ראה הרחבה בפרק  תקצוב פרויקטאלי

 חינוך) 

  :המלצה

על מנת שתוכל להגיש בקשות לתקצוב ממשרדי  מומלץ כי העירייה תתקצב את נושא הנגישות . 11

 . םממשלה שוני

  

 ממצא:

ריכוז לסכומים שהוציאה העירייה בהקשר לנגישות נענתה כי  לקבלכאשר ביקשה הביקורת  . 12

אין בעירייה קובץ מרוכז לכל התשלומים שהוציאה בהקשר להנגשה כיוון שהתקציב לביצוע 

  נפתח כרטיס תב"ר ייעודי 2017רק בחודש ספטמבר ההנגשה יצא מכל תיק פרויקט בנפרד. 

אחר עלויות  מעקב ובקרהנה עורכת העירייה אי המרכז את ההוצאות בגין הנגשה. כלומר,

לצורך ביצוע ההנגשה ן עלויות ההנגשה הכוללות בהן נשאה ההנגשה ולכן אינה יודעת מה

 מהיום בו החלו עבודות הנגישות ועד היום.
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  :המלצה

ההנגשה השונים שבוצעו על ידי העירייה  יערך איסוף וריכוז של נתוני פרוייקטימומלץ כי  . 12

, הן לצורכי תיעוד ומעקב מסודרים 2017מאז שנחקק החוק ועד לפתיחת התב"ר המרכז בשנת 

  רים מגורמי ממשלה שונים. והן לצורך בחינת ההיתכנות של קבלת החז

  נהלים 6

שיטה לבקרת  מסמך שאושר על ידי בעל תפקיד אחראי לפעילות הנדונה בו, מנוהל תחת הוא נוהל 

, מדיניות, תפקידים, או פעילויות ותהליכי תכנון, תפעול עקרונותשינויים ומתאר, מגדיר או מתעד 

   מתאר תהליך עבודה, שיטה או מבנה ארגוני. ואשר ובקרה 

   ממצא:

עובדי העירייה העוסקים בתחום הנגישות פועלים ללא נהלים כתובים המסדירים את  . 13

שלהם וממשקי עבודתם מול גורמים חיצוניים, כך שלא ניתן פעילותם, תהליכי העבודה 

 .לקיים בקרה נאותה אחר עבודתם ואחר ממשקי העבודה שלהם מול גורמים חיצוניים

  :המלצה

יש לעגן את תהליכי העבודה הפנימיים של העובדים העוסקים בתחום הנגישות וממשקי  . 13

עות נהלי עבודה מסודרים העבודה שלהם מול גורמים אחרים בעירייה ומחוצה לה באמצ

 וכתובים. כך למשל יש לקבוע נהלים בנוגע לתהליכים הבאים: 

 .חלוקת האחריות בין כל העוסקים בתחום הנגישות 

 .ממשקי העבודה בין כל העוסקים בתחום הנגישות 

 .התקשרות עם יועצים חיצוניים בתחום הנגישות 

 .דיווח של העוסקים בתחום הנגישות לגורמים מפקחים 

 .תהליך העבודה של רכז הנגישות מול הגורמים השונים בעירייה 

  תהליך הטיפול בפרויקט נגישות על כל היבטיו השונים משלב התכנון ועד הביצוע והדיווח

 לגורמים הרלוונטיים.

 .ניהול תיק פרויקט ושמירת המסמכים הנוגעים לכל פרויקט 

 ים הרגילים.דיווח ותיאום מול רכז הנגישות בכל הפרויקטים ההנדסי  

 שות במוסדות החינוך במהלך שיפוצי הקיץ.יהסדרת החובה לשלב ביצוע הנג 

  מבנים תשתיות וסביבה –נגישות מתו"ס  7

  כללי 7.1

היא המרכיב הבסיסי ביותר בתחום ") מתו"סנגישות פיזית במבנים, תשתיות ובסביבה (להלן: "

הנגישות הכוללת: התאמת הגישה מן החנייה, עלייה למדרכה, גישה לבניין, שטחים פתוחים, גישה 

 בתוך הבניין, מעבר בין הקומות, מעלית, שירותי נכים ועוד. 
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 חלק או מקום המוגדר, ציבורי מקום הנגשת בדבר הוראות זכויות שוויון לחוק נוספו 2005 בשנת

נגישות מתו"ס כוללת הנגשת ". ממנו מסוים בלתי חלק או הציבור כלל של לשימושו העומד" ממקום

מבני ציבור, מוסדות חינוך וכן הנגשת מקום שאינו בניין הכוללים בין היתר תשתיות וסביבה 

  (מרחבים ציבוריים, רמזורים ותחנות הסעה).

 ובהן, מוגבלות לבעלי הנגשתו לצורך בבניין הנדרשות ההתאמות נקבעו והבניה התכנון בתקנות

 שימוש בתי והתקנת לבניין הכניסה הנגשת, נגישה דרך הקמת, נגישים חניה מקומות הקצאת

  : מיוחדים

  

 2011 – ב"התשע, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון תקנות את המשפטים שר תיקן 2011 בשנת

 מועדי. מבנים להנגשת הדרגתיים זמנים לוחות נקבעו בתקנות. 22/6/2012 ביום לתוקפן נכנסו והן

לפי מספר המבנים שיש להנגיש ולפי מצבם הפיזי של  נקבעו הזמנים בלוחות המצוינים ההנגשה

  : הבאים מהמועדים יאוחר לא להסתיים ההנגשה ביצוע על כי נקבעהמבנים.  

  תחבר נגישה   ודרך לנכים נגישים חניה מקומות יוקצו ציבורי בניין של בחניה•
  מקומות מספר .לבניין נגישה כניסה או מעלית ובין אלה חניה מקומות בין

  .למבנה הסמוך החניה במגרש החניה מקומות מספר לפי ייקבע לנכים החניה

חניות נכים במקום ציבורי

  התמרור לרשות למסרות "נכים חניית"כ חנייה סימן אשר מקום על•
  תציב המקומית התימרור רשות .שהקצה החניה מקום על הודעה המקומית

  .ההודעה קבלת מיום ימים 30 בתוך החניה מקום לסימון תמרור

סימון חניית נכים

  עוד .נגישה תהיה לבניין "הקובעת הכניסה" כי נקבע והבנייה התכנון בתקנות•
  דרך אליה שתוביל או הרחובות במפלס" תהיה נגישה כניסה כי נקבע

  הכניסה תהיה 5%-מ גדול הדרך ושיפוע במידה .5%-מ גדול אינו ששיפועה
.)רמפה( כבׁש באמצעות לבניין

  .מ"ס 80-מ קטן יהיה שלא ברוחב להיות הדלת על כניסה בכל•

הנגשת כניסה למקום   

  נקבעו שמידותיה מעלית באמצעות תהיה השונים הבניין לחלקי הגישה•
  יותר של בשיפוע בכבש .8%-מ יותר לא של בשיפוע כבש באמצעות או ,בתקן

.אחיזה בתי יותקנו 5%-מ
  של תאים שני לפחות יותקנו ציבורי בבניין כי נקבע והבנייה התכנון בתקנות•

  יהיו ומידותיהם ,לגברים ואחד לנשים אחד - לנכים המיועדים שימוש בית
  .התקן לפי

הנגשת חלקי הבניין השונים   
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  באופן כללי התקנות נחלקות לשלושה סיווגים:

  קנות לבניין קיים, לבנייני תבניין חדש,  -1ן והבנייה פרק ח'תקנות התכנו - בנייהתקנות לעניין

  כל הקשור למבנים, תשתיות מחוץ ובתוך הבניין.ב -מגורים 

 ן בנוסף לתקנות לעניין המבנים/הסביבה ואלה עוסקות תקנות אלה ה - תקנות נגישות השרות

ת עובדים לשרות נגיש, הנגשת מוקדים במגוון רחב של נושאים החל מעיצוב פנים, דרך הדרכו

טלפונים ואתרי אינטרנט, הנגשת מידע לפורמטים מותאמים למוגבלויות השונות, פרסום נגיש, 

  יצירת נהלים המוודאים הטמעת הנגישות ועוד.

 עת חרום, השכלה גבוהה, מוסדות ש -ן נושאים שונים לדוגמא תקנות במגוו - תקנות ייעודיות

  הבריאות, פארקים ועוד.חינוך, מערכת 

יג). 19, חוק שוויון זכויות לא מעניק לעיריות את הזכות להפחתה בחובת הנגישות (סעיף ככלל

במקרים קיצוניים ביותר יפנו העיריות לנציב בבקשה להפחית מחובת ההנגשה, וזאת רק אם וכאשר 

או בשלום הציבור (אין  תמצאנה שביצוע עבודות הנגישות פוגע פגיעה מהותית בערכי תרבות ונוף,

  היתכנות הנדסית) או שאין להן חלופות לקיים (נטל כבד מדי). 

תקנות הנגישות ותקני הנגישות כוללים הוראות בדבר צורת הביצוע של ההתאמות. כדי להבטיח 

שהעיריות תבצענה את המוטל עליהן, החוק מסדיר בעבורן כלי עבודה משלושה סוגים: עדכון 

ימת (ובראשה חוק התכנון והבנייה וחוק רישוי עסקים); הכשרת אנשי מקצוע חקיקה מנהלית קי

בעלי סמכויות ומטלות מעוגנות בחקיקה; ותקצוב ממשלתי ייעודי לביצוע הפעולות המתחייבות 

מחוק השוויון. ולבסוף, המחוקק הסמיך את נציב השוויון להוציא 'צו נגישות' לנושאי משרות 

  בות שמטיל עליהם חוק השוויון. את החו שלא מילאובעירייה 

  

 מבנים 7.2

  הנגשת מבני ציבור  7.2.1

הרשות המקומית מספקת לתושבים שירותים שונים. חלקם ניתנים במבנים שיועדו לכך, כמשרדי 

ת. העירייה. חלק גדול מהאוכלוסייה נזקק לשירותים אלה, ובכלל זה תושבים בעלי מוגבלות פיזי

 המגזר הפרטי
 2015נובמבר 

המגזר הציבורי   
  2017נובמבר 

 רשויות מקומיות 
2021נובמבר 
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ינם מקבלים אותם, אם הם ניתנים בבניינים שאינם אלה מתקשים לקבל את השירותים או אף א

  .נגישים

 נדרשים, זו יעהקב פי על". מקום ציבורי יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות" כי נקבע זכויות שוויון בחוק

 נגישים יהיו שהבניינים לדאוג העשרים המאה של השמונים שנות מראשית ציבוריים בניינים מקימי

 גם. ציבוריים בבניינים נגישות התאמת תקנות כאמור הותקנו 2011 בדצמבר. מוגבלות עם לאנשים

   .שנים כמה פני על אותה לפרוס אפשר והמחוקק, בהדרגה להיעשות אמורה ההנגשה התקנתן לאחר

נגישות מתו"ס מהווה את הנתח העיקרי מפעולות ההנגשה בהן מחויבת העירייה, הן מבחינת היקפי 

נגישות בהן המעלויות  99%-ויות הצפויות המהוות על פי האמדנים כהעבודות והן מבחינת העל

  תדרש העירייה לשאת.

רשות  בשטחה של כלהנכסים שיש  למספרבחוק השוויון נקבעו מועדים לסיום ההנגשה בהתאם 

  , להלן המועדים ומספר המבנים שעל עיריית גבעתיים להנגיש בהתאם לחוק:מקומית

 שלב
אחוז המקומות 

שבהם יושלמו כל 
  התאמות הנגישות  

מועד סיום 
  ההנגשה

 מספר
הבניינים 

שיש 
להנגיש 
  במנה זו

הכנת רשימה ראשונה של בניינים 
  ) 2-ו 1להנגשה (מנות 

------ 22/12/2012 ------ 

1 15% 22/6/2015 8 

2 35% 22/6/2018 10 

הכנת רשימה שניה של בניינים 
 ואילך)  3(מנה  שנותרו להנגיש

----- 22/6/2018 ------ 

3 65% 22/6/2020 12 

4 100% 1/11/2021 17 

 47 סה"כ

הועברה לנציבות, על ידי מנכ"ל העירייה דאז, רשימת המבנים של עיריית גבעתיים  9/12/2015ביום 

מהם צוין כי מדובר במבנים ללא קבלת  5מבנים כאשר לגבי  52המיועדת להנגשה. הרשימה כללה 

לרשימה צורף נספח המפרט את המבנים שיונגשו מבנים.  47קהל. כלומר העירייה נדרשת להנגיש 

  מבנים).  10מבנים) ובמנה השנייה ( 8יה במנה הראשונה (על ידי העירי

פורטו המבנים אותם היה על העירייה להנגיש בשתי  13/6/2018במכתב  נוסף שהועבר לנציבות ביום 

  המנות הראשונות וכן את המבנים להנגשה במנה השלישית. 

טוס הטיפול המבנים וסט טבלה המפרטת הכוללת"רשימת המבנים להנגשה" הועברה לביקורת 

") (ראה נספח א') וכן נספח טבלת המבנים להנגשה(להלן: " 24/10/18מעודכנת ליום בהם ואשר 

  המפרט את רשימת המבנים להנגשה במנה השלישית והרביעית (ראה נספח ב').  לטבלה

ונתוני טבלת המבנים להנגשה והנספח  הביקורת ריכזה את נתוני שני דיווחי העירייה לנציבות, 

לטבלה המפרטת את שם המבנה, כתובתו, מועד ההנגשה על פי הדיווח הראשון לנציבות והסטטוס 

ת) וההערות שצוינו ליד כל מבנה יבהתאם לנספח (מבנים שנותרו להנגשה במנה שלישית ורביע

  הנתונים ניתן ברוב המקרים להבין האם המבנה הונגש או לא:סמך בטבלת המבנים להנגשה. על 
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  תובתכ  שם הנכס  

  שלב
הנגשה 
בהתאם 
למכתב 

העירייה 
מיום 

13/6/201
8  

מועד 
הנגשה 
בהתא

ם 
לתכנון 
ארוך 
טווח 
2019-
2021  

הערות טבלת 
מבנים 
 להנגשה

19/11/2018  

 /הונגש
הונגש 
 חלקית

לא /
 /הונגש

  לא נדרש

התייחס
ות 

מבוקרי
 –ם 

סטטוס 
ההנגשה 

נכון 
לחודש 

יוני 
2019  

1  
שירותים 

ציבוריים גן 
  הזיכרון

כצנלסון 
ורדון ג-79
36  

2     

מונגש 
במסגרת 

שיפוץ הגן. 
  בביצוע

לא 
  הונגש

  
  

  הונגש

שירותים גן   2
  חיל האוויר

מצולות 
  ים

3  3  
במסגרת 

אולם ספורט 
  מנורה

  הונגש
  

3  
שירותים 

פארק 
  גבעתיים

בן 
צבי/דרך 

  רבין
  הונגש   בוצע     1

  

4  
שירותים 

ציבוריים גן 
  רבקה

משמר 
-7הירדן 

סמטת /9
  צביה

  הונגש  בוצע     2

  

5  
שירותים 

ציבוריים גן 
  הבנים

  הונגש  בוצע     2  20הל"ה 
  

6  
מרכז 

קהילתי בית 
  ראשונים

סמטת 
     1  גזית

חסר מעלון. 
יותקן המעלון 

שיועד 
לתאטרון 
  בספטמבר

 )3-6/9(  

לא 
  הונגש

  
  
  

  הונגש

ספריית יד   7
  לבנים

    הונגש   בוצע     2  26גורדון 

ספריית   8
  קלעי

אהרון 
גולדשטיי

  12 ן
3  4  

כרגע לא  
בשימוש. 

מתוכנן 
במקום מרכז 

חדשנות 
עירוני של 

החינוך. יש 
לקדם ביצוע 

לאחר שיפוצי 
הקיץ. 

בהובלת 
  החינוך.

לא 
  הונגש

  

9  
מכון 

אומנותי בית 
  שניידרמן

אחדות 
העבודה 

10  
3  4  

לשימור,  
שירותים 

ושביל גישה 
  בביצוע.

לא 
  הונגש

  
  

  הונגש

קונסרבטורי  10
לא   עבודה גדולה  4  3  33 הל"ה  ון עירוני

  הונגש
  

מרכז שדה   11
  בוקר

שדה 
לא   עבודה גדולה  4  4  10בוקר 

  הונגש
  

בית שזר   12
  וספרית שזר

יבניאלי 
30  3  3  

יש לצאת 
לתכנון. רק 

הקרקע קומת 

לא 
  הונגש
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  תובתכ  שם הנכס  

  שלב
הנגשה 
בהתאם 
למכתב 

העירייה 
מיום 

13/6/201
8  

מועד 
הנגשה 
בהתא

ם 
לתכנון 
ארוך 
טווח 
2019-
2021  

הערות טבלת 
מבנים 
 להנגשה

19/11/2018  

 /הונגש
הונגש 
 חלקית

לא /
 /הונגש

  לא נדרש

התייחס
ות 

מבוקרי
 –ם 

סטטוס 
ההנגשה 

נכון 
לחודש 

יוני 
2019  

נגישה, חסר 
מאחזי יד 

לרמפה, 
שירותים. היו 

כניות ות
להוסיף שם 

קומה 
במסגרת 

שיפוץ גדול 
(תורם נפתלי 

  ווקס)

  4  3  8אילת   בית אלון  13

בטיפול  
ובאחריות יעד 

לקדם היתר 
ותחילת ביצוע 

  עד נובמבר

לא 
  הונגש

  

  4  3  8אילת   ספריית אלון  14

בטיפול  
ובאחריות יעד 

לקדם היתר 
ותחילת ביצוע 

  עד נובמבר

לא 
  הונגש

  

ברכת   15
  הרמב"ם

  4  4  8אילת 

מבנה 
לשימור. יש 

בעיות נגישות, 
הגא, בריאות, 
כבא, בטיחות 

מרכז חדש  –
 2019במרץ 
עד אז 

התחייבות 
עירונית 

לפתרון כל 
הבעיות או 

סגירת 
  הבריכה

לא 
  הונגש

  

16  
ספריה 

  בהסתדרות
הסתדרות 

37  
לא נדרש 

  3  בהנגשה

המקום לא 
נמצא 

א ל -בשימוש
ברשימת 

הדיווחים 
לנציבות 

  במנה השנייה.

לא 
  הונגש

  

     3  26טייבר   מרכז מע"ש  17

יש תכנון 
ראשוני. יש 
להגיש קול 

קורא לבט"ל 
+ קרן שלם 

 80%לקבלת 

לא 
  הונגש
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  תובתכ  שם הנכס  

  שלב
הנגשה 
בהתאם 
למכתב 

העירייה 
מיום 

13/6/201
8  

מועד 
הנגשה 
בהתא

ם 
לתכנון 
ארוך 
טווח 
2019-
2021  

הערות טבלת 
מבנים 
 להנגשה

19/11/2018  

 /הונגש
הונגש 
 חלקית

לא /
 /הונגש

  לא נדרש

התייחס
ות 

מבוקרי
 –ם 

סטטוס 
ההנגשה 

נכון 
לחודש 

יוני 
2019  

השתתפות. 
הקול הקורא 
כנראה ייצא 

רק בדצמ' 
. צריך 2019

להכין כל 
המסמכים 
לפני (מירי 

פרחי+הנדסה
התקבלה ) 

התראה לפני 
הוצאת צו 
 נגישות!!

נשלחה 
  תשובה

  הוסטל  18
המעיין 

40  4  4  

עמותה 
מתפעלת את 
המקום, לא 
העירייה. יש 
כבר מעלית 

ושירותי 
נכים. אולי 

רלוונטי 
לקבלת 

תקצוב של 
ממשרד 

הרווחה/ 
  ביטוח לאומי

לא 
  הונגש

  

19  
קו הנוער 

     4  4  17בלוך   העובד
לא 

  הונגש
  

20  
שבט צופי 

  גבעתיים
תפוצת 
     4  4  8ישראל 

לא 
  הונגש

  

סניף בני   21
  עקיבא

הסתדרות 
1  1     

חובת הנגשה 
 –על התנועה 

נשלח מכתב 
  לא הגיבו

לא 
  הונגש

  

אולם ספורט   22
  תלם

סמטת 
(הוחלף  בוצע  4  2  6צביה 

  עם בית שזר)
לא 

  הונגש
  

  הונגש

23  
אולמי 
 –רנסנס 

  מועדון נוער

תפוצות 
  6ישראל 

1     
יש מעלית  

וגישה, אין 
  שירותי נכים

  הונגש
  
  

  3  3  4המפנה   אגף רווחה  24
בתכנון ציפי 
שר. בבקרה 

  של דורון

לא 
  הונגש

  

השירות   25
    הונגש  בוצע     1  3השניים   הפסיכולוגי



 

45  
 

  תובתכ  שם הנכס  

  שלב
הנגשה 
בהתאם 
למכתב 

העירייה 
מיום 

13/6/201
8  

מועד 
הנגשה 
בהתא

ם 
לתכנון 
ארוך 
טווח 
2019-
2021  

הערות טבלת 
מבנים 
 להנגשה

19/11/2018  

 /הונגש
הונגש 
 חלקית

לא /
 /הונגש

  לא נדרש

התייחס
ות 

מבוקרי
 –ם 

סטטוס 
ההנגשה 

נכון 
לחודש 

יוני 
2019  

מרכז   26
  לקשיש

משמר 
     1  24הירדן 

תיקונים 
קלים. דורון+ 

ציפי העבירו 
לעמותה 
דרישות 

תיקונים 
. ולוודא ביצוע
 -נשלח מכתב

  לא הגיבו

הונגש 
  חלקית

  

מרכז יום   27
  לקשיש

17  1     

תיקונים 
קלים. דורון+ 

ציפי העבירו 
לעמותה 
דרישות 

תיקונים 
 ולוודא ביצוע
 -נשלח מכתב

  לא הגיבו

הונגש 
  חלקית

  

בית יד   28
לא   בוצע     2  26גורדון   לבנים

  הונגש

  נגיש

גלריה   29
     2  7השומר   עירונית

בוצע. סיור 
 -נגישות ב

21/2/2018  

הונגש 
  חלקית

  נגיש

מצפה   30
  4  3  66המרי   כוכבים

יצא לתכנון  
ע"י מאיר 

אטדג'י. 
מקום 

מבעייתי 
מאוד להנגיש. 
מבנה לשימור 

(למרות 
שתוכנית 
השימור 

העירונית לא 
  תקפה כרגע). 

לא 
  הונגש

  

תאטרון   31
     2  40רמז   גבעתיים

עבודות 
הסתיימו 

מלבד מעלון. 
אין מעלון 
שעונה על 

דרישות 
נגישות 

ובטיחות, 
אדר' ציפי 

מטפלת מול 
נציבות 

בקבלת הקלה 

הונגש 
  חלקית 

  
  
  
  
  
  

  נגיש
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  תובתכ  שם הנכס  

  שלב
הנגשה 
בהתאם 
למכתב 

העירייה 
מיום 

13/6/201
8  

מועד 
הנגשה 
בהתא

ם 
לתכנון 
ארוך 
טווח 
2019-
2021  

הערות טבלת 
מבנים 
 להנגשה

19/11/2018  

 /הונגש
הונגש 
 חלקית

לא /
 /הונגש

  לא נדרש

התייחס
ות 

מבוקרי
 –ם 

סטטוס 
ההנגשה 

נכון 
לחודש 

יוני 
2019  

(במידות 
  המעלון)

אולם ספורט   32
  מנורה

שפירא 
פינת 

מצולות 
  ים

3  3  
ייעשה 

במסגרת 
  שיפוץ האולם

לא 
  הונגש

  

33  
רכש ומשרדי 

  העירייה

 שפירא
פינת 

מצולות 
  הים

לא נדרש 
        בהנגשה

לא נדרש 
  בהנגשה

  

כצנלסון   מגנזה  34
113  

לא נדרש 
לא נדרש         בהנגשה

  בהנגשה
  

לא נדרש   36גורדון   ארכיון  35
לא נדרש         בהנגשה

  בהנגשה
  

מחלקת גנים   36
  ונוף

סמטת 
יונגש במסגרת בית   4  7צור 

  העירייה החדש
לא 

  הונגש
  

מחסן חזות   37
לא נדרש   שפע טל  העיר

לא נדרש         בהנגשה
  בהנגשה

  

38  
מחסן 

 -תברואה 
  נמלבן

כצנלסון  
52  

לא נדרש 
לא נדרש         בהנגשה

  בהנגשה

  

רכב +   39
יונגש במסגרת בית   4  6הל"ה   נכסים

  העירייה החדש
לא 

  הונגש
  

40  
מוקד 

עירוני+ 
  מרכז הפעלה

יונגש במסגרת בית   4  טבנקין
  העירייה החדש

לא 
  הונגש

  

יונגש במסגרת בית   3  6שנקין   בניין הנהלה  41
  העירייה החדש

לא 
  הונגש

  

42  

מרכז 
השירות 
לתושב 
  (גבייה)

כצנלסון 
(עבר  68

משנקין 
4(  

יונגש במסגרת בית   2
  העירייה החדש

לא 
  הונגש

  
  

  הונגש

יונגש במסגרת בית   4  15ויצמן   אגף החינוך  43
  העירייה החדש

לא 
  הונגש

  

משרדי   44
יונגש במסגרת בית   4  2שינקין   העירייה

  העירייה החדש
לא 

  הונגש
  

איריס   45
יונגש במסגרת בית   4  10שנקין   אברהם

  העירייה החדש
לא 

  הונגש
  

יונגש במסגרת בית   4  14ן ישנק  ויוי וולפסון  46
  העירייה החדש

לא 
  הונגש

  

פיקוח וחניה   47
  ובית משפט

המעורר 
לא      4  4  11

  הונגש
  

 המעלות  אגף שפע  48
יונגש במסגרת בית   4  17

  העירייה החדש
לא 

  הונגש
  

49  
משרדי 

רישוי 
עסקים+ 

בן גוריון 
182  1    

יועבר לבית 
העירייה 
החדש. 

לא 
  הונגש

  
  נגיש
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הונגש 
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ההנגשה 

נכון 
לחודש 

יוני 
2019  

תרבות 
  הדיור

בבניין 
משרדים 

עם שירותי 
נכים 

ומעלית 
חבר 

מעקות וכו' 
אבל 

המבנה לא 
בבעלות 
  עירונית

מחלקת   50
במסגרת בית יונגש   4  2פיינברג   דוברות

  העירייה החדש
לא 

  הונגש
  

משרד   51
לא   בוצע     2  34ויצמן   הגמלאים

  הונגש
  הונגש

משטרת   52
     3  76ויצמן   *גבעתיים

נמצא בתהליך 
הנגשה ע"י 

משטרת 
ישראל, יש 

חריגות בנייה. 
באחריות 
  המשטרה

לא 
  הונגש

  

מחויב  אינו*לא ידוע מדוע מבנה זה רשום ברשימת המבנים להנגשה שבאחריות העירייה אם 

  בהנגשה. 

  

   :ממצא

 שעל המבנים רשימת לנציבות הוגשה והתקנות החוק להוראות בהתאם לנדרש בניגוד . 14

 הנגשת להשלמת המועד חלף שכבר לאחר, שנים שלוש של באיחור להנגשתם לדאוג העירייה

 השני המכתב). 9/12/2015 ביום הוגשה הרשימה 22/12/2012-ב במקום( הראשונה המנה

 לא והוא והרביעי השלישי הזמן בפרק להנגשה בניםמה רשימת את לפרט אמור היה שהוגש

 . הרביעי הזמן בפרק להנגשה המבנים רשימת את ציין

  :המלצה

 ומבני העירייה מוסדות הנגשת בגין לנציבות הדיווחים של במועד הגשה על להקפיד יש . 14

 . שבשטחה הציבור

   :ממצא

 בהתאם המבנים להנגשת החוקית בחובתה עמדה לא העירייה כי עולה לעיל הטבלה מנתוני . 15

 :  להנגשה המבנים 47 מתוך. בחוק הקבועים הזמנים ללוחות
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 );79%( כלל הונגשו לא מבנים 37  -

 );8%( חלקית הונגשו מבנים 4 -

  );13%( הונגשו מבנים 6 -

  :המלצה

 מומלץ, הנדרשים המבנים כל את ולהנגיש בחוק הקבועים הזמנים בלוחות לעמוד העירייה על . 15

 התקציבים העמדת כולל הקרובות בשנים המבנים כל להנגשת נאות באופן תערך העירייה כי

 בהשתתפות ישיבה לכנס לעירייה מוצע עוד. הרלוונטיות התכניות כל ועריכת הנדרשים

 הפערים השלמת לצורך הנגישות עבודות להמרצת פעולות דרכי ולקבוע הבכירה ההנהלה

 . זה בדוח שנמצאו

מנכ"ל העירייה, ע. מנכ"ל העירייה, מנהל אגף נכסים, מבני ציבור ורישוי עסקים, תגובת 

הביקורת קבעה כי מבנים : מנהל מחלקת מבני ציבור ומנהל מחלקת נכסים ורכז נגישות

תיים) לא הונגשו על ידיה, כמו כן קבעה כי שכלל אינם באחריות העירייה (משטרת גבע

אין זה  –מבנים שהונגשו והתקבלו לגביהן הערות קלות (כדוגמת מאחזי יד) לא נגישים 

  נכון 

   התייחסות הביקורת:

בכל גם בתכנית שנשלחה לנציבות וגם , כי המבנה של משטרת גבעתיים הופיע, יצויין 

הפרוטוקולים של "פורום הנגישות" כאחד המבנים להנגשה על ידי העירייה ונספר 

בכל מקרה בהערות צויין, כפי שצויין בפרוטוקול כי המבנה  .כמבנה שעל העירייה להנגיש

באחריות המשטרה.  יוער, כי ככל והמבנה אינו באחריות העירייה מומלץ כי לא יכלל 

  בדיווחיה לנציבות. 

   :ממצא

 לבניין לעבור עתידים שהם כיוון מהמבנים 13 של הנגשתם את לבצע שלא החליטה העירייה . 16

 .כנדרש אישורה את וקיבלה לנציבות כך על שדיווחה בלא, חדש עירייה

  :המלצה

 התכנון בשל יונגשו לא מהמבנים 13-ש לכך אישורה לקבלת לנציבות לפנות העירייה על . 16

 . להיבנות העתיד חדש במבנה לכללם

מנכ"ל העירייה, ע. מנכ"ל העירייה, מנהל אגף נכסים, מבני ציבור ורישוי עסקים, תגובת 

. העירייה מצויה בקשר : מנהל מחלקת מבני ציבור ומנהל מחלקת נכסים ורכז נגישות

שוטף עם הנציבות באשר לנושא זה ואחרים ועובדת לפתרון הנושא, וראשית כל, 

  הנגיש בעדיפות עליונה.  באמצעות קידום בניית בניין העירייה

  מוסדות חינוךהנגשת  7.2.2

  כללי 7.2.2.1

 יוחלו החינוך ושירותי החינוך למוסדות בנוגע הנגישות הוראות כי נקבע זכויות שוויון בחוק

  . אלה משנים אחת בכל שווה בפריסה, 1/5/2019 עד 1/5/2007-מ, שנה 12 , במשךבהדרגה
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הנערכים כל שנה במוסדות  בבתי ספר ניתן ורצוי לשלב במסגרת שיפוצי הקיץ יצוין כי ביצוע הנגשות

  חינוך, באמצעות תיאום מערכתי, כיוון שניתן לבצע את העבודות רק במהלך החופשות מהלימודים.

 להנגשה בנוגע תכנית, 2012 מרץ עד, החינוך לשר יגישו חינוך מוסדות של בעליהם כי קובע החוק

  . נותנים שהם החינוך שירותי ושל שבבעלותם החינוך מוסדות של בסיסית

 מדי החינוך לשר חינוך מוסדות בעלי יגישו 2011 עוד קובע חוק שוויון זכויות כי החל מספטמבר

  .  ההנגשה התקדמות בדבר דיווח שנה

 נשלח לעירייה צו נגישות, בהתאם לסמכות שהוקנתה בחוק שוויון זכויות לנציב שוויון 20.3.16ביום 

הזכויות לאנשים עם מוגבלויות, הקובע כי על העירייה להחיל החלה הדרגתית של התאמות 

שנים, כך שבכל שנה רבע מכלל מוסדות החינוך יעמדו  4הנגישות במוסדות החינוך בפריסה של 

ת התקנות והחוק. בנוסף, צורפה לצו הנגישות רשימת בתי הספר בעיר גבעתיים ומועדי בדרישו

מוסדות  4יונגשו  2016-2018ההנגשה המחייבים אותה להחלה ההדרגתית האמורה כך שבין השנים 

מועדי  ").20/3/2016מיום  צו הנגישותמוסדות חינוך (להלן: " 3יונגשו  2019חינוך בכל שנה ובשנת 

  המחייבים למוסדות החינוך הם כדלהלן:ההנגשה 

  

להנגשה עד 

1/9/2016  

25%  

להנגשה עד 

1/9/2017  

50%  

להנגשה עד 

1/9/2018  

75%  

להנגשה עד 

1/5/2019  

100%  

  תיכון ע"ש קלעי  תיכון תלמה ילין  יסודי כצנלסון  1
תיכון אורט 

  טכניקום גבעתיים

2  
יסודי מיוחד בית 

  אקשטיין
  יסודי י.ח. ברנר  יגאל אלוןיסודי   יסודי אמונים מד

  יסודי בן גוריון  תיכון שבמון בן צבי  יסודי א.ד גורדון   3

יסודי ועליונה 

מיוחד בית 

  אקשטיין

    יסודי בורוכוב  יסודי שמעוני  יסודי לאה גולדברג  4

  

 נגישות התאמות( מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון תקנות את החינוך שר פרסם 2011 בספטמבר

 תבתקנו). "קיים חינוך במוסד נגישות התאמת תקנות" להלן:( 2011-א"התשע), קיים חינוך במוסד

 הוראות וכן קיימים חינוך במוסדות שירותים תאי ושל מעלית פיר של ההתקנה חובת נקבעו אלה

  .בתקן המצוין לפי, תחזוקתם לגבי

סיוע להסדרת סידורי  לאופן קבלת תקציב פרסם הנחיות לרשויות המקומיות בנוגעהחינוך משרד 

פורטו המסמכים שיש , 2011שעודכנו לאחרונה בנובמבר  לה,נגישות במוסדות חינוך. בהנחיות א

לכלול בבקשה לקבלת התקציב, ובהם מסמכים שמצוין בהם פירוט טכני של הפתרונות המוצעים 

  להנגשת המוסד החינוכי ותכניות מעשיות לביצוע. 
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הנגישות ייעשה בידי אדריכל רישוי או מהנדס רישוי ויאושר בידי  בהנחיות נקבע כי תכנון סידורי

עוד נקבע בהנחיות כי לאחר בחינת מסמכי הבקשה ימציא משרד  ות.מורשה נגישות מבנים ותשתי

החינוך לרשות המקומית התחייבות תקציבית להנגשת בית הספר. עם קבלת ההתחייבות 

להתקשר עם קבלן לביצוע ההנגשה. מחצית התקציבית רשאית הרשות המקומית לפרסם מכרז ו

ההקצבה תינתן לרשות המקומית במועד התקשרותה עם הקבלן, והמחצית הנותרת תינתן לה עם 

להלן פירוט ההתחייבויות התקציביות שאושרו על ידי משרד החינוך והסכומים  .סיום העבודה

  :ורת)(הטבלה עודכנה בהתאם למסמכים שהומצאו לביק שהתקבלו בגינן עד כה

להנגשה   מוסד חינוכי מס"ד
  עד

אומדן 
עלויות לפי 

סטטוס 
הנגשה  

18/10/2018  

סכום 
התחייבות 
תקציבית 

משרד 
  החינוך

התקבל עד 
כה 

ממשרד 
  החינוך

הונגש/ הונגש 
חלקית/ לא 

  הונגש

התייחסות 
המבוקרים 

לסטטוס 
ההנגשה נכון 

לחודש יוני 
2019  

   נדרש (נגיש)לא  105,956 236,000  0 1/9/2016 כצנלסון 1

 לא הונגש   219,352 650,000 1/9/2016 א.ד גורדון 2

הונגש חלקית 
 -(הנגשה מלאה 

תותקן  -מעלית 
  )2019עד ספט' 

3 
ית ב -יסודי 

 נסגר -לא נדרש       0  1/9/2016 אקשטיין
  

   לא נדרש (נגיש)      0  1/9/2016 לאה גולדברג 4

ההנגשה  הונגש חלקית      650,000  1/9/2017 תלמה ילין 5
  הושלמה

 בביצוע 244,378 244,378  0 1/9/2017 שמעוני 6

ההנגשה 
  הושלמה

ההנגשה  הונגש חלקית  199,500 399,000 650,000 1/9/2017 אמונים 7
  הושלמה

שמעון בן  8
 צבי

ההנגשה  הונגש חלקית  183,481 366,962 650,000 1/9/2017
  הושלמה

 הונגש חלקית       860,000  1/9/2018 אלון 9
ההנגשה 
  הושלמה 

 הונגש חלקית      650,000  1/9/2018 בן גוריון 10
  בביצוע

  בשלבי סיום לא הונגש   440,000 650,000 1/9/2018 בורכוב 11

  בביצוע לא הונגש    550,000 650,000 1/9/2018 קלעי 12

   לא הונגש       700,000  1/52019 ברנר 13

בית  -תום 14
  900,000  1/5/2019 אקשטיין

    
 לא הונגש

  

אורט  15
  1,200,000  1/5/2019 טכניקום

    
   לא הונגש

    8,210,000 2,455,692 733,315   
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   מצא:מ

העירייה לא העבירה אל נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות לוח זמנים נמצא כי  . 17

אי  קובע כי מוסדות חינוך כנדרש ועל כן נשלח אליה מטעם הנציבות צו נגישות אשר להנגשת

עמידה בלוחות הזמנים בהתאם לצו, עשויה להביא להמשך אכיפה כנגד העירייה ולכדי הגשת 

 כתבי אישום.

  :המלצה

יש להקפיד על עמידה בלוחות הזמנים בהתאם לצו הנגישות שהוצא על ידי נציבות שוויון  . 17

זכויות לאנשים עם מוגבלויות כנדרש על מנת להימנע משליחת צווי נגישות נוספים לעירייה 

 והטלת אחריות פלילית על נושאי משרה בכירים בעירייה.

מנכ"ל העירייה, ע. מנכ"ל העירייה, מנהל אגף נכסים, מבני ציבור ורישוי עסקים, תגובת 

תום התקופה לבניין קיים  :נגישותמנהל מחלקת מבני ציבור ומנהל מחלקת נכסים ורכז 

, כל מבני החינוך בעיר פעילים ולכן ניתן לבצע את ההנגשה רק במהלך חופשת 1.5.19הוא 

  .2019מתכננת לבצעה הנגשה של כל יתר המבנים בחופשת קיץ  הקיץ העירייה

ל מוסדות ש שנה לביצוע ההנגשות 15-לרשות העירייה עמדו כ :התייחסות הביקורת

. בפרק זמן זה נכללו חופשות קיץ רבות אשר ועד היום 2005 שנת מאז החינוך בשטחה 

 הקבוע בחוק.  המועדחלוף  היו מאפשרות הנגשת מוסדות החינוך בעיר בטרם

   ממצא:

מבני החינוך מנתוני הטבלה לעיל עולה כי העירייה לא עמדה בחובתה החוקית להנגשת  . 18

 להנגשה:   החינוך מבני 15בועים בחוק. מתוך בהתאם ללוחות הזמנים הק

 );40%מבנים לא הונגשו כלל ( 6 -

 );33%מבנים הונגשו חלקית ( 5 -

 );0.6%מבנה בביצוע ( 1 -

  );0.2%( לא נדרשת הנגשהמבנים  3 -

  :המלצה

של כל מוסדות החינוך בעיר כפי שהיא  תפעל להנגשה מלאה ומיידית מומלץ כי העירייה . 18

  נדרשת לעשות בהתאם להוראות החוק.

מנכ"ל העירייה, ע. מנכ"ל העירייה, מנהל אגף נכסים, מבני ציבור ורישוי עסקים, תגובת 

: העירייה פועלת להנגיש מנהל מחלקת מבני ציבור ומנהל מחלקת נכסים ורכז נגישות

ו"ז לעניין זה, בכפוף לחריגים נקודתיים. כל את כל מוסדות החינוך בעיר ועומדת בל

. מבחינה בטיחותית, לא 2019 ץמוסדות החינוך שלא הונגשו יבוצעו במהלך חופשת קי

  ניתן לבצע עבודות הנגשה במהלך שנת הלימודים. 

כפי שהוסבר לעיל העירייה . 25ראה התייחסות הביקורת לממצא  :הביקורת התייחסות

  הקבוע בחוק.אינה עומדת בלוח הזמנים 
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   ממצא:

העירייה טרם ניצלה את מלוא התקציב שהועמד לרשותה מטעם משרד החינוך. כך שמתוך   . 19

"ח שניתנו לעירייה במסגרת ההתחייבויות התקציביות ממשרד מיליון ש 2.5-סך של כ

בלבד. דבר זה נובע מכך שהעירייה אינה מגישה בקשות ₪  733,315החינוך ניצלה סך של 

ן נשוא ההתחייבויות, וזאת למרות שחלק מעבודות ההנגשה בגינן ניתנו לקבלת המימו

 ההתחייבויות האמורות כבר בוצעו. 

  :המלצה

מומלץ כי העירייה תפעל לקבלה של הסכומים המגיעים לעירייה בגין ביצוע עבודות ההנגשה  . 19

 בבתי ספר ממשרד החינוך במסגרת התחייבויות תקציביות שאושרו על ידיו. 

   ממצא:

, העירייה לא הנגישה את בית הספר 20/3/2016נמצא כי בניגוד לאמור בצו הנגישות מיום  . 20

נשלח לעירייה  10/4/2018כנדרש בצו הנגישות. נוכח כך, ביום  1.9.16עד ליום  "א.ד גורדון"

מכתב התראה המפרט את הליקויים שנמצאו והוצא צו מהנציבות לתיקון התאמות הנגישות 

יע לנציבות כי אין דחודשים להו 15לעירייה  ו. עוד צוין במכתב זה כי הי22/10/2018עד ליום 

 ביכולתה לעמוד בסד הזמנים שנקבע ולבקש ארכה אך העירייה לא עשתה כן. 

  :המלצה

מומלץ כי גורם בכיר בעירייה היכול לקבל החלטות ולהניע תהליכים ייקח פיקוד על תהליך  . 20

בלוחות הזמנים שנקבעו על ידי נציבות שוויון זכויות ההנגשה בעיר, יוודא כי עירייה עומדת 

 לאנשים עם מוגבלות.

  

  הנגשה פרטנית במוסדות חינוך  7.2.2.2

 עם ולהורה מוגבלות עם לתלמיד" פרטנית נגישות"ל הזכות נקבעהחוק שוויון זכויות ל לד19 בסעיף

כי תלמיד עם  קובענותנים. החוק  שהם החינוך ולשירותי ילדים גן או חינוך למוסד מוגבלות

  מוגבלות זכאי לנגישות למקום שהוא מוסד חינוך ולשירותי החינוך שהוא נותן. 

אפשר לילד הנכה להשתלב בו, לבית המשפט העליון קבע גם הוא כי יש להנגיש מוסד חינוך כדי 

היו מקרים שבהם הכיר בית המשפט בנזק שנגרם  ".ובכך לקיים "שוויון הזדמנויות בחינוך

עלי מוגבלות שנאלצו ללמוד בבתי ספר שאינם נגישים ופסק לזכותם פיצויים, מאחר לתלמידים ב

  במועד.שהרשות המקומית לא הנגישה את בתי הספר 

בדבר  סידורי נגישות פיזית פרטנית" –נוהל "קבלת תקציב לסיוע  2008משרד החינוך פרסם במאי 

נוהל הנגשה (להלן: " מוגבלות תקצוב הנגשה פרטנית של בתי ספר שבהם לומדים תלמידים בעלי

  . ")פרטנית

הממלכתיים, העירוניים והפרטיים.  -רד החינוך מממן את ההנגשה הפרטנית של כל בתי הספר מש

נקבע כי את הגשת הבקשות לתקצוב ההנגשה תגיש הרשות המקומית בלבד, כי לזכותה תירשם 
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ביצוע ההנגשה ותדאג לקבל  ההתחייבות הכספית של משרד החינוך להנגשה, וכי היא שתפקח על

  .את מלוא התקציב הנדרש למימונה

משנרשם תלמיד בעל מוגבלות למוסד חינוך רשמי חייבת  " 2013על פי דוח מבקר המדינה משנת 

הרשות המקומית לבחון את מידת הנגישות של מוסד החינוך, ואם אין הוא מונגש עליה לדאוג 

הפרטנית הוחלה על בעליהם,  חובת הנגשתם -מוסדות פרטיים  להנגשתו הפרטנית. אשר להנגשת

בתפקידה כרשות חינוך מקומית, תעקוב אחר ביצוע ההנגשה בבתי  ,אך ראוי שהרשות המקומית

  ".ספר אלה

 מידע אודות על נתונים ובו מידע מאגר מקומית ברשות שיהיה עוד העיר מבקר המדינה כי ראוי

 להכין תוכל שהרשות מנת על, שיפוטה בתחום המצויים נוךהחי ממוסדות אחד כל של הנגישות

  .כזאת הנגשה הטעונים החינוך מוסדות של בסיסית להנגשה תכנית

הביקורת  נכון למועד רשימת הבקשות להנגשה פרטנית בהם מטפלת העירייהאת הביקורת קיבלה 

  ), להלן הרשימה:2018נובמבר (

  

  תקציב  סטאטוס  עבור  שם מוסד

  
אומדן 
עלות 

  ביצוע 

מועד הנגשה בהתאם 
  לצו נגישות

שמעון בן 
  צבי

  הושלם  הורה

לבקש 
תקציב 

בגין 
  תלמידים

17ספטמבר  650,000  

  הושלם  הורה גורדון

תקציב 
הנגשה 
משרד 
  החינוך 

16-מאי 650,000  

16-מאי 0  לא נדרש  הושלם  תלמיד   כצנלסון  

  הושלם  תלמיד  אמונים

לבקש 
תקציב 

בגין 
  תלמידים

17ספטמבר  650,000  

אין   לא נדרש  הושלם  תלמיד שמעוני
17ספטמבר  מידע  

  

  

   ממצא:

העירייה שכל ההנגשות הפרטיות בבתי הספר הושלמו על אף כי  מהטבלה לעיל אנו למדים . 21

בהתאם למסמכים שהומצאו  ,כך לדוגמא לא דאגה לקבל תקציב בטרם ביצוע העבודות

 טרם ביקשה העירייה תקציב לביצוע ההנגשה בתי הספר אמונים ושמעון בן צביל לביקורת,

 ולבית ספר שמעוני כלל אין מידע בדבר אומדן עלות ההנגשה. 
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  :המלצה

תסגל לעצמה מדיניות עבודה מסודרת ומתועדת כך שהמסמכים איתם העירייה מומלץ כי  . 21

באופן שבו, כל בר  עובדת ישקפו את העבודה בפועל ואת הסטאטוס העדכני של הפרויקטים

דבר אשר יקל רבות על תהליך  ,דעת שיסתכל על המסמכים ידע בדיוק היכן עומד הפרויקט

 והן מבחינה תפעולית.  כספיתהפיקוח והבקרה הן מבחינה 

  פרויקטיםבדיקת  7.2.2.3

שהיו אמורים להיות  מוסדות החינוך 12תיקי פרוייקטים מתוך  4מדגם של ביקשה לעשות הביקורת 

  הקיימים. הפרויקטיםמתיקי  80%כלומר, ). 2018למועד עריכת הביקורת (נובמבר  מונגשים עד

ם הנדרשים לשם יביקורת לבדוק קיומם של כל המסמכים הרלוונטיבמסגרת מדגם זה, ביקשה ה

  קיום בקרה נאותה אחר עבודתם של כל המעורבים בביצוע פרוייקט הנגשה במוסד חינוך.

  קיימים בכל תיק פרוייקט:להלן טבלה המפרטת אילו מסמכים 

 
 – אקשטיין

  לא הונגש
  תלמה ילין

יגאל 

  אלון

  בן גוריון

       סקר נגישות

      כתב כמויות

     הסכם עם קבלן ביצוע/הזמנת עבודה

       חשבוניות קבלן

      צו התחלת עבודה

       פרוטוקול מסירה

   ממצא:

המסמכים הקשורים לפרויקטים שמבצעת נמצא כי העירייה אינה מקפידה על תיעוד כלל  . 22

דבר המקשה ואף גורם לכך שיהיה בלתי אפשרי לבצע פיקוח ובקרה על הפרויקטים, על 

  העלויות והנעשה בהם

  המלצה:

 הנוגע בכל לשמור יש תיעוד ואיזה תיעוד לשמור יש מומלץ לקבוע בנוהל מסודר כיצד . 22

ואשר יכלול רשימת תיוג מסודרת  בפרט הנגישות ובתחום בכלל ההנדסה בתחום לפרויקטים

  (צ'קליסט).

מנכ"ל העירייה, ע. מנכ"ל העירייה, מנהל אגף נכסים, מבני ציבור ורישוי עסקים,  תגובת

: כל החומר קיים ומתועד הן מנהל מחלקת מבני ציבור ומנהל מחלקת נכסים ורכז נגישות

  בעירייה והן בחברת יעד. 

לפיה לא כל החומרים נמצאו והועברו  כפי שעולה מהטבלה לעיל :התייחסות הביקורת

תיק במחזיקה  אינהוהעירייה  לא כל החומרים נשמרו כנדרשלידי הביקורת, הרי ש

  . הרלוונטיות כולל את כל האסמכתאותאשר שלם פרוייקט 
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  תשתיות  8

  דרכים, רמזורים ותחנות אוטובוסים 8.1

  הערת הביקורת:

מבקשת לציין כי למרות פניות רבות לשורת גורמים רלוונטיים בעירייה ובכללם מנהל הביקורת 

מחלקת תשתיות לא התקבלו כל הנתונים הנדרשים בנושא הנגשת תשתיות בעיר אלא חלק קטן 

  מהם בלבד ולאחר זמן רב.

 הביקורת תעיר, כי היא רואה בחומרה את חוסר שיתוף הפעולה של בעלי התפקידים בעירייה.

  כללי 8.1.1

עיצוב ו אפשרות הגעה ממקום למקום באופן חופשי ובטיחותימטרת הנגישות בתשתיות היא מתן 

  . להלן התשתיות החייבות בהתאמות נגישות:1918 סביבת הרחוב בהתאמה לדרישות תקן ישראל

  

מדרכה  
נוחה ובטוחה די הצורך למעבר חופשי  , רצועת הליכה רחבה•

,  עגלת פעוטות: של אנשים שנעזרים במכשירי ניידות כגון
או   ,או שהם לקויי־ראייה, כיסא־גלגלים או קלנועית, הליכון

.שיש להם קושי להישמר מפני נפילה מכל סיבה אחרת

צמתים
חוק השוויון מוסיף את הדרישה להתקנת אמצעי־עזר  •

לחציית כבישים בטוחה עבור לקויי־ראייה ואנשים עם 
לקויות אינטלקטואליות כגון משטח אזהרה מישושי  

.ורמזורי שמע מתקתקים

תחנת האוטובוס
יש לדאוג לסימון  . הנגשת התחנה הינה באחריות הרשות המקומית•

כך שיתאפשר התמרון  , רחבת היערכות לפתיחת כבׁש מאוטובוס
מקום להמתנה עם  , הנדרש לעלייה ולירידה בכיסא־ גלגלים

השוואת גובה  , מושבים מותאמים לאנשים עם מוגבלות, כיסא־גלגלים
.המפלס של רצפת תחנת האוטובוס למפלס המדרכה שסביבה

חניות נכים
ואזורי הורדה והעלאה  , חניות לרכב נכים בחניונים וברחוב•

בצד חניית נכים יותקנו הנמכת  , של נוסעים עם מוגבלות
יסופקו חניות נכים  . שילוט מתאים ותאורה טובה, מדרכה

וליד מוסדות ציבור יתאים חלק  , במקומות מרכזיים בעיר
.מחניות הנכים לרכב גבוה המשתמש במעלון צד
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  הנגשת דרכים 8.1.2

 ").שוויון זכויותתיקון לחוק (להלן: " זכויות שוויון לחוק 2 מספר תיקון הוסף,  2005, מרץ בחודש

  קובע כדלקמן: שוויון זכויות לט (סימן ט') לתיקון לחוק 19סעיף 

צמתים ומדרכות יתוכננו, ייבנו ויותאמו באופן המאפשר לאדם עם מוגבלות נגישות באופן   .א

סביר בין המדרכה לכביש, בין מקום החניה למדרכה, על המדרכה ובחציית הכביש בהתאם 

ות הסרת מפגעים ומכשולים אשר פוגעים בזכותו של אדם עם להוראות לפי סימן זה, לרב

מוגבלות לנגישות כאמור בסעיף זה, ולרבות התקנת רמזורים המותאמים לאנשים עם מוגבלות 

  בראייה. 

גשרים, מנהרות ומעברים אחרים המיועדים להולכי רגל יהיו נגישים ומותאמים לאנשים עם   .ב

 סימן זה.  מוגבלות באופן סביר בהתאם להוראות לפי

  הסעיף קובע פטור מלא/חלקי מביצוע הוראות ההנגשה בהתקיים אחד מהבאים:

  וגעת באופן מהותי בערכי ארכיאולוגיה, היסטוריה או טבע. התאמת הנגישות פ -

  מים הנדסיים. התאמת הנגישות אינה ניתנת לביצוע מטע -

  . סודי ורחב היקף באזור ביצועההתאמת הנגישות מחייבת שינוי י -

שנים, להנגשת מקומות ציבוריים קיימים  12כאמור, החוק והתקנות קובעים החלה הדרגתית של 

ומקומות ציבוריים שאינם בניינים (צמתים, מדרכות, גשרים, מנהרות ומעברים אחרים בשטח 

כלומר, העירייה נדרשה להשלים ההנגשה האמורה עד  המקום הציבורי, חניות) בכפוף לתקנות. 

  .2017חודש מרץ 

   ממצא:

הזמנים שנקבעו  ולוחות חוקהבניגוד להוראות ברה לביקורת עולה כי עמרשימת הצמתים שהו . 23

לכל הפחות טרם נמצא כי הנגשת כלל הצמתים בעיר. במסגרתו לא השלימה העירייה את 

 . )37%( שקיימים בעיר 248צמתים מתוך  92הונגשו 

  המלצה:

התקדמות ההנגשה ברחבי העיר על מנת למנוע יבצע פיקוח ומעקב אחר כי הממונה מומלץ  . 23

כתוצאה מכך תוציא הנציבות צו נגישות לחיוב מצב בו בעל תפקיד אינו עושה עבודתו כראוי ו

  בעלי תפקידים בעירייה. 

  

: קיימות תקנות יחידות בנושא דרכים ורחובות שהינן בתוקף והן תגובת מנהל מחלקת תשתיות

 הנמכות). התקנות הינן ישנות ואינן מפנות לתקנים החדשים. הנגשת מעברי חצייה בלבד (ביצוע

תקנות דרכים לכשיאושרו בכנסת יסדירו את נושא הנגשת ההנמכות בצמתים עם הפניה לתקנים 

   יבוצע בהקדם סקר צמתים ותוכן תוכנית עבודה בנדון. החדשים.

  : האמור לעיל אינו סותר את הממצאים.הביקורת התייחסות
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  הנגשת רמזורים 8.1.3

ביקשה ממנהל מחלקת תשתיות לקבל רשימה של כל הרמזורים ברחבי העיר  תציין, כי הביקורת

  מסמכים אלו לא הומצאו לה. כאמור, את תיקי הפרויקטים של ההנגשה שלהם אך ו

טען זה האחרון כי  16/9/2017בפגישה שנערכה בין הביקורת לבין מנהל מחלקת תשתיות ביום 

העבודות בוצעו בעיקר על ידי חברת  והוסיף כי רמזורים 13 –כ קמים בתחום עיריית גבעתיים ממו

  הבאות:לטענת מנהל מחלקת תשתיות  העירייה הנגישה את הרמזורים בכתובות  מנוליד.

 ויצמן כצנלסון  

 ויצמן שנקין  

 ויצמן בן צבי  

 דרך רבין  

  כיכר נוח 

   ממצא:

 )38%רמזורים ( 5בעיר הונגשו עד כה רק  הרמזורים 13מתוך מהנמסר לביקורת עולה כי  . 24

  .ברחבי העיר

  המלצה:

כי הגורם האמון על פיקוח עבודת חברת מנוליד, שבהתאם לנמסר לביקורת ממנהל מומלץ  . 24

מחלקת תשתיות ביצעה את מרבית עבודות הנגשת הרמזורים בעיר, יערוך בדיקה מקיפה 

דרת להשלמת הנגשת הרמזורים תווה תכנית עבודה מסוביחס לעבודה שנותרה לביצוע וי

   בעיר. 

   ממצא:

הונגשו אשר כאמור נטען כי לא הומצא לביקורת אישור יועץ נגישות לאף אחד מהרמזורים  . 25

 ולכן לא ניתן לדעת האם כלל הרמזורים הונגשו והאם ההנגשה בוצעה באופן תקין.  

  המלצה:

בניגוד להוראות חוק השוויון על פיהן הנגשה מסתיימת לאחר קבלת אישור יועץ נגישות  . 25

להנגשה, העירייה לא קיבלה אישור יועץ נגישות להנגשת הרמזורים האמורים ועל כן לא ניתן 

מומלץ כי הגורם לדעת האם ההנגשה בהם בוצעה באופן בהתאם להוראות החוק ואם לאו. 

ם בעיר, מנהל מחלקת תשתיות, יפעל לקבלת אישור יועץ נגישות האמון על הנגשת הרמזורי

 על ההנגשות שכבר בוצעו. 

הנגשת רמזורי שמע לעיוורים אינה חובה בתקנות וככל הנראה  תגובת מנהל מחלקת תשתיות:

תכלל בתקנות דרכים (שכרגע אינן בתוקף).לא נכון לבצע באופן גורף הנגשה של רמזורי השמע 

ות חוק קיימות שיכוינו כיצד ואיפה לבצע רמזורי שמע לעיוורים).במידה וכן ללא הכוונה מתקנ

חלקים  5990מבצעים רמזורי שמע לעיוורים חדשים  צריכים להתייחס לתקן החל לגביהן (תקן 

  ).2ו  1
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 .יםמצא: האמור לעיל אינו סותר את המהתייחסות הביקורת

  הנגשת תחנות אוטובוס 8.1.4

חוק שוויון  בת.אחד המרכיבים החשובים להשגת חברה שוויונית ומשלשירות אוטובוסים נגיש הוא 

והתקנות הנלוות לחוק זה מחייבים נגישות של התחבורה הציבורית על כל מרכיביה  זכויות

כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלות להשתמש וליהנות (המחייבים) ומגדירים את התנאים ההכרחיים 

  .רמשירותי התחבורה הציבורית ככלל הציבו

מכשולי נגישות בתחנות האוטובוס ובגישה אליהן מקשים ולעתים קרובות אינם מאפשרים כלל 

לאנשים עם מוגבלות להשתמש באוטובוס הציבורי. התוצאה היא פגיעה בניידותם של אנשים עם 

מוגבלות ועלייה משמעותית בהוצאותיהם לצורכי ניידות. לפיכך יש חשיבות רבה לשיפור הנגישות 

  .מכשולים בתחנות האוטובוסולהסרת 

-ה ציבורית), תשס"גתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבור

הדרישות לפיהן יש להסדיר קובעות את ") תקנות נגישות לשירותי תחבורה ציבורית(להלן: " 2003

  .נגישות לתחנות אוטובוס עירוניות ולמדרכות הסמוכות

מדרכות רחבות ( ת העיקריים בתחנת האוטובוס הם נגישות הדרך אל התחנותמאפייני הנגישו

, מיקום וגובה התחנה, ספסל )ונקיות ממכשולים, מעבר נגיש מן המדרכה אל תחום התחנה וכדומה

, )המאפשרת לפתוח כבש בין האוטובוס למדרכה עבור אדם בכיסא גלגלים( המתנה, רחבת הערכות

  .סימון ותאורה וכדומה

ם לתקנות נגישות לשירותי תחבורה ציבורית, כל התחנות העירוניות בעיר היו צריכות להיות בהתא

היו חייבות  24/12/2003 -. יצוין כי כל התחנות החדשות שנבנו החל מ31/12/2014מונגשות עד ליום 

  להיות נגישות בעת הצבתן בהתאם לתקנות.

היו חייבות להיות נגישות עד ליום משמעות הדבר היא כי מכלול התחנות העירוניות בעיר 

31/12/2014.  

בפני הרשויות המקומיות מספר אפשרויות לתקצוב הנגשת התחנות: תקציב הפיתוח הרגיל או 

ממשרד הפנים להנגשת תחנות, מכירת שטח הפרסום  "רתקציב התחזוקה של הרשות, בקשה לתב

ורה, אשר הודיע כי יהיה מוכן בתחנות האוטובוס, או בקשה לתקציב פיתוח תשתיות ממשרד התחב

  ת.נתיש-לסייע תקציבית לכל רשות מקומית שתכין ותגיש תכנית הנגשה מסודרת רב

נשלח מכתב ממפקחת מחוז ת"א והמרכז לנגישות מתו"ס לראש העיר והמנכ"ל  21/10/2014ביום 

וע כי מכוח הוראות התקנות וכמפורט בתוכנית על העירייה להשלים את ביצבמסגרתו הוסבר 

 1/1/2015וכל תחנה חדשה שתוצב החל מיום  31/12/2014ההנגשה בכל התחנות שברשותה עד ליום 

  צריכה להיות נגישה עם הצבתה בהתאם להוראות התקנות. 

שלח מנהל מחלקת תשתיות מכתב תגובה למפקחת במסגרתו נטען כי כל תחנות  18/12/2014ביום 

  עיר גבעתיים מונגשות. האוטובוס הנמצאות בשטחה המוניציפאלי של ה

  

  



 

59  
 

  הערת הביקורת:

כי מנהל מחלקת תשתיות הוציא מכתב לפיו, כלל תחנות  רכז הנגישותעל ידי  לביקורת נמסר

העיר גבעתיים מונגשות וכי קיים מיפוי לכלל התחנות בעיר והתחנות שהונגשו  ברחביהאוטובוס 

הומצאו  אלו לאהביקורת ביקשה לקבל העתק מהמכתב והמיפוי שנערכו כאמור, אך מסמכים 

  לידיה. 

הונגשו  2013: כל תחנות האוטובוס שהיו קיימות נכון לתאריך סוף תגובת מנהל מחלקת תשתיות

חדש אשר התגלו בסקר נגישות שבוצע לפני מס' חודשים  15כל צד .הוסף קו צמתים אחד מ 2כולל 

ליקויים לתיקון על מנת להנגיש את התחנות שלאורך הקו החדש הנ"ל. על מח' דרכים לגבש 

  מסמך הנגשה מפורט לגבי הנגשת תחנות אוטובוס כך שמקרה זה לא ישנה בעתיד.

   האמור לעיל אינו סותר את הממצא. :הביקורת התייחסות

  

  

 

  סביבה  8.2

  כללי 8.2.1

ושימוש  לניידותאפשרות מטרת הנגישות בסביבה, כלומר במקומות שאינם בניינים, היא מתן 

  .1918 בהתאמה לדרישות תקן ישראל  עלמין ועוד במתקנים באתרי פנאי, נופש וספורט, בבתי־

 ח"התשס), בניין שאינו ציבורי למקום גישותנ התאמת( מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון תקנות

 ציבוריים מקומות מהם הראשונה בתוספת מגדירות, ")תקנות הנגשת סביבה(להלן: " 2007 –

ית חוויה לאדם עם מוגבלות, הדומה ככל יקרון חשוב המוגדר בתקנות אלו הוא הקניע בניין. שאינם

  .האפשר בטיבה ובאיכותה לזו של מבקר שאין לו מוגבלות
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  "):מקומות שאינם בנייןלהלן המקומות החייבים בהתאמות נגישות (להלן: "

 

  הנגשת מקומות שאינם בניין 8.2.2

 הנגישות יעדי אפיון על המתבססת נגישות תכנית להכין העירייה הנגשת סביבה על תקנות פי על

   הנ"ל. המקומות בסוגי הנגישות התאמות פירוט את להכיל ועליה

 רציפה נגישות מוגבלות עם לאדם תהיה בניין שאינו במקום כי קובעות סביבה תקנות הנגשת

 בית, מזנון: כדוגמת ציבוריים שירותים בהם שניתנים במקום וחלקים למקום ראשית לכניסה

  . נגישה דרך לאורך נגישים למתקנים, לציבור שפתוח בניין, נגיש שימוש

למנהל מחלקת תשתיות  13/11/2018, 31/10/2018בבקשות המסמכים שהעבירה הביקורת בימים 

  : את המסמכים שלהלן הביקורת ביקשה לקבלועוזרת המנכ"ל 

עבודה שנתית להנגשת המקומות שאינם בניין בשטח העיר גבעתיים ואשר העירייה  תכנית -

  .2014-2017מחויבת בהנגשתם כפי שהוגש לנציבות בשנים 

גני־שעשועים  , שטחים ציבוריים פתוחים כגון פארקים
   וכדומה

יש לעצב אותם כך שאנשים וילדים עם מוגבלות יוכלו ליהנות מהם  •
לפחות אל מתקן  , ויוכלו להגיע אל מרבית המתקנים, באופן בטיחותי

אחד מכל סוג

  ברכות־שחייה וחופי־רחצה
)בטיחות בבריכות שחיה(תקנות הסדרת מקומות רחצה •

מחייבות את הרשות המקומית לאפשר לאדם עם   2004התשס״ד־
בכלל זה במלתחות  , מוגבלות שימוש מלא ומכובד במתקני המקום

יש לאפשר הגעה לאזורי הפעילות והמנוחה  . ובבתי־שימוש מותאמים
על הרשות המקומית  . וכן כניסה ויציאה נגישה מהמים, ושהייה בהם

.לאכוף את ההוראות בתחום זה במסגרת רישוי עסקים

  מתקני ספורט
אפשרות השתתפות הן כמשתתף פעיל והן כצופה במגרשים למשחקי  •

במתקני  , במסלולי הליכה ואופניים, באצטדיונים, כדור ואתלטיקה
נופש פעיל וכיוצא באלה

  אתרי הנצחה ומקומות קדושים, בתי־עלמין
לקחת חלק בטקסים  , אפשרות להגיע קרוב לחלקת הקבר•

באתרים  . הכול ביחד עם הקהל, המתקיימים במקום ולצאת מהמקום
.רחבי־ידיים יש לאפשר גישה עם רכב ולספק די מקומות ישיבה
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  מקומות שאינם בניינים ברחבי העיר.הדיווח שהוגש לנציבות בדבר ההנגשה של  -

  להלן שלבי ההנגשה למקומות שאינם בניינים בעיר הנדרשים בהתאם להוראות החוק והתקנות:

 שלב

אחוז המקומות 
שבהם יושלמו 

כל התאמות 
  הנגישות  

  מועד סיום השלב

 22/12/2012 ------  ) 2-ו 1הכנת רשימה ראשונה של מקומות להנגשה (מנות 

של המקומות 1-ההמנה  הנגשת  15% 22/06/2015 

של המקומות 2-ההנגשת המנה   35% 22/06/2018 

 3הכנת רשימה שניה של מקומות שנותרו להנגיש (מנה 
 22/06/2018 ----- ואילך) 

של המקומות 3-ההנגשת המנה   65% 22/06/2020 

  

המקומות שאינם בניין בשטח העיר  להנגשת תכנוןה המפרטת אתטבלה הביקורת ביקשה להציג 

אך המסמכים המבוקשים לא כפי שהוגש לנציבות , ואשר העירייה מחויבת בהנגשתם גבעתיים

פירוט המקומות: בית העלמין, גן ציבורי, אתר הומצאו לה ולכן לא היה ניתן להשלים בדיקה זו. 

  ט וחניון ציבורי.משחקים ושעשועים, מקום קדוש, מקום לתצוגה, אתר הנצחה, מגרש ספור

   ממצא:

הנגשת מקומות בנוגע לממנהל מחלקת תשתיות  שהתבקשולביקורת לא הומצאו המסמכים  . 26

לבדוק האם העירייה עמדה בהוראות החוק והתקנות  היה באפשרותהשאינם בניין ולכן לא 

 לעניין זה.  

  :המלצה

מקומות שאינם בניין וסטטוס  כי תערך בחינה מסודרת של הנגשתהביקורת ממליצה  . 26

  ההנגשה שלהם וכי תוכן תוכנית פעולה מסודרת לטיפול בהנגשתם. 

 הנגשת שירותים ציבוריים  -נגישות שירות  9

חוק שוויון זכויות מסדיר גם את נושא הנגשת השירותים הציבוריים. לא נקבעה בחוק החלה 

החוק . 2017בנובמבר  1רשים עד ליום הדרגתית ורשויות מקומיות נדרשות לבצע את השינויים הנד

קובע כי אדם עם מוגבלות זכאי לנגישות הן למקום ציבורי והן לשירות ציבורי וחל איסור אפליה 

על רקע זה. עוד קובע החוק איסור הפליה בשירות ציבורי, במקום ציבורי ובמוצרים. שירות ציבורי 

חינוך השכלה או פנאי; רווחה; ספורט; מוגדר בתוספת השנייה לחוק כשירותי בריאות; בידור; 

  תיירות; תחבורה ציבורית; תרבות; הארחה; מסחר; דת; אנרגיה; בזק; שירותים פיננסיים. 

מקום מתן השירות, אופן צריכת השירות, הנלווה לשירות והתועלת אותה  :לשירות מספר מרכיבים

  :השירות תיפיק הלקוח מן השירות. להלן הדברים שיש להתחשב בהם בעת הנגש
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  תכנית נגישות שירות ותקציב  9.1

הביקורת ביקשה לקבל העתק מהפעולות שביצעה העירייה לנגישות בשירות ונענתה על ידי רכז 

נושא נגישות בשירות בא לידי ביטוי וכי שא השירות והנגישות כי אין להם תוכנית עבודה מסודרת בנ

  . יםחדש יםפרויקטרק בביצוע 

בל העתק מאומדני תקצוב הפעולות שבוצעו על ידי העירייה בתחום נגישות עוד ביקשה הביקורת לק

בשירות ואסמכתאות לעלות בפועל של תחום נגישות בשירות בגבעתיים ושוב נענתה על ידי רכז 

הנגישות כי אלו אינן קיימות אצלו ובלאו הכי אין לעירייה קובץ מרכז של נושא השירות כלומר 

  ".  כמה כסף הושקע בנושאשאנו לא יודעים להגיד "

  

דלפקי , עמדות מודיעין, שילוט, ריהוט: יש לתת את הדעת לדברים הבאים
,  עמדות המתנה, תצוגה של תורים, מכשור לקביעת תורים, קופות, שירות

.אמצעי הגברה ללקויי שמיעה וכיוצא באלה

 התאמת המקום בו ניתן השירות

 התאמה של נוהלי מתן השירות כך שיאפשרו מתן מענה הולם לאנשים עם
תהליך שירות הדורש מעבר בין מספר , לדוגמה. מגוון רחב של מוגבלויות

נותני שירות עלול להכביד על אדם המתקשה בתנועה או בהתמודדות עם 
במקרים כאלו על הנהלים לקבוע שהפקיד המטפל בפנייה  . תהליך מורכב

ידאג להעביר את הבקשה לבעלי־התפקידים האחרים וכך יחסוך מהלקוח  
.התרוצצות

נהלי מתן שירות

  מהלך הדרכת העובדים הינו אחד המהלכים החשובים ביותר בהנגשת
כדי שעובדים יוכלו לספק שירות נגיש עליהם לעבור הדרכות בהן . השירות

ילמדו את צרכי הלקוחות , יפתחו עמדות חיוביות כלפי לקוחות עם מוגבלות
.וירכשו מיומנויות במתן מענה הולם ומכובד לצרכים אלו

הסברה והדרכת עובדים

 הפקה של חלופות למידע  -התאמה של המידע הנמסר במסגרת השירות
ועלונים בכיתוב מוגדל , )כגון מצב חשבון(דפי מידע אישיים , טפסים: מודפס

אספקת מידע . בתיאום עם מקבל השירות, או בכתב ברייל, או מוקלט
.בעל־פה לאנשים המתקשים לצרוך מידע כתוב או מוקלט

 עמדות  –התאמה של אמצעים טכנולוגיים לשימוש אנשים עם מוגבלויות
מכשור לקביעה ולתצוגה  , מערכת לניתוב שיחות טלפון, מידע ממוחשבות

הנגשה של אתרי אינטרנט בהתאם לסטנדרטים המקובלים  . של תורים
דואר  , פקסימיליה, מתן שירות באמצעים טכנולוגיים כגון טלפון. בעולם

).SMS(אלקטרוני ומסרונים 

התאמה של האמצעים למתן השירות והמידע
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   ממצא:

מפורטת של כל השירותים שיש להנגיש וזאת על תכנית עבודה נמצא כי העירייה לא ערכה  . 27

 . 2017בנובמבר  1אף שהמועד האחרון להנגשה בתחום השירות נקבע ליום 

 :המלצה

העירייה תמנה גורם מטעמה אשר יהיה אחראי לכך שכל חובה שחלה הביקורת ממליצה כי  . 27

, אי ציות לחוק לדוגמא במקרה דנן שכן מטופלת בהתאם להוראות החוק והתקנותעל העירייה 

מג לחוק השוויון וככל 19עלול לגרור הוצאת צו נגישות כנגד גורמים בעירייה בהתאם לסעיף 

להגיש כתב אישום כנגד הגורמים הרלוונטיים והוראות צו זה לא ימולאו הנציבות תוכל 

 בעירייה.  

   ממצא:

אופן אקטיבי על מנת להנגיש את כלל השירותים הניתנים על בנמצא כי העירייה אינה פועלת  . 28

ידה לאזרחי העיר ובעצם רק כאשר יש פרויקט חדש שהעירייה מבצעת יש התייחסות לנושא 

  .הנגישות בשירות

 :המלצה

מומלץ כי העירייה תערוך בדיקה ביחס למצב נגישותם של השירותים הניתנים על ידה ותפעל  . 28

 ללא לאות על מנת להשלים את הנגשת השירותים בהקדם האפשרי. 

מנכ"ל העירייה, ע. מנכ"ל העירייה, מנהל אגף נכסים, מבני ציבור ורישוי עסקים, תגובת 

. העירייה השקיעה ורכז נגישותמנהל מחלקת מבני ציבור ומנהל מחלקת נכסים 

בכל נושא ההנגשה, כולל הנגשת השירות. ישנן השקעות ₪ וממשיכה להשקיע מיליוני 

במבנים ישנים שאינם מופיעים. מעבר לכך, אתר האינטרנט של העירייה הונגש, פרסומי 

קויימו הדרכות  ,ובו משרד נגישמרכז שירות לתושב  2018העירייה מונגשים, הוקם בשנת 

וראש העיר בתחילת הקדנציה הקודמת שלו אף  עובדים על ידי עמותת נגישות ישראלל

  הוריד את משרדו לקומת הקרקע על מנת להיות נגיש לתושבים.

אומדן תקציבי לנושא ההנגשה ולאחר  לקבל ביקשה הביקורת: הביקורת התייחסות

שנמסר לה כי לא נערך אומדן כזה ביקשה לקבל את כרטסות הנהלת החשבונות בהן 

 כל את לאגד ניתן לא כי לביקורת נמסר אז וגם תהשתמשו לפרויקטים בתחום הנגישו

 בתיק להופיע אמור תשלום וכל כיוון הנגישות לעניין העירייה שהוציאה התשלומים

הביקורת תציין שוב, כי העירייה נדרשה להכין תוכנית  .מרוכז באופן ולא שלו הפרויקט

אב לנגישות אשר אמורה הייתה לכלול תוכנית הנגשת השירותים ובכלל זאת אומדני 

העלויות הדרושות להנגשת השירות. תוכנית כזו כאמור לא הוכנה ולכן כיום לא ניתן לדעת 

  ש בהנגשה. מה הונגש מבחינת שירות ומה עוד דרו

  ממצא:

עוד  נגישות בשירות ברחבי העיר.נמצא כי העירייה לא ערכה אומדני תקצוב ביחס לעלות  . 29

נמצא כי העירייה אינה יודעת כמה כסף השקיעה בנושא נגישות בשירות ובכלל אינה עורכת 

 לצורך ביצוע ההנגשה. ה ביחס לעלויות שמוציאה מעקב ובקר
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 :המלצה

תן מענה מקצועי וילווה את עובדי העירייה מבחינה תקציבית שי אחראיימונה גורם מומלץ כי  . 29

בנושאים תקציבים לפרויקטים וחובות תקציביות מול משרדי הממשלה. או לחילופין, מומלץ 

כי כלל עובדי העירייה (וכל עובד חדש) יעברו הדרכות מקיפות ביחס להתנהלות תקציבית 

ות מבחינה תקציבית כאשר ניצבים מול פרויקט בפרויקטים כך שידעו בדיוק מה עליהם לעש

   חדש. 

  

  לוחות זמנים ליישום  9.2

  להלן לוחות הזמנים ליישום הוראות חוק הנגישות בתחום השירות:

  

  

כי החוק מעניק הקלות בלוחות הזמנים לעניינים הבאים לגורם המספק שירות בחמישה  יצויין

מקומות או יותר בכל הנוגע להנגשת השירות במעברים, התאמות שלטים, מעליות, עמדות שירות, 

  מודיעים, כריזה קולית, מקומות המתנה, תאי מדידה, מכונות אוטומטיות

  

   ממצא:

המועד בו  1/11/2017העירייה לא השלימה חובותיה במסגרת הנגישות בשירות עד ליום  . 30

וזאת מלבד אתר האינטרנט של העירייה  מהשירותים 100%הייתה אמורה להשלים הנגשת 

  שהינו מונגש.

 :המלצה

 יש לפעול להסדרה מיידית של נגישות השירות הניתן על ידי העירייה.  . 30

  

 מועד להשלמה  הדרישה

 25/4/2014  בדיקה בדבר קיומן של ההתאמות הנדרשות

  איסור דרישת תשלום בעד התאמות נגישות בנהלים

1/7/2014 

  נוהל המאפשר שימוש בחיית השירותביצוע 

  מתן שירות ללא המתנה בתור (בהצגת תעודה)

  פרסום התאמות נגישות שבוצעו

  פרסום ברבים מינוי רכז נגישות

 1/1/2016  דפוס נגיש ודפוס נגיש תוך פישוט לשוני

 25/10/2016  הנגשת שירות אינטרנט קיים



 

65  
 

  נספחים 10

  :19/11/2018פרוטוקול ועדת נגישות מיום  – נספח א'

סקר נגישות   כתובת שם הנכס 
שירות 

 ומתו"ס

מועד סיום   תכנון
  ההנגשה

 הערות

שירותים פארק  1
 גבעתיים

 בוצע 2015 בוצע  בוצע בן צבי / דרך רבין

שיועד  חסר מעלון. יותקן המעלון 2015 ---  בוצע סמטת גזית בית ראשונים 2
  )3/6.9לתאטרון בספטמבר (

נשלח חובת ההנגשה על התנועה,   2015   בוצע 1הסתדרות  סניף בני עקיבא 3
  מכתב, לא הגיבו.

יש מעלית וגישה, אין שירותי  2015   בוצע 6תפוצות ישראל   גגוס - אולמי רנסנס 4
 נכים

  בוצע 2015 ---  בוצע 3השניים  שירות הפסיכולוגי 5

תיקונים קלים. דורון +ציפי  2015 ---  בוצע 24משמר הירדן  מרכז לקשיש 6
דרישות  -העבירו  לעמותה  

תיקונים ולוודא ביצוע. נשלח 
 לא הגיבו –מכתב 

תיקונים קלים. דורון +ציפי  2015 ---  בוצע 1ההסתדרות  מרכז יום לקשיש 7
העבירו לעמותה דרישות תיקונים 

לא  –ולוודא ביצוע. נשלח מכתב 
 הגיבו

רישוי עסקים משרדי  8
 + תרבות הדיור

. יועבר לבית העירייה החדש 2015 ---  בוצע 182בן גוריון 
בבניין משרדים עם שירותי נכים 

ומעלית. חבר מעקות וכו' אבל 
  המבנה לא בבעלות עירונית.

  בוצע 2016 ---  בוצע 20רח' הל"ה  שירותים גן הבנים 9

רח' משמר הירדן  שירותים גן רבקה 10
 / סמטת צביה 7-9

 בוצע 2016 ---  בוצע

 בוצע 2016 בוצע בוצע 26גורדון  ספריית יד לבנים 11

 –בוצע  בוצע  26טייבר  מרכז מע"ש 12
אך 

הוחלט 
לבצע 
תכנון 

מחודש 
הכולל 
 הרחבה

יש תכנון ראשוני. יש להגיש קול  2019
קורא לבט"ל + קרן שלם לקבלת 

הקול הקורא  השתתפות. 80%
. 2019כנראה ייצא רק בדצמ' 

צריך להכין כל המסמכים לפני 
התקבלה  (מירי פרחי+הנדסה)

התראה לפני הוצאת צו נגישות!! 
 נשלחה תשובה

 .21/2/18-בוצע. סיור נגישות ב 2016  ---  בוצע 7השומר  גלריה עירונית 13

עבודות הסתיימו מלבד מעלון.  2016 בוצע  בוצע 40רמז  תאטרון גבעתיים 14
אין מעלון שעונה על דרישות 
נגישות ובטיחות, אדר' ציפי 
מטפלת מול נציבות בקבלת 

  הקלה (במידות המעלון).

  בוצע  2016 בוצע  בוצע 26גורדון  בית יד לבנים 15

נמצא בתהליך הנגשה ע"י  2019 --- בוצע 76ויצמן  משטרת גבעתיים 16
, יש חריגות משטרת ישראל

 . באחריות משטרהבנייה. 

 בוצע 2017 ---  בוצע  34ויצמן   משרד גמלאים  17

-79רח' כצנלסון   שירותים גן הזיכרון 18
 36רח' גורדון 

מונגש במסגרת שיפוץ הגן.  2017 בוצע בוצע
 בביצוע

  בוצע (הוחלף עם בית שזר)  2017 --- ---   6סמטת צביה   אולם ספורט תלם 19

לא  –המקום לא נמצא בשימוש  2017 ---  37הסתדרות  בהסתדרות ספריה 20
ברשימת הדיווחים לנציבות במנה 

  השנייה
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סקר נגישות   כתובת שם הנכס 
שירות 

 ומתו"ס

מועד סיום   תכנון
  ההנגשה

 הערות

שירותים גן חיל  21
 האוויר

 במסגרת אולם ספורט מנורה 2018 בוצע  רח' מצולות ים

אהרון גולדשטיין   ספריית קלעי 22
12  

כרגע לא בשימוש. מתוכנן במקום  2019 בביצוע  
עירוני של החינוך.  מרכז חדשנות

יש לקדם ביצוע לאחר שיפוצי 
  הקיץ. בהובלת החינוך.

מרכז משפחות  חדש! 
  לילדים עם מוגבלות

יונגש בהובלת אגף הרווחה  2018      מקלט ברמב"ם
(רמפה קטנה של מדרגה + 

שירותים נגישים). ולדימיר כבר 
ניתן לעדכן נתן הצעת מחיר. 

  הנציבות בתוספת המבנה

מכון אומנותי בית   23
  שניידרמן

בוצע   בוצע  10אחדות העבודה 
אורי 

 פדן

 שירותים ושביל גישהלשימור.  2018
  בביצוע.

יצא לתכנון ע"י מאיר אטדג'י.  2018 חסר בוצע  66המרי   מצפה כוכבים 24
מקום בעייתי מאוד להנגיש. 

מבנה לשימור (למרות שתוכנית 
השימור העירונית לא תקפה 

  כרגע). 

בית אלון וספריית  25
  אלון

בטיפול ובאחריות יעד לקדם  2018 בביצוע    8אילת 
  היתר ותחילת ביצוע עד נובמבר.

בתכנון ציפי שר. בבקרה של  2018 בביצוע  בוצע 4המפנה   אגף רווחה 26
 דורון.

שפירא פינת  אולם ספורט מנורה 27
 מצולות ים

  יעשה במסגרת שיפוץ האולם 2019 בוצע 

* 2019 חסר בוצע 30יבניאלי  וספרית שזרבית שזר  28
(הוחלף עם 
  אולם תלם)

יש לצאת לתכנון. רק קומת 
הקרקע נגישה, חסר מאחזי יד 
לרמפה, שירותים. היו תכניות 

להוסיף שם קומה במסגרת שיפוץ 
 גדול (תורם נפתלי ווקס)

  עבודה גדולה 2019 חסר  בוצע  33הל"ה   קונסרבטוריון עירוני 29

בית העירייה  7סמטת צור  גנים ונוףמחלקת  30
  החדש

 2019 

 במסגרת בית העירייה החדש
 
 

בית העירייה  6הל"ה  רכב + נכסים 31
  החדש

 2019 

מוקד עירוני + מרכז  32
 הפעלה

בית העירייה  טבנקין
 החדש

 2019 

בית העירייה  6שנקין  בניין הנהלה 33
 החדש

 2019 

בית העירייה  4שנקין  גבייה 34
 החדש

 2019 

בית העירייה  15ויצמן  אגף החינוך 35
 החדש

 2019 

משרדי עירייה (אגף  36
הנדסה, מחלקת 

אירועים, קהילה, 
משאבי אנוש, ועד 

עובדים, מבני ציבור, 
  פניות ציבור)

בית העירייה  2נקין יש
 החדש

 2019 

 11המעורר   פיקוח וחניה *37
  

בית העירייה 
  החדש

 2019 

בית העירייה  10שנקין  אברהםאיריס  38
 החדש

 2019 

בית העירייה  14שנקין  ויוי וולפסון 39
 החדש

 2019 

בית העירייה  17המעלות  אגף שפע 40
 החדש

 2019 

בית העירייה  2פיינברג  מחלקת דוברות 41
 החדש

 2019 
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סקר נגישות   כתובת שם הנכס 
שירות 

 ומתו"ס

מועד סיום   תכנון
  ההנגשה

 הערות

  2019   11המעורר  בית המשפט 42

 עבודה גדולה 2020  בוצע 10שדה בוקר  מרכז שדה בוקר 43

מבנה לשימור. יש בעיות נגישות,  2020   8אילת  ם"ברכת רמב 44
 –הגא, בריאות, כבא, בטיחות 

עד אז  2019מכרז חדש במרץ 
התחייבות עירונית לפתרון כל 

  הבעיות או סגירת הבריכה

עמותה מתפעלת את המקום, לא  2020    40המעיין  הוסטל 45
ושירותי העיריה. יש כבר מעלית 

נכים. אולי רלוונטי לקבלת 
תקצוב של משרד הרווחה/ביטוח 

 לאומי
  2020   17בלוך  קן הנוער העובד 46

  2020   8תפוצות ישראל  שבט צופי גבעתיים 47

  סיכום הנתונים:

  להנגשה. מבנים 47סה"כ 

  מבנים. 35 -לאחר הקמת בניין העירייה החדש

  לו"ז

ולל כ-מבנים 6מבנים צריכים להיות מונגשים (תוספת של  23מבנים:  35) מתוך 22/6/19(עד  65%

  בניין העירייה).

  שיש להנגיש. מבנים 12פת של מבנים: תוס 35-) 22/6/21(עד  100%

  

  הערות:

  *במסגרת שיפוץ פנימי , מבוצע שביל גישה ושירותי נכים.
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  :במנה השלישית והרביעיתרשימת המבנים להנגשה  – נספח ב'

  



 

  דוח ביקורת

  

  רישוי עסקים

  

  
 בהתאם לפקודת העיריות אין לפרסם דו"ח ביקורת של המבקר

  או חלק ממנו או תוכנו ללא אישור מבקר העירייה
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  מבוא

") מסדיר את סוגי החוק" או "חוק רישוי עסקים(להלן: " 1968 –חוק רישוי עסקים, תשכ"ח 

רישיונות העסק, התנאים למתן רישיונות העסק והמורשים לקביעתם, וכן הדרכים לאכיפת החוק 

 להבטיח  נועדהחוק,  על מי שמנהלים עסק טעון רישוי ללא רישיון או שלא על פי התנאים שנקבעו.

  :הבאותמטרות ה את

  איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים. )1

  מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות. )2

  בטיחות של הנמצאים במקום העסק וסביבתו. )3

מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או  )4

  בתרופות.

  י תברואה נאותים.יתנא בריאות הציבור לרבות )5

  קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות. )6

מטרה נוספת וחדשה יחסית אותה נדרשות הרשויות לאכוף באמצעות הליך רישוי העסקים הינה 

מנת להבטיח זאת, נדרשים בתי העסק להראות, גם במסגרת -עלהנגשת בתי עסק לבעלי מוגבלויות. 

על הרשות  לפיכך .או חידושו כי מתקיימות בהם התאמות הנגישות הליך קבלת רישיון עסק

המקומית לבחון על ידי מורשה נגישות מטעמה, אם העסק המגיש בקשה לקבלת רישיון עסק או 

  לחידושו, עומד בדרישות הנגישות בהתאם לחוק.

נקבעו הוראות שונות לעניין הוצאת רישיונות עסק, כגון מהם סוגי  ותקנותיו רישוי עסקיםבצו 

העסק הטעוני רישוי, משך תקופת הרישיון שניתן להוציא לכל סוג עסק, סוגי העסקים ביחס אליהם 

  ניתן להגיש בקשה להיתר מזורז, וכיו"ב.

ישוי עסקים לא כל העסקים טעוני רישוי, אלא רק סוגי העסקים המוגדרים כטעוני רישוי בצו ר

, והם נחלקים לעשר קבוצות לפי סוג העסק: בריאות רוקחות 1995 –(עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה 

וקוסמטיקה; דלק ואנרגיה; חקלאות ובעלי חיים; מזון; מים ופסולת; מסחר ושונות; עינוג ציבורי; 

  מחצבים. ותעבורה; שירותי שמירה ואבטחה; תעשייה, מלאכה, כימיה ו  נופש וספורט; רכב

בתחום רישוי העסקים נערכה רפורמה על ידי משרד הפנים שמטרותיה הגברת היעילות, הזמינות, 

"). הרפורמה פורסמה ברשומות ביום הרפורמההשקיפות וההוגנות בתחום רישוי העסקים (להלן: "

החלו  2013בנובמבר  5 יוםהחל מ . 2010 –לחוק רישוי עסקים, התשע"א  27כתיקון מס'  18.11.10

להיערכות ליישום  המקומית את הרשות וחייבאשר רפורמה הלהיכנס לתוקף בהדרגה הוראות 

  ..הרפורמה במספר תחומים

בשטח  .דונם 3,246-אלף תושבים ושטחה המוניציפלי משתרע על כ 62-מתגוררים כגבעתיים בעיר 

 בעיר גבעתיים פועליםהזה פועלים עסקים המספקים שירותים שונים ומגוונים לאוכלוסיית העיר. 

  עסקים טעוני רישוי בהתאם להוראות חוק רישוי עסקים. 650 -עסקים מתוכם כ 2,100 –כ 

הפועלים בשטח העיר, ועל אכיפת הוראות חוק רישוי  על הטיפול במתן רישיונות עסק, לעסקים

  "). המחלקה(להלן: " באגף נכסיםלרישוי עסקים  עסקים ותקנותיו מופקדת המחלקה
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חדרים בבניין מסחרי המוקם בשדרות בן  3-ת רישוי עסקים ממוקמת במשרד המחולק למחלק

  בעיר, בקומה השלישית.  182גוריון 

  .2018בשנת   ₪ אלף 765הוצאות העירייה בגין פעילות מחלקת רישוי עסקים תוקצבו בסך של 

  . 2016-2017בין השנים ₪ אלף  240-הסתכמו בסך של כ (בגין רישיונות והיתרים) הכנסות המחלקה

  :וללות, בין היתרפעולות מחלקת רישוי עסקים כ

 שיונות לניהול עסק לפי חוק רישוי עסקים;יהנפקת ר 

 ;הנפקת היתרים לבתי אוכל ולחניה למוניות לפי חוקי העזר העירוניים 

 תרים;יחידושי רישיונות וה 

  וריחות ומניעתם מעסקים;באיכות הסביבה: בדיקות רעש 

 ;מתן מידע לציבור לפי חוק רישוי עסקים והרפורמה 

  קבלת בקשות לרישיונות ולהיתרים ונספחיהם, בדיקתם במשרד, מול תיק ובשטח. אישורים

  פנימיים וחיצוניים, קבלת חו"ד מומחים. 

  מטרות הביקורת

 2017– 2016ה בשנים עיריירישוי העסקים בב הינה בחינת נאותות הטיפולמטרת הביקורת 

  , ועמידה בהוראות חוק רישוי עסקים ותקנותיו. 2018והמחצית הראשונה של 

  מתודולוגיה

  הגורמים הבאים:וקיבלה מסמכים ונתונים מ הביקורת קיימה פגישות ושיחות

  מנהל אגף נכסים, רישוי עסקים ובינוי;  –אלון בוקסנבאום 

  מנהל מחלקת רישוי עסקים; -אברהם מכני 

 סגן מנהל מחלקת רישוי עסקים; –פר לוי עו 

  בודק תוכניות; –שמעון אילוטוביץ 

 מזכירת מחלקת רישוי עסקים -שילה נגרין ; 

  התובעת העירונית; –עו"ד יעל נחמן 

 אגף הנדסה; חשבת –שינקמן  חלי 

 משאבי אנוש –אדרי  אסף; 

  הבסיס הנורמטיבי

  1968 –חוק רישוי עסקים, תשכ"ח.  

  צו רישוי עסקים(להלן: " 2013 –צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג.("  

 תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) 2000-תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א ,

  ").תקנות רישוי עסקים(להלן: " 2012 –(תיקון), התשע"ג 

  3/2004חוזר מנכ"ל משרד הפנים. 

 משרד הפנים. טעםועדכונים מ הנחיות  
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  עיקרי הממצאים

  :רישוי עסקים בעירסטטוס 

  

  

  

  

  

46

34

14

8

19

71

01020304050607080

מעל שנה

יום 365- 125בין 

יום 125 - 21בין 

יום 21-פחות מ

ללא תאריך תשלום אגרה

תאריך תשלום אגרה מאוחר מתאריך אישור רישיון

משך הטיפול בבקשות לרישיון עסק

בריאות  
ורוקחות

9%

חקלאות
1%

מזון
72%

מסחר  
ושונות

5%

עינוג  
ציבורי
7%

רכב 
ותחבורה

5%

,  מלאכה, תעשיה
כימיה ומחצבים

1%

עסקים ללא רישיון מכלל % 
העסקים ללא רישיון

410  
עסקים 
ברישיון

106  
עסקים 

ללא רישיון

516  
עסקים 
טעוני  
רישוי

ברישיון
49%

בתהליך  
רישוי
24%

אחר
21%

תהליך  
משפטי

6%

פילוח העסקים לפי  
סטטוס  
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  ממצאים עיקריים כלליים:

  

  ממצאים לגבי נגישות עסקים:

  

סגן מנהל המחלקה המשמש גם כפקיד הרישוי וכמפקח אינו עומד בדרישות הסף  
לתפקידיו  

המחלקה אינה עומדת ביעדים הפרוייקטאליים הקבועים בתוכנית העבודה השנתית  
.היעדים השוטפים בתוכנית אינם מצריכים ולו מאמץ מזערי לשם השגתם. שלה

רוב העסקים טעוני הרישוי הפועלים בעיר ללא רישיון הינם בתחום המזון ומהווים  
.מהעסקים הפועלים ללא רישיון בגבעתיים 70%מעל 

תכנון  "מהבקשות הפתוחות לקבלת רישיון עסק מתעכבות בטיפול   41% -בממוצע כ
.  כאשר הבדיקה מבוצעת בעצם על ידי עובד של מחלקת רישוי עסקים עצמה, "ובניה

המערכת הממוחשבת אינה מעודכנת באופן מלא ונמצאו חוסרים במידע בנוגע 
.  רישיונו ועוד, סטטוס העסק, לפרטי העסק

.  או מנפיקה היתרים זמניים/אף כי הדבר מותר בחוק המחלקה אינה עושה שימוש ו

משך הזמן הממוצע שחולף בין מועד הגשת הבקשה לרישיון למועד הביקורת בעסק  
., ימים 145-עומד על כ

או שהאגרה שולמה לאחר הנפקת  , הופקו רישיונות ללא ששולמה בגינם אגרה
.  הרישיון

המחלקה אינה מקפידה על שמירה מסודרת של כל המסמכים הנדרשים בתיקי  
העסק

בעל העסק אינו נדרש במסגרת  . אין כל חיווי באתר האינטרנט של העירייה בדבר החובה להנגיש את העסק1.
.  מסמכי הבקשה להגיש אישור מורשה נגישות מטעמו

.  נמצאה חוות דעת אחת בלבד של יועץ הנגישות 2018-ו 2017-במדגם תיקים שנפתחו ב

.באף אחד מהתיקים לא נמצאה חוות דעת של מורשה נגישות מטעמו של בעל העסק 

אינה ערוכה בהתאם להוראות   101415000חוות הדעת של יועץ הנגישות אשר נמצאה בתיק העסק שמספרו 
.
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  תמצית ממצאים והמלצות

  המלצות  ממצאים  מס.

  מבנה ארגוני – 1פרק 

מבדיקת הביקורת נמצא כי סגן מנהל   1

המחלקה אשר משמש בפועל בנוסף לתפקידו 

כפקיד הרישוי והן כמפקח אינו עומד זה הן 

בדרישות הסף לתפקיד המפקח ואינו בעל 

הסמכה כהנדסאי או כתברואן ו/או בעל תואר 

כי  יצויןסף. הי התואם את דרישות אאקדמ

סגן המנהל הוסמך על ידי ראש העיר כמפקח 

  עירוני.

לאור האמור לעיל, מומלץ כי מחלקת 

משאבי אנוש בעירייה תערוך בחינה 

דרת של הגדרות תפקידיו של סגן מסו

מנהל המחלקה ותחומי אחריותו 

  בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל.

מבדיקת הביקורת נמצא כי בוחן התוכניות   2

, 2016אשר החל את עבודתו במחלקה בינואר 

בר ולו הדרכה שנים טרם ע 3-לפני למעלה מ

  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.   

  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 

המחלקה יערכו בפורמט אחיד, רשמי 

ואשר כולל מספר נוהל, מהדורות 

  .והליך עדכון מובנה ומתועד

תרשים תהליך העבודה במחלקה אינו מהווה   4

חלק מנוהל עבודה מסודר. זאת אף שתרשים 

תהליך אמור ללוות נוהל עבודה פנימי ולהוות 

המחשה גרפית של האמור בנוהל העבודה ולא 

  להחליפו.

מומלץ כי יוכן נוהל עבודה המפרט את 

שלבי העבודה בהתאם לתרשים 

ושלב התהליך, כולל פירוט של כל שלב 

בתהליך, קביעת הגורמים האמונים על 

  הטיפול בכל שלב וכדומה.

קובץ הנהלים של המחלקה כולל שני נהלים   5

פנימיים המסדירים את עבודת המחלקה 

ושלושה מסמכי הנחיות המיועד לפונים 

למחלקה. שני הנהלים הפנימיים מסדירים רק 

חידוש רישיונות והיתרים  –שני תהליכים 

ן עסק לקייטנות. כלומר, בפועל והנפקת רישיו

יש לעגן את תהליכי העבודה הפנימיים 

של העובדים העוסקים בתחום רישוי 

עסקים וממשקי העבודה שלהם מול 

גורמים אחרים בעירייה ומחוצה לה 
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אין למחלקה נהלים רבים הנדרשים לשם 

  .הסדרת תהליכי העבודה הפנימיים בה

באמצעות נהלי עבודה מסודרים 

  וכתובים.

  תוכנית עבודה – 3פרק 

מבדיקת הביקורת את עמידת המחלקה   6

ביעדים הפרויקטאליים אשר נכללו בתוכנית 

(הכשרת  2018- 2017העבודה השנתית לשנים 

עובדים, קביעת מפרטים אחידים, הנגשת מידע 

עולה כי בפועל, המחלקה לא השיגה ואירכוב) 

 אף אחד מארבעת היעדים הפרויקטאליים

שנקבעו במסגרת תוכנית העבודה שלה לשנים 

2017-2018.  

מומלץ כי תערך בחינה פנים ארגונית 

באגף נכסים ובמחלקה לרישוי 

עסקים, לבירור מדוע לא הושגו 

היעדים הפרויקטאליים שנקבעו על 

  .  2017-2018ידי המחלקה בשנים 

נמצא כי תכניות העבודה של המחלקה בשנים   7

לוטין וכי מבדיקת זהות לח 2017-2018

הביקורת את עמידת המחלקה במשימות 

השוטפות המרכזיות אשר נכללו בתוכניות 

  עולה כי:  2017-2018העבודה השנתיות לשנים 

  ות חדשים, חידוש הנפקת רישיונ-היעדים

וללים כ – רישיונות תקופתיים ואכיפה

תפוקה שנקבע להשגתם  יעד של כמדד 

עסקים בעלי רישיון, מדד שכבר הושג  70%

 80% - 79%קודם לקביעתו. בפועל ל

מהעסקים בעיר יש רישיונות עסק בתוקף 

בהתאם לדיווחי המחלקה למשרד הפנים 

  בשנים האחרונות.  

 אין תיעוד  – פיקוח עסקים טעוני רישוי

לבדיקות יזומות של עסקים שבוצעו על ידי 

. על פי 2017פקחי המחלקה במהלך שנת מ

רשימת ביקורות שהועברה לביקורת 

ביקורות בעסקים על ידי  73בסה"כ בוצעו 

 6 -כלומר כ 2017המחלקה במהלך שנת 

ביקורות בחודש, כולן בגין בקשות שהוגשו 

ערכה  2018ואינן ביקורות יזומות. בשנת 

ביקורות בלבד במהלך השנה  30המחלקה 

 30-וקה הוא בדיקת כבעוד שמדד התפ

 חנויות כל חודש.

 2018במהלך שנת  - נגישות עסקים 

התקשרה העירייה בחוזה עם אדריכל 

מומלץ כי המחלקה תקבע יעדים 

אשר יביאו לשיפור  הריאליים, וכאל

המצב הקיים ויחייבו מאמץ ולו מזערי 

  לשם השגתם.
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שהוא יועץ נגישות מוסמך לביצוע "עבודות 

ייעוץ בתחום ביקורת נגישות לעסקים". 

יצויין כי מבדיקת הביקורת עולה כי כבר 

, טרם נחתם החוזה שילמה 2017בשנת 

ביקורות נגישות  העירייה ליועץ בגין

  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 

 2014הביקורת קיבלה העתק מהדיווח לשנת 

אשר על גביו נערכו תיקונים/ חישובים ידניים 

. כאשר על גבי 2015המתייחסים לסוף שנת 

"עיריית הדיווח המוקלד מצוין שהוא עבור 

  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.  

העתקי הדיווחים שנמסרו לביקורות   9

תומים , אינם ח2016-2017המתייחסים לשנים 

הרשות כנדרש ואינם כוללים את על ידי גזבר 

כל הנתונים הנדרשים בדיווח למשל: נתון 

בדבר "עסקים הנמצאים בהליכי רישוי" ונתון 

בדבר "מספר בקשות לרישיון עסק שהוגשו 

  בשנת הדוח" עבור כל סוג עסק.

מומלץ להקפיד כי הדיווחים למשרד 

הפנים בהם מחויבת העירייה יבוצעו 

תמו כנדרש באופן מלא, במועד וכן ייח

  על ידי גזבר הרשות.

והן בשנת  2016מן הנתונים עולה כי הן בשנת   10

רוב העסקים טעוני הרישוי הפועלים  2017

בעיר ללא רישיון הינם בתחום המזון ומהווים 

מהעסקים הפועלים ללא רישיון  70%מעל 

בגבעתיים. בהקשר זה חשוב לציין כי תחלואה 

את אחת בעקבות מזון שאינו בטוח מהווה 

הבעיות המרכזיות בעולם המערבי ומשכך 

החשיבות הרבה שבהבטחת תנאי תברואה 

  נאותים בעסקי מזון.

הביקורת ממליצה כי העירייה תבחן 

דרכים לטיפול מהיר ויעיל יותר, למתן 

  רישיון עסק לעסקים בתחום המזון.

 41% -מן הנתונים לעיל עולה כי בממוצע כ  11

ישיון עסק מהבקשות הפתוחות לקבלת ר

מתעכבות בטיפול  "תכנון ובניה", כאשר 

הבדיקה מבוצעת בעצם על ידי עובד של 

מחלקת רישוי עסקים עצמה. כלומר העיכוב 

מומלץ כי העירייה תבדוק מדוע רוב 

ת אישור של הבקשות מתעכבות בקבל

תכנון ובניה ותפעל על מנת לצמצם את 
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בטיפול בבקשות נגרם ברובו מעיכוב בטיפול 

של מחלקת רישוי עסקים ולא של הגורמים 

  החיצוניים.  

העיכוב הנגרם בהנפקת רישיונות 

  עסק. 

  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 

הנכנס למחלקה לתיקי העסקים הפיזיים אדם 

וכי אין כל מנגנון פיקוח ו/או שמירה על תיקים 

  אלו.

מומלץ כי תבחן האפשרות להעמיד 

לרשות המחלקה ארונות אשר ניתן 

  לנעול לצורך שמירת תיקי העסק.

מבדיקת הביקורת נמצא כי אחד מהעסקים   13

הוא עסק  101400000במערכת, עסק שמספרו 

אשר הוקם כדי לשמש לצורך ביצוע פיקטיבי 

ניסיונות במערכת. בשם העסק נרשם 

ומהות העסק  1"נסיון",בכתובתו אבני זכרון 

נקבעה כמספרה. המשמעות של קיום עסק 

"לנסיון" במערכת הינה כי  מבוצעים טסטים 

  במערכת בסביבת אמת.

מומלץ כי לא יוקמו עסקים 

פיקטיביים לצרכי עריכת ניסיונות 

  במערכת.

העסקים הפעילים  756מבדיקת הביקורת את   41

 במערכת:

  רישיונות פעילים לא צוין שם  116עבור

 העסק. 

  רישיונות נמצא כי לא הוגדרה  59עבור

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 כלומר,  33 עבור

לא צוין סטאטוס, שם העסק ומהות 

מהתיקים האלה  4העסק. עוד יצוין, כי 

  .2018נפתחו בשנת 

מומלץ כי תערך בדיקה מסודרת של 

הנתונים החסרים במערכת 

הממוחשבת בנוגע לכל אחד מהעסקים 

הפעילים ויבוצע עדכון של הנתונים 

  החסרים.

על פי הנמסר לביקורת ממזכירת המחלקה,   51

המחלקה אינה עושה שימוש ו/או מנפיקה 

  היתרים זמניים. 

מומלץ כי העירייה תבחן את מדיניותה 

  בכל הנוגע לשימוש בהיתרים זמניים.  
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 מבדיקת הביקורת נמצא כי:  61

 2,721מתוך  - עסקים טעוני רישוי 

 756רישיונות הקיימים במערכת ישנם 

תיקים של עסקים טעוני רישוי (כל תיקי 

העסק מלבד אלו שבסטטוס בוטל או לא 

טעון רישוי). נתון זה אינו תואם את נתוני 

הדיווחים למשרד הפנים לפיהם היו בעיר 

עסקים  516-523, 2016-2017בין השנים 

נפתחו מעל טעוני רישוי, כיוון ולא סביר ש

 . 2018עסקים חדשים במהלך שנת  200

 "נמצא כי ישנם עסקים  – "בתהליך רישוי

שבקשתם לרישיון עדיין בטיפול מזה 

למעלה   משנה וייתכן, בהנחה שהנתונים 

מעודכנים, כי ישנן בקשות הנמצאות 

 בטיפול משך כעשור.  

 "מות רשו 73ישנן  - "אישור מנהל מחלקה

טאטוס עסק במערכת הנמצאות בס

"אישור מנהל מחלקה", המחלקה לא 

ידעה לתת תשובה ביחס לתיקים אלו 

ולמשמעות סטאטוס זה. יצוין כי בעוד 

כלל לא נעשה שימוש  2016שבשנת 

באפשרות "אישור מנהל מחלקה" ובשנת 

היו מספר בקשות בודדות (שלוש)  2017

קפץ השימוש  2018שסווגו כך, בשנת 

 בקשות.  33 -באפשרות זו ל

 "סטטוס זה מעיד כי אחד מגורמי  – "נדחה

הרישוי סרב להעניק רישיון לעסק. 

 2מבדיקת הביקורת עולה כי מדובר ב

מהויות/פריטי רישוי)  3עסקים (אחד עם 

  .2008שהטיפול בהם הסתיים בשנת 

 הביקורת ממליצה כי:

מחלקת רישוי עסקים תערוך  -

בדיקה ביחס לפער הקיים בין 

נים הדיווחים שלה למשרד הפ

לבין הרשומות הפנימיות שלה 

 שהועברו לביקורת. 

תערך בדיקה בנוגע לכל אחד  -

ים המוגדרים "בתהליך קמהתי

לבחינת הסיבות  –רישוי 

להתמשכות הטיפול וכן לקבלת 

החלטה ברמת מנהל האגף בדבר 

 המשך הטיפול בבקשה.

תערך בדיקה מסודרת בנוגע  -

לרשומות אשר הסטטוס שלהן 

ישור מנהל". ריק או מוגדר כ"בא

  או "נדחה".

  הליך הרישוי – 6פרק 

נמצא כי בניגוד לחוק רישוי עסקים הקובע כי   71

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 

על העירייה לעמוד בהוראות החוק 

ולספק לבעל עסק מוצע חוות דעת 

, לאחר בדיקה של כל בכתבמקדמית 

הגורמים הרלוונטיים, אשר תפרט 

האם העסק המוצע עומד בהוראות 
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מסמך חתום על ידי גורמי הרשות הרלוונטיים 

הקובע האם העסק עומד בדרישות החוק 

  והתקנות ואם לאו. 

נאים החוק ואם לאו מהם הת

המוקדמים בהם עליו לעמוד, בכפוף 

כמובן לתשלום אגרה כחוק על ידי בעל 

  העסק.  

נמצא כי המחלקה לא עושה שימוש בטופס   81

בקשה מסודר ומשכך גם אין תיעוד של 

הבקשות למידע מוקדם המופנות למחלקה 

  והתשובות הניתנות בגינן בעל פה.

מומלץ יוכן טופס ייעודי לצורך מתן 

בקשות למידע מוקדם  שירות של

ברישוי עסקים לבעלי העסקים בתחום 

     העירייה.

אף שהמערכת הממוחשבת מאפשרת הזנת   19

שורת סיווגים שונים לבקשות, לא ניתן היה 

לקבל דוחות המפרטים את הבקשות שהוגשו 

  מדי שנה בהתאם לסוג הבקשה.

מומלץ כי המחלקה תקפיד על הזנת 

סיבת הבקשה וסוגה למערכת 

הממוחשבת על מנת לאפשר בחינה 

נאותה של היקפי העבודה במחלקה, 

לצרכי סטטיסטיקה ומעקב אחר 

מספר העסקים החדשים טעוני הרישוי 

  אשר נפתחים כל שנה בעיר וכדומה

 מספר הבקשות לקבלת רישיונות עסק  02

המדווחים למשרד הפנים שונים מהנתונים 

  הקיימים במערכת הממוחשבת.

הדיווחים השנתיים למשרד מומלץ כי 

הפנים יוכנו בהתאם לנתונים 

המעודכנים במערכת עמה עובדת 

המחלקה. בנוסף מומלץ כי תיערך 

בדיקה ביחס להפרש בין הנתונים 

  שלעיל.

המחלקה אינה עושה שימוש בטופס בקשה   12

לרישיון עסק אשר על גביו נדרש בעל העסק 

למלא פרטים. בעל העסק נדרש להגיע עם 

כים ולשבת מול מזכירת המחלקה זמן המסמ

ממושך עת שהיא מזינה את הפרטים ישירות 

  למערכת. 

מומלץ כי יונהג טופס בקשה אשר 

יפורסם באתר האינטרנט העירוני 

ואשר ניתן יהיה להדפיס ולמלא באופן 

ידני ו/או למלא באופן מקוון על מנת 

  לקצר וליעל את תהליכי העבודה.

ה שימוש בטופס אף שהמחלקה אינה עוש  22

בקשה לרישיון עסק, באתר האינטרנט העירוני 

תחת "טפסים" מופיע טופס בקשה לרישיון 

עסק בטפסים של מחלקת רישוי עסקים. 

הטופס מופיע כטופס המיועד למילוי מקוון. 

לחיצה על הטופס מובילה לעמוד שגיאה (ראה 

  נספח' ה' צילום מסך) .

מומלץ כי הקישור לטופס יוסר מאתר 

  אינטרנט העירוני.ה



82  
 

טופס הבקשה המופק מהמערכת לאחר הזנת   32

הפרטים על ידי מזכירה אינו נחתם על ידי בעל 

העסק כנדרש ומבדיקת הביקורת נמצא כי הוא 

  בכל התיקים. מתויקאינו 

מומלץ להקפיד כי בעל העסק ו/או בא 

  כוחו יחתום על גבי טופס הבקשה.

 כדלהלן:ממדגם שערכה הביקורת נמצא   42

  רק באחד מהתיקים נמצא העתק מרישיון

 5-העסק חתום על ידי בעל העסק. ב

מהתיקים נמצא העתק מרישיון העסק 

 מהתיקים לא 2-כשהוא אינו חתום, וב

 תוייק העתק מרישיון העסק.

 תיקים לא נמצא שובר תשלום אגרה.  4-ב 

 תיקים לא נמצא חוזה שכירות או  2-ב

 מכר.

 ילומי תעודות ם לא נמצאו צתיקי 2-ב

  זהות.

מומלץ כי יוקפד על קבלת כל 

המסמכים הנדרשים לצורך מתן 

רישיון עסק ובכללם מסמכים 

המעידים על זהותו של מגיש הבקשה 

לרישיון עסק ועל זכותו לפעול בעסק 

  בגינו מוגשת הבקשה.

במערכת  12.3.19מבדיקת הביקורת נכון ליום   52

"חסר גורם רישוי עסקים נמצא כי דוח המפרט  

  .2018-2019רישיונות מהשנים  5תשלום" כלל 

מומלץ לבחון מדוע לא בוצע תשלום 

אגרה בגין כל אחת מבקשות הרישוי 

  המפורטות לעיל.

עסקים ובדקה  8הביקורת בדקה מדגם של   62

האם תאריך הבקשה תואם לתאריך תשלום 

מקרים שנדגמו על ידי  8האגרה. נמצא כי מתוך 

קרים לא שולמה האגרה הביקורת בשני מ

במועד הגשת הבקשה. באחד המקרים שולמה 

 22ימים לפני הגשת הבקשה ובאחד  7האגרה 

ימים אחרי. יצויין כי בשני המקרים מדובר 

  בבקשות לרישוי אירועים חד פעמיים

הביקורת ממליצה כי תהיה הקפדה על 

גביית האגרה במועד הגשת הבקשה 

 כנדרש על פי חוק, גם כאשר מדובר

ברישוי אירועים חד פעמיים. בנוסף 

מומלץ לקבוע במערכת הממוחשבת 

את תשלום האגרה כתנאי להנפקת 

  רשיון העסק.

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 או 

יחייב את המבקש לבצע התשלום  בהמחאה

  בקופת העירייה.

מומלץ לעדכן את אתר האינטרנט 

העירוני כך שיכלול מידע בדבר אופן 

  תשלום אגרת הרישוי
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 6מבדיקה מדגמית של אישורי גורמי אישור ב   82

 :תיקים נמצא

 מהתיקים לא נמצא אישור הנדסה. 2-ב 

 מהתיקים לא נמצא אישור כיבוי אש.  1-ב 

  המקרים בהם נדרש יידוע בלבד של בכל

משרד הבריאות, נחתם הטופס על ידי 

מנהל המחלקה כך שלא ניתן לדעת האם 

  העתק מהטופס הועבר למשרד הבריאות.

יש להקפיד על תיוק כל האישורים 

החתומים על ידי גורמי הרישוי בטרם 

  הנפקת רישיון.

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 ריש לפרסם באתר האינט

החובה להנגשת עסקים ולהגשת 

אישורי מורשי נגישות מטעם בעל 

העסק לצורך קבלת רישיון עסק.  

ערוך רשימה מסודרת של בנוסף יש ל

העסקים הפעילים ולהודיע להם על 

  חובת הנגשת העסק. 

 2017-תיקים פיזיים שנפתחו ב 9במדגם שכלל   03

ביקורת נמצאה חוות דעת שערכה ה 2018-ו

אחת בלבד של יועץ הנגישות. באף אחד 

מהתיקים לא נמצאה חוות דעת של מורשה 

  נגישות מטעמו של בעל העסק .

לקבל חוות דעת של יש להקפיד 

מורשה נגישות עבור כל עסק חדש או 

  בעת חידוש רישיונו.

חוות הדעת של יועץ הנגישות אשר נמצאה   13

אינה ערוכה  101415000בתיק העסק שמספרו 

  בהתאם להוראות .

יש להקפיד לקבל חוות דעת של 

מורשה נגישות עבור כל עסק חדש או 

  בעת חידוש רישיונו.

המתארת התפלגות זמני  מנתוני הטבלה  23

הטיפול בבקשות לרישיון עסק, שהרישיון 

 98עולה כי מתוך  2017עבורן הונפק בשנת 

הרישיונות שניתן היה לבדוק את משך הטיפול 

 בהם:

 יום  20נפק רישיון תוך מהעסקים הו 4-ל

 יום.  21אף שהחוק קובע מינימום של 

 ונפק רישיון לאחר יותר מהעסקים ה 80-ל

חר חלוף וברוב המקרים לאיום  125-מ

 יותר משנה.

מומלץ כי תערך בחינה מסודרת של 

המחלקה מדוע מתעכב הטיפול 

בבקשות לרישיון עסק זמנים כה 

  ממושכים .  
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  הרישיונות שהופקו תוך פרק  14מתוך

הזמן הקבוע בחוק מחצית היו עבור רישוי 

  אירועים חד פעמיים.  

לשלושה להלן יובאו התייחסויות פרטניות   33

מששת העסקים שהנפקת רישיונם נבדקה 

  במדגם הביקורת ואשר נמצאו בהם ליקויים:

 :  101399000שמספרו  עסק

  יום, אף  20לעסק זה הונפק רישיון תוך

 יום.  21שהצו קובע מינימום של 

  אף שהבקשה לרישון עסק הוגשה ביום

, מוזן במערכת כי אישור הכבאות 14/2/17

 . 13/2/17יום ניתן יום קודם לכן ב

  אף שאישור משרד התמ"ת התקבל רק

, הונפק הרישיון כבר ביום 16/3/17ביום 

 , עשרה ימים קודם לכן. 6/3/17

 : 101410000 שמספרועסק 

  מלבד אישור המשטרה אשר התקבל ביום

לא נדרשו אישורים של גורמי  2/10/17

אישור חיצוניים עבור בקשת הרישיון, 

כולו של  כלומר הטיפול בבקשה היה

העירייה ובכל זאת הרישיון הונפק רק 

 .23/5/18ביום 

  בתיק העסק נמצא טופס של המחלקה

שכותרתו "הצהרת בעל העסק" ואשר בעל 

העסק חתום עליה, לפיה בעל העסק יודע 

כי התוכנית שהגיש בבקשה לרישיון עסק 

אינה תואמת את היתר הבניה של הנכס 

ני לאחר וכי רישיון העסק ניתן לו באופן זמ

דיוני צוות מקצועי. המשמעות הינה 

שהעסק קיבל רישיון עסק אף שהוא עושה 

 שימוש חורג בנכס. 

 כי העסק קיבל רישיון עסק תקופתי  יצוין

וחצי שנים ולא היתר זמני  3לתקופה של 

 לשנה כפי שמותר בחוק. 

 : 101415000עסק שמספרו 

מומלץ כי תערך בחינה מסודרת של כל 

הליקויים שנמצאו על ידי הביקורת 

  לצורך תיקונם.
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  חוות דעת שלילית של יועץ  מתויקותבתיק

העירוני וכן תזכורת שנשלחה הנגישות 

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.

מהנתונים בדבר מספר הביקורות שנערכו מדי   53

שנה עולה כי המחלקה עורכת ביקורים בפחות 

עוני רישוי הפעילים בעיר טמהעסקים  10%-מ

  מדי שנה. 

יש לבחון מדוע נערך מספר כה נמוך 

של ביקורות בעסקים ברחבי העיר, 

ולשקול את האפשרות לעריכת 

"מבצעי פיקוח" בהם יצאו הן מנהל 

סגנו לערוך ביקורות המחלקה והן 

בעסקים משך מספר ימים בחלוקה 

לפי רחובות או לפי סוגי עסק וכדומה 

על מנת להשיג פיקוח מלא ורחב יותר 

  על העסקים בעיר.   

מהנתונים העולים מדוחות הפיקוח שנמסרו   63

לביקורת עולה כי משך הזמן הממוצע שחולף 

בין מועד הגשת הבקשה לרישיון למועד 

תר ימים, יו 145-סק עומד על כהביקורת בע

ממשך הטיפול הכולל בבקשת רישוי עסק 

הקבוע בחוק.  יצוין כי מאחד מדוחות הפיקוח 

)  עולה כי 100200001שנמסרו לביקורת (עסק 

הביקורת הגיעה בחלוף שנה ממועד הבקשה  

  לאחר שהעסק כבר הספיק להסגר.

יש לבחון מדוע חולף זמן כה ממושך 

לרישיון עסק  ממועד הגשת הבקשה

  ועד למועד עריכת הביקורת.  

מדוחות הפיקוח שנמסרו לביקורת עולה כי סגן   73

מנהל המחלקה עורך ביקורות תברואיות, תחת 

גורם האישור "בריאות לידיעה" וזאת אף 

  שאין לו הסמכה כתברואן. 

יש להקפיד כי ביקורות תברואיות 

  .מוסמך ייערכו רק על ידי תברואן

על אף שהמערכת הממוחשבת מאפשרת לשייך   83

כל עסק למפקח לא מבוצע שימוש באפשרות זו 

יש לשייך את העסקים במערכת רישוי 

עסקים למפקח וכך יתאפשר תכנון 

מראש של הביקורות ברחבי העיר 
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ואין חלוקה של העסקים בעיר בין מנהל 

  המחלקה וסגנו.

באופן יעיל ומבוקר וכן לשייך את 

  .  העסקים למפקח

לא מבוצע תיעוד במערכת הממוחשבת של   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.

 אין למחלקת רישוי עסקים תכנית ביקורות  04

חודשית/שנתית המסדירה  את תדירות 

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.

ים בטיפול העסק 13הביקורת בדקה האם כל   14

התובעת מופיעים במערכת רישוי עסקים 

כעסקים ב"תהליך משפטי" ומצאה כי אחד 

) כלל אינו 62/18מהתיקים (מס תיק בימ"ש 

  מופיע במערכת רישוי עסקים.

מומלץ לבחון כיצד הועבר תיק עסק 

לטיפול התובעת העירונית בלא שנפתח 

  עבורו רישום במערכת רישוי עסקים.

  הוראות הרפורמה ברישוי עסקיםיישום  - 8פרק 

העסקים  50מבדיקת הביקורת נמצא כי מתוך    24

בעיר אשר הושפעו מהרפורמה והפכו לא טעוני 

ווגו כמבוטלים, אף שקיים סעסקים ש 45רישוי 

במערכת סטטוס "לא טעון רישוי" וכן כי ישנם 

עסקים אשר עדיין מסווגים במערכת  4

לצמיתות ותיק כפעילים וכבעלי רישיון עסק 

  אחד המצוי בתהליך משפטי.

יש לעדכן את נתוני מערכת רישוי 

עסקים בהפיכתם של העסקים ללא 

  טעוני רישוי. 

המידע בדבר זכותו של בעל עסק שבקשתו   34

ון עסק סורבה ונדחתה על ידי רשות ילריש

הרישוי  להגיש השגה על החלטת רשות הרישוי 

ג את והנחיות בדבר האופן בו ניתן להשי

ההשגה אינם מפורסמים באתר האינטרנט של 

  העירייה. 

מומלץ כי אתר האינטרנט של העירייה 

יעודכן כך שיכלול מידע בדבר 

האפשרות להשיג  על החלטת רשות 

הרישוי לדחיית הבקשה לרישיון עסק 

  ובדבר האופן בו ניתן לממש זכות זו. 

נמצא כי לעירייה אין נוהל מסודר בנושא   44

ההשגות הקובע מיהם הגורמים הרלוונטיים 

בעירייה, מהו התהליך לאזרח המעוניין להגיש 

מומלץ כי העירייה תיצור נוהל מסודר 

לנושא ההשגות אשר יסדיר את כל 

  ות בתחום רישוי עסקים. הטיפול בהשג
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השגה, מהו סד הזמנים לטיפול, וכל כמה זמן 

  צריכה להתכנס ועדת ההשגות. 

על פי הנמסר לביקורת מאז כניסת הרפורמה   54

לתוקף ועד למועד הביקורת (סוף חודש דצמבר 

וגשה ולו שנים, לא ה 5-) תקופה של כ2018

עדת והשגה אחת על ידי בעלי העסקים לו

  ההשגות.

הביקורת ממליצה כי העירייה תבחן 

האם במקרים בהם נדחתה הבקשה 

, על ידי רשות הרישוילרישיון עסק 

מובאת לידיעת בעלי העסקים העובדה 

כי באפשרותם להגיש השגה על 

  ההחלטה. 

מבדיקת הביקורת עולה כי העירייה לא   64

העמידה עמדת עיון לאזרח באף אחד מבנייני 

העירייה וכן, כי אין בכוונתה להעמיד עמדת 

  עיון פיזית. 

הביקורת ממליצה כי העירייה תפעל 

ראות החוק, תעמיד לעיון על פי הו

  הציבור עמדת עיון לאזרח.

    



88  
 

  ממצאי הביקורת

  מבנה ארגוני 1

ומתוקף תפקידו הוא כראש רשות הרישוי, חוק רישוי עסקים מסמיך את ראש הרשות המקומית 

לחתום על רישיונות עסק (אלא אם הסמיך את אחד מחברי המועצה או פקיד בכיר למלא את נדרש 

  לאכוף את חוק רישוי עסקים.באחריותו ומקומו) 

בעיריית גבעתיים כיום בחר ראש העיר הנוכחי שלא להאציל את תפקידו כראש רשות הרישוי 

  . ובפועל ראש העיר הוא שחותם על הרישיונות וההיתרים

עסקים ובינוי באמצעות מחלקת רישוי עסקים על אכיפת  אגף נכסים רישויבעיריית גבעתיים אמון 

עסקים וצו רישוי העסקים ועל מתן רישיונות לעסקים בתחומי העיר. להלן  הוראות חוק רישוי

  תרשים ארגוני של העוסקים בתחום רישוי עסקים בעיר:

  

לצורך אכיפת הוראות חוק רישוי עסקים מסתייעת המחלקה גם בשירותי אגפים ומחלקות נוספים 

  בעירייה וביניהם הפיקוח העירוני, התובע העירוני ועוד.

של משרד  3/2004האחריות של העוסקים ברישוי עסקים בעירייה הוגדרו בחוזר מנכ"ל תחומי 

") ובתיאורי תפקיד על ידי האגף לכוח אדם ושכר ברשויות המקומיות חוזר המנכ"להפנים (להלן: "

  של משרד הפנים. 

י חוזר המנכ"ל מגדיר ארבעה סוגי תפקידים בתחום רישוי עסקים, את דרישות המשרה ואת תחומ

  האחריות של כל בעל תפקיד:

מנהל אגף נכסים  
רישוי עסקים  

  ובינוי

מנהל מחלקת  
  רישוי עסקים

סגן מנהל מחלקת  
 רישוי עסקים

  בוחן תוכניות

  מזכירת מחלקה
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הביקורת קיבלה לידיה גם תעודות ההכשרה וההסמכה של עובדי המחלקה וגם את רשימת 

ועד לסוף  הקורסים, ההשתלמויות וההדרכות שעברו עובדי המחלקה מאז החלו בעבודתם בעירייה

  . 2018שנת 

   ממצא:

בנוסף לתפקידו זה הן  בפועל אשר משמש סגן מנהל המחלקהמבדיקת הביקורת נמצא כי  .1

ואינו בעל הסמכה  המפקח כפקיד הרישוי והן כמפקח אינו עומד בדרישות הסף לתפקיד

כי סגן המנהל  יצוין. סףהאת דרישות  תואםה איכהנדסאי או כתברואן ו/או בעל תואר אקדמ

 הוסמך על ידי ראש העיר כמפקח עירוני.

  תחומי אחריות  (רצוי) דרישות סף  תפקיד

 מנהל

מחלקת 

רישוי 

  עסקים 

  בעל תואר אקדמאי 

עליו לסיים בהצלחה קורס 

מנהלי רישוי עסקים, לא יאוחר 

  משנתיים מתחילת מינויו. 

להנחות מקצועית את עובדי היחידה, לקבוע 

חלוקת העבודה בין עובדי היחידה, להכין 

תכניות עבודה שבועיות למפקחים, ולהכין 

דו"ח שנתי על מצב רישוי העסקים ברשות 

  המקומית ולהגישו למשרד הפנים.

  השכלה תיכונית מלאה    פקיד רישוי

הכשרה משלימה מטעם מוסד 

  מוסמך. 

אחראי על מתן מידע מוקדם לבעלי עסקים; 

ייתן הסבר באשר לנהלי הגשת הבקשה; יקבל 

עמידתן בתקנות וכן יעביר  בקשות ויבדוק את

את הבקשות לגורמי הרישוי הרלוונטיים 

  ויעקוב אחר התשובות מגורמים אלה.

 מפקח

(רישוי 

   עסקים)

סביבה או תברואן  הנדסאי

מוסמך או אקדמאי בתחומי 

ההנדסה, מדעי הטבע, מדעי 

החיים, מדעי הסביבה או 

גיאוגרפיה על המפקח לסיים 

קורס רישוי עסקים שלבים א' 

וב' לא יאוחר משנתיים 

  מתחילת מינויו.

פיקוח ואכיפת יישום של החקיקה הרלוונטית 

בתחום רישוי עסקים. בדיקה וליווי של 

בלת רישיון עסק לעסקים חדשים. הבקשות לק

אכיפת  בקרת עמידת העסק בדרישות.

  .תיעוד פעילויות הפיקוח .החוקים והתקנות

כי ניתן להסמיך את  מצויןבהגדרת התפקיד 

  המפקח על רישוי עסקים כפקח עירוני 

בוחן תכניות 

(רישוי 

  עסקים)

בעל מקצוע מוסמך בהתאם 

לתקנות רישוי עסקים  1לסעיף 

-כלליות) תשס"א(הוראות 

, (כלומר: מהנדס .2000

, תכנון ערים או אדריכל

  ). גאוגרפיה

אחראי על מתן מידע מקדמי, בדיקת תכניות 

הבקשה לאחר שאושרו על ידי מפקח הרישוי 

והתאמתן לתכניות המאושרות שבתיק 

הבנייה, אישור או פסילת בקשה בתחום 

התכנון והבניה, בהתאם להנחיות מהנדס 

  ת.הרשות המקומי
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  :המלצה

לאור האמור לעיל, מומלץ כי מחלקת משאבי אנוש בעירייה תערוך בחינה מסודרת של הגדרות  .1

  .תפקידיו של סגן מנהל המחלקה ותחומי אחריותו בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל 

   ממצא:

, לפני 2016ינואר שר החל את עבודתו במחלקה במבדיקת הביקורת נמצא כי בוחן התוכניות א .2

 שנים טרם עבר ולו הדרכה אחת בנושאי רישוי עסקים.  3-למעלה מ

  :המלצה

מומלץ כי העירייה תוציא את בוחן התוכניות, אשר עוסק בלעדית באישור תוכניות עסק,  .2

הן בתחום רישוי  השתלמויות או אפילו ימי עיון הרלוונטיים לתפקידו לקורסים, הדרכות,

    .הנדסיהעסקים והן בתחום ה

בודק התוכניות נמצא בהארכת שירות ואמור לפרוש בחודשים : מחלקת רישוי עסקיםתגובת 

  . הקרובים. נדאג שמחליפו יוכשר כנדרש

  נהלים  2

 לבקרת שיטה תחת מנוהל, בו הנדונה לפעילות אחראי תפקיד בעל ידי על שאושר מסמך הוא  נוהל

 תפעול, תכנון ותהליכי פעילויות או, תפקידים, מדיניות, עקרונות מתעד או מגדיר, ומתאר שינויים

  . ארגוני מבנה או שיטה, עבודה תהליך מתאר ואשר ובקרה

הביקורת ביקשה לבדוק בהתאם לאילו נהלי עבודה מתנהלת המחלקה וקיבלה לידיה את 

  המסמכים הבאים:

 שיונות, היתרי שולחנות לבתי אוכל, היתרי חניה ינוהל חידוש ר  -נוהל חידוש רישיונות והיתרים

 ומשלוח הודעה לתאגיד המים לחידוש אישורי מז"חים" . 

  נוהל הגשת בקשת רישיון קייטנה בגבעתיים".  - קייטנותנוהל 

 שיון לניהול עסקי"למבקש: נוהל הגשת בקשת ר - הנחיות למבקש" . 

 שיון עסק""למתכנן: הנחיות למגיש תכניות רי - הנחיות למתכנן .  

 עריכת תכניות היתר להעמדת שולחנות בחזית בית אוכל"הנחיות   - להיתרים הנחיות." 

  תרשים המתאר בצורה גרפית את תהליך העבודה במחלקה (ראה נספח א').  –תרשים תהליך 

  הערת הביקורת:

 נוהל" העירונית התובעת ידי על הועבר המחלקה ידי על לביקורת שהועברו העבודה לנהלי בנוסף

 על לא ואף, וורד בקובץ נשלח הנוהל כי יצוין". עסקים רישוי לחוק בניגוד עבירות לאכיפת עבודה

 ידי על מבוצעים להיות אמורים אשר עבודה תהליכי כולל שהנוהל אף. כלשהו עירוני לוגו נייר

ראה התייחסות לנוהל בפרק בדוח העוסק בעבודת  .במחלקה קיים לא הנוהל, עסקים רישוי מחלקת

  התובעת העירונית. 
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   ממצא:

 בנויים אינם והנהלים מאושר עירוני בנוהל מדובר כי המעיד לנהלים אחיד פורמט אין .3

 . מובנה עדכון והליך מהדורות הכולל, רשמי נוהל של מסודרת במתכונת

  :המלצה

נהלי העבודה הפנימיים של המחלקה יערכו בפורמט אחיד, רשמי ואשר כולל מספר  מומלץ כי .3

    נוהל, מהדורות והליך עדכון מובנה ומתועד. 

מקובל, המחלקה החלה לכתוב את הנהלים : )3+5(לסעיף  תגובת מחלקת רישוי עסקים

  . בפורמט אחיד עם הליך עדכון

 4הועברו לעיונה של הביקורת  6.5.2019: הביקורת תציין לחיוב כי ביום התייחסות הביקורת

  נהלי עבודה מסודרים, בפורמט אחיד שהוכנו על ידי המחלקה. 

   ממצא:

 תרשיםתרשים תהליך העבודה במחלקה אינו מהווה חלק מנוהל עבודה מסודר. זאת אף ש .4

ולא  העבודה בנוהל האמור של גרפית המחשה ולהוות פנימי עבודה נוהל ללוות אמור תהליך

 להחליפו. 

  :המלצה

מומלץ כי יוכן נוהל עבודה המפרט את שלבי העבודה בהתאם לתרשים התהליך, כולל פירוט  .4

   של כל שלב ושלב בתהליך, קביעת הגורמים האמונים על הטיפול בכל שלב וכדומה.  

   ממצא:

 ושלושה המחלקה עבודת את המסדירים פנימיים נהלים שני כולל המחלקה של הנהלים קובץ .5

. שני הנהלים הפנימיים מסדירים רק שני תהליכים למחלקה לפונים המיועד הנחיות מסמכי

כלומר, בפועל אין למחלקה  חידוש רישיונות והיתרים והנפקת רישיון עסק לקייטנות. –

 כגון: בה,תהליכי העבודה הפנימיים  רבים הנדרשים לשם הסדרתנהלים 

 נוהל המסדיר את תהליך הטיפול בבקשה לקבלת רישיון עסק  – ון עסקנוהל הנפקת רישי

 משלב הגשתה ועד לשלב הנפקת הרישיון. 

 נוהל המסדיר הליך הטיפול בבקשות לקבלת רישיון  – נוהל רישיונות לאירועים חד פעמיים

 .עסק עבור אירועים חד פעמיים

 המפרט תהליך פתיחת תיק עסק פיזי ותהליך קליטת והקמת עסק  – נוהל שמירת רשומות

 במערכת הממוחשבת.

 נוהל המסדיר תהליך עבודת הפיקוח אחר עסקים, תדירות הפיקוח הנדרש,  – נוהל פיקוח

מהות הביקורת הנערכת, התנהלות מול בעלי העסק, הוצאת צו גילוי עבירה, אופן הדיווח על 

 עבודת הפיקוח וכדומה. 

  :המלצה

וממשקי  רישוי עסקיםיש לעגן את תהליכי העבודה הפנימיים של העובדים העוסקים בתחום  .5

העבודה שלהם מול גורמים אחרים בעירייה ומחוצה לה באמצעות נהלי עבודה מסודרים 

  וכתובים.
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  תכנית עבודה 3

 הארגונית היחידה מה מגדיר אשר ובמשאבים בזמן תחום, מפורט מתווה היא שנתית עבודה תכנית

 התוצאות מהן השנתית התוכנית קובעת בנוסף. משאבים ובאילו מתי, מי ידי על, יבוצע כיצד, תעשה

  . מהעשייה הרצויות

בנושא רישוי העסקים קיימת חשיבות רבה לקיומה של תכנית עבודה מסודרת המאפשרת עריכת 

   ביקורות בכל העסקים בהתאם לתדירויות הקבועות בהוראות החוק השונות.

תוכנית העבודה השנתית של המחלקה מחולקת למשימות פרויקטאליות (מטרות מיוחדות לשנת 

  העבודה ושאינן חלק מהעבודה השוטפת של המחלקה)  ומשימות שוטפות. 

  :2017ומדדי התפוקה וההתארגנות שנקבעו להן בנוגע לשנת  פרויקטאליותלהלן רשימת המטרות 

שם 
המשימה 

ותאור 
 המשימה

  2018מדדי תפוקה   2017מדדי תפוקה   גנותמדדי התאר

פרסום 
מפרט 
אחיד 
  רשותי

מינוי יועץ להכנה ופרסום   גיבוש המפרטים
  1.3.17מפרט אחיד עד 

  חידוש הסכם עם היועץ. 

אישור המפרטים ע"י 
מנהל מח' רישוי עסקים 

  והלשכה המשפטית.

הכנת תכנית עבודה 
  1.5.17כוללת עד 

הכנת תכנית עבודה 
  .1.5.18כוללת עד 

פרסום מפרטים באתר 
  העירוני

ריכוז מפרטים שהוכנו 
  לפרסום

ריכוז מפרטים שהוכנו 
  לפרסום.

כתיבת מדיניות ראש   
 1.8.17העיר עד 

כתיבת מדיניות ראש 
  .1.8.18העיר עד 

התחלת כתיבת מפרטים   
 30.12.17לפי פריט 

הורדה לרשת של 
  .31.12.18מפרטים 

ממערכות קבלת הדרכה   אירכוב
  מידע

תחילת סריקת מסמכים.  
  1.4.17פיילוט עד 

 -תחילת סריקת מסמכים
  . 1.4.18פיילוט עד 

קליטת תכניות על 
  30.6.17דיסקים עד 

קליטת תכניות על 
  30.6.18דיסקים עד 

הנגשת 
המידע 
ונהלי 
רישוי 

עסקים 
באתר 

  העירוני.
   

  שיתוף המח' המשפטית 

 -התחלת הכנה  מ
1.5.17  

  

עדכון אתר עירוני במידע 
של רישוי עסקים ( ע"י 

  מערכות מידע)

  -התחלת הכנה מ
 1.5.18 

הכשרות 
מקצועיות 

בתחום 
רישוי 

  עסקים

השתתפות בקורס רישוי 
  עסקים שלב ג'

 30.11.16לסיום עד 

תעודת גמר בקורס 
30.11.18  

השתלמות מנהל וסגן 
  מנהל ברישוי
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להלן רשימת המשימות השוטפות המרכזיות בתחום רישוי העסקים שנקבעו במסגרת תוכנית 

  ומדדי התפוקה שנקבעו להן: 2017-2018לשנים העבודה של המחלקה 

תיאור 
  מדדי תפוקה  מדדי התארגנות המשימה

הנפקת 
רישיונות 

  חדשים

  . מתן מידע לבעל העסק1
  . קבלת בקשות ונספחים2

  לגורמים פנימיים וחיצוניים. העברה לאישור 3

מבעלי העסקים   70%ל 
  תרישיונובעיר יש 

חידוש 
 תרישיונו

  תקופתיים

  . קבלת בקשות ונספחים מבעל העסקים1
  . העברה לאישור גורמים פנימיים וחיצוניים2

מבעלי העסקים  70%ל 
  תרישיונובעיר יש 

פיקוח 
עסקים 
טעוני 
  רישוי

  בדיקות יזומות:
  .שינוי בעלות1
  שינוי מהות. 2
  . שינוי מיקום3

  . תברואה4
  . עמידה בתנאי רישיון5

 30-בדיקה יזומה של  כ
  חנויות בחודש

אכיפה : 
טיפול 
בצווי 
סגירה 

  משפטיים

  .התראה בע"פ1
. ליווי הדוק בסיוע לבעל העסק והוצאת הרישיון 2

  . הגשת תביעה בגין אי קיום צו3

מבעלי העסקים  70%ל 
  שיונותיבעיר יש ר

הסדרת 
תחום 
  ההנגשה

ישור א\קבלת פטור  יועץ חיצוני לשעתיים בשבוע
  נגישות

  

  ממצא:

תוכנית העבודה יעדים הפרויקטאליים אשר נכללו באת עמידת המחלקה במבדיקת הביקורת  .6

  :עולה כי 2018- 2017ים השנתית לשנ

 כלל תאריך יעד לסיום  2017העבודה לשנת  יעד ההכשרות שנקבע במסגרת תוכנית - הכשרות

יעד ההכשרות  .30.11.18נקבע יעד של תעודת גמר בקורס עד ל 2018, לשנת 2016בשנת 

השנתיות כולל הכשרה רק עבור מנהל המחלקה וסגנו ולא עבור פקידת הרישוי ובוחן 

ורת מנהל שהועברה לידי הביק 2018על פי רשימת ההכשרות המעודכנת לסוף שנת  התוכניות.

  המחלקה ו/או סגנו לא עברו הכשרה בשלב ג' של רישוי עסקים. 

 לשנים היעד בתחום פרסום מפרט רשותי אחיד היה קבוע בתוכנית העבודה  - מפרט אחיד

כולל שלא סופי (כולל הערות) יצוין כי הביקורת קיבלה מסמך וצע עד היום. ולא ב 2016-2018

 כי הם ממתינים לאישור טרם פרסומם. את המפרטים האחידים שגובשו ונמסר 

  לא ברור האם בוצע או לא, באתר העירוני מפורטות הנחיות למבקשים אולם  –הנגשת מידע

המידע לבעלי העסקים אינו מופיע באופן בולט באתר האינטרנט של העירייה והחיפוש אחריו 

 לא היה פשוט ואינטואיטיבי. 

  אולם על פי הנמסר על ידי המחלקה החלו בסריקת 2017לא בוצע במהלך שנת  –אירכוב ,

 . 2018מסמכים בשלהי שנת 
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  ,ליים שנקבעו אהמחלקה לא השיגה אף אחד מארבעת היעדים הפרויקטכלומר בפועל

  .2017-2018ים במסגרת תוכנית העבודה שלה לשנ

  :המלצה

ובמחלקה לרישוי עסקים, לבירור מדוע לא תערך בחינה פנים ארגונית באגף נכסים מומלץ כי  .6

 . 2017-2018על ידי המחלקה בשנים הושגו היעדים הפרויקטאליים שנקבעו 

  :תגובת מחלקת רישוי עסקים

ס. מנהל המחלקה משלים כיום את לימודיו לתואר ראשון. ברגע שיסיים יעבור גם  הכשרות:

  . את שלב ב'

(נשאר איכות  בעירייהמפרט אחיד: המפרט נמצא לקראת סיום, אנו תלויים במחלקות אחרות 

  הסביבה), יפורסם בחודשים הקרובים.

  הנגשת מידע: התחלנו בהקמת פורטל רישוי עסקים חדש במרשתת.

  אירכוב: יוצא לדרך בימים אלו, יש כבר תיקים שמוכנים לפיילוט.

  ממצא:

מבדיקת הביקורת זהות לחלוטין וכי  2017-2018נמצא כי תכניות העבודה של המחלקה בשנים  .7

ת ות העבודה השנתיואת עמידת המחלקה במשימות השוטפות המרכזיות אשר נכללו בתוכני

  :עולה כי 2017-2018 יםלשנ

  כוללים כמדד  –ואכיפה  חידוש רישיונות תקופתיים, הנפקת רישיונות חדשים-היעדים

עסקים בעלי רישיון, מדד שכבר הושג קודם לקביעתו.  70%תפוקה שנקבע להשגתם  יעד של 

מהעסקים בעיר יש רישיונות עסק בתוקף בהתאם לדיווחי המחלקה  80% - 79%בפועל ל

  למשרד הפנים בשנים האחרונות. 

  פקחי אין תיעוד לבדיקות יזומות של עסקים שבוצעו על ידי מ –פיקוח עסקים טעוני רישוי

 73על פי רשימת ביקורות שהועברה לביקורת בסה"כ בוצעו  .2017המחלקה במהלך שנת 

ביקורות בחודש, כולן בגין  6 -כלומר כ 2017ביקורות בעסקים על ידי המחלקה במהלך שנת 

ביקורות בלבד במהלך  30ערכה המחלקה  2018בשנת . בקשות שהוגשו ואינן ביקורות יזומות

 חנויות כל חודש. 30-וקה הוא בדיקת כהשנה בעוד שמדד התפ

 התקשרה העירייה בחוזה עם אדריכל שהוא יועץ נגישות  2018במהלך שנת  - נגישות עסקים

כי מבדיקת הביקורת  יצויןמוסמך לביצוע "עבודות ייעוץ בתחום ביקורת נגישות לעסקים". 

ביקורות נגישות , טרם נחתם החוזה שילמה העירייה ליועץ בגין 2017עולה כי כבר בשנת 

 בעסקים. 

  :המלצה

המחלקה תקבע יעדים ריאליים, וכאלו אשר יביאו לשיפור המצב הקיים ויחייבו מומלץ כי  .7

 . מאמץ ולו מזערי לשם השגתם
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  מיפוי עסקים טעוני רישוי 4

על ידי  2006אשר נערכה בשנת  רשויות מקומיותב בעקבות ביקורת מעקב בנושא רישוי עסקים

אשר הצביעה על אחוז גבוה של עסקים ללא רישיונות עסק, קבע משרד הפנים בחוזר ומבקר המדינה 

כי כל רשות מקומית תהיה מחויבת להעביר דוח שנתי מקוון המפרט  6/2008מנכ"ל משרד הפנים 

ל רשויות בהן יתקיים אחוז עאת העסקים טעוני הרישוי וסטטוס הטיפול בהם. עוד נקבע בחוזר כי 

וייעצרו תקציבי  ראש הרשות ייקרא לשימוע א רישיון תמונה ועדת חקירה,גבוה של עסקים לל

   פיתוח ומענקים שונים.

על ידי משרד הפנים בנושא רישוי עסקים נמצא כי לא ניתן להגיע למצב  2007במחקר שנערך בשנת 

, ראשית בשל העובדה שתהליך השגת הרישיון מתחיל רק לאחר פתיחת העסק, רישוי 100%של 

באופן מובנה כל העסקים החדשים מתחילים לפעול בחודשים הראשונים ללא רישיון. בנוסף, כלומר 

  כל רשות יש אחוז מסוים של עסקים שנסגרו אשר המידע אודות סגירתם לא נקלט וכו'. ב

עולה כי אחוז  2012ראוי לציין כי לא נקבע רף מחייב באחוזים אולם מנתוני משרד הפנים לשנת 

. יצוין עוד כי כאשר מתייחסים רק 31% -ללא רישיון בממוצע ארצי עמד על כהעסקים הפועלים 

 . 29%-לרשויות יהודיות השיעור יורד ל

להלן יבת להגיש למשרד הפנים דוח שנתי בדבר מצב רישוי העסקים בעיר. וכאמור, העירייה מח

שדווחו על ידי  לפי סוג העסק כפי 2016-2017נתונים בדבר פילוח העסקים טעוני רישיון בשנים 

  העירייה למשרד הפנים: 

 2016 2017 

  

מספר 
עסקים 
חייבים 
 ברישיון

מספר 
עסקים 

ללא 
 רישיון 

 %
עסקים 

ללא 
רישיון 
מסוג 
 העסק

 %
עסקים 

ללא 
רישיון 
מכלל 

העסקים 
ללא 

  רישיון

מספר 
עסקים 
חייבים 
  ברישיון

מספר 
עסקים 

ללא 
  רישיון 

 %
עסקים 

ללא 
רישיון 
מסוג 
  העסק

 %
 עסקים
ללא 

רישיון 
מכלל 

העסקים 
ללא 

  רישיון

בריאות 
 9% 7%  10  135 15% 11%  16 144 ורוקחות

דלק 
 0% 0%  0 2 0% 0%  0 2 ואנרגיה

 1% 8%  1 12 0% 0%  0 10 חקלאות

 73% 30%  77 260 70% 29%  74 256 מזון

מים 
 0% 0%  0 4 0% 0%  0 4 ופסולת

מסחר 
 5% 13%  5 39 4% 11%  4 38 ושונות

עינוג 
 7% 37%  7 19 8% 33%  8 24 ציבורי

רכב 
 5% 26%  5 19 4% 21%  4 19 ותחבורה
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 2016 2017 

  

מספר 
עסקים 
חייבים 
 ברישיון

מספר 
עסקים 

ללא 
 רישיון 

 %
עסקים 

ללא 
רישיון 
מסוג 
 העסק

 %
עסקים 

ללא 
רישיון 
מכלל 

העסקים 
ללא 

  רישיון

מספר 
עסקים 
חייבים 
  ברישיון

מספר 
עסקים 

ללא 
  רישיון 

 %
עסקים 

ללא 
רישיון 
מסוג 
  העסק

 %
 עסקים
ללא 

רישיון 
מכלל 

העסקים 
ללא 

  רישיון

שירותי 
שמירה 
 ואבטחה

1 0  0% 0% 1 0  0% 0% 

תעשיה, 
מלאכה, 
כימיה 

 ומחצבים

25 0  0% 0% 25 1  4% 1% 

 100% 21% 106 516 100% 20% 106 523 סה"כ

  

  :לפי סוג העסק 2017לשנת רישיון ה פילוח העסקים טעוני את להלן תרשים המתאר

  

   ממצא:

השנתיים  לדוחות מסודר ורציף מבדיקת הביקורת נמצא כי המחלקה אינה שומרת תיעוד .8

 2014הביקורת קיבלה העתק מהדיווח לשנת כך למשל  .שהגישה למשרד הפנים החתומים

. כאשר על גבי 2015אשר על גביו נערכו תיקונים/ חישובים ידניים המתייחסים לסוף שנת 

  . 'ב ראה נספח ,הדיווח המוקלד מצוין שהוא עבור "עיריית דוגמה"

9%

1%

72%

5%

7%

5% 1%

עסקים ללא רישיון מכלל העסקים ללא רישיון% 

בריאות ורוקחות חקלאות מזון

מסחר ושונות עינוג ציבורי רכב ותחבורה

כימיה ומחצבים, מלאכה, תעשיה
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 :המלצה

 נוגע לתיעוד ושמירתלמחלקת רישוי עסקים ב ו/או הנחיות מומלץ כי העירייה תוציא נוהל .8

  חשובים כמו, מסמכים שהוגשו למשרדי הממשלה השונים. מסמכים 

  מקובל, יטופל. :תגובת מחלקת רישוי עסקים

   ממצא:

, אינם חתומים על ידי 2016-2017הדיווחים שנמסרו לביקורות המתייחסים לשנים העתקי  .9

גזבר הרשות כנדרש ואינם כוללים את כל הנתונים הנדרשים בדיווח למשל: נתון בדבר 

בדבר "מספר בקשות לרישיון עסק שהוגשו בשנת  ונתון "עסקים הנמצאים בהליכי רישוי"

 .הדוח" עבור כל סוג עסק

 :המלצה

להקפיד כי הדיווחים למשרד הפנים בהם מחויבת העירייה יבוצעו באופן מלא, במועד ץ מומל .9

  וכן ייחתמו כנדרש על ידי גזבר הרשות.  

מובנית ארצית ומילאה אותה כנדרש.  טבלההמחלקה קיבלה  :תגובת מחלקת רישוי עסקים

  הדוח עובר דרך מנהל הכספים.

   ממצא:

 הפועלים הרישוי טעוני העסקים רוב 2017 בשנת הןו 2016 בשנת הן כי עולה לעיל הנתונים מן . 10

 רישיון ללא הפועלים מהעסקים 70% מעל מהוויםו המזון בתחום הינם רישיון ללא בעיר

 אחת את מהווה בטוח שאינו מזון בעקבות תחלואה כי לציין חשוב זה בהקשר .גבעתייםב

 נאותים תברואה תנאי שבהבטחת הרבה החשיבות ומשכך המערבי בעולם המרכזיות הבעיות

  .מזון בעסקי

  :המלצה

 עסק רישיון למתן, יותר ויעיל מהיר לטיפול הביקורת ממליצה כי העירייה תבחן דרכים . 10

 .המזון בתחום לעסקים

  מקובל. :תגובת מחלקת רישוי עסקים

  

 ,2014להלן טבלה המפרטת את נתוני הבקשות המעוכבות על ידי נותני האישור השונים בשנים 

  *:לפי דיווחי מחלקת רישוי עסקים בעירייה למשרד הפנים 2016-2017ו

  .2015מחלקת רישוי עסקים לשנת  למשרד הפנים של דיווחה*הביקורת לא קיבלה את 

תכנון  שנה
  ובניה

הגנת 
  הסביבה

משטרת 
  ישראל

משרד 
  התמ"ת

משרד 
  החקלאות

משרד 
  הבריאות

כיבוי 
  אש

  סה"כ

2014  57  0  18  1  1  13  57  147  

2016  56  0  23  1  1  17  40  138  

2017  60  1  17  5  1  26  27  137  

  141  41  19  1  2  19  0  58  ממוצע
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   ממצא:

מהבקשות הפתוחות לקבלת רישיון עסק מתעכבות  41% -בממוצע כ ם לעיל עולה כימן הנתוני . 11

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 הגורמים החיצוניים.  

  :המלצה

תכנון ובניה ותפעל של בקשות מתעכבות בקבלת אישור רוב המומלץ כי העירייה תבדוק מדוע  . 11

  את העיכוב הנגרם בהנפקת רישיונות עסק.על מנת לצמצם 

מקובל, התיקון לחוק מתייחס לבעיה זו שקיימת ברוב הארץ  :תגובת מחלקת רישוי עסקים

  ות.ואנו מאמינים שיחול שיפור במצב בעקבות התקנות החדש

  ניהול רשומות (תיקי עסק) 5

  כללי 5.1

 לאוטומציה ברההח רישוי העסקים של תחום מערכת לניהול 2004שנת מאז מותקנת  עירייהב

"). המערכת מיועדת לניהול כולל של מערך העסקים ותהליך הרישוי העירוני, המערכת(להלן: "

  התומכת בכל תהליכי העבודה במחלקת רישוי העסקים:

 תהליך הרישוי. יצירה אוטומטית של  

 .ניהול ועדכון שלבי הרישוי  

 .חישוב וגביית אגרות  

 .ניהול היתרים לבעלי עסקים  

 .מעקב אחר דוחות פיקוח וביקורות תקופתיים, לפי מגוון קריטריונים  

 .מעקב מפורט מול הגופים ברשות והגופים הממשלתיים השותפים במתן הרישיון  

 הפקת הרישיון.משלב קליטת הבקשה ועד  -תהליך רישוי כולל 

 גן מנהל המחלקהסמנהל המחלקה, בעלי ההרשאה לשימוש במערכת במחלקת רישוי עסקים הם: 

  ומזכירת המחלקה.

המחלקה מנהלת תיקי עסקים פיזיים אשר מאוחסנים  הממוחשבת, מערכתניהול המידע בבנוסף ל

על ידי סגן מנהל  בכניסה למחלקה על גבי מדפים פתוחים. התיקים נפתחים הן במערכת והן פיזית

מחלקת רישוי עסקים ו/או מזכירת המחלקה עם פתיחתם במערכת, המערכת מקצה מספר רץ 

  . , כאשר המספר מתייחס לרישיון העסקבאופן אוטומטי לעסק

  הערת הביקורת:

על פי הנמסר לביקורת על ידי מנהל המחלקה, אף שיש לו הרשאה לשימוש במערכת הממוחשבת 

ימוש. המשמעות הינה כי מנהל המחלקה אינו מקיים מעקב ובקרה שוטפים הוא אינו עושה בה ש

אחר הנתונים הקיימים במערכת, אופן התיעוד הנעשה בה, השימוש בסיווגים השונים וכדומה. 

  כמוכן הוא אינו מפיק באופן עצמאי דוחות בקרה. 
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   ממצא:

המאוחסנים על גבי המחלקה שומרת את מסמכי העסקיים הפיזיים בקלסרים מקרטון  . 12

מדפים פתוחים בכניסה למחלקה. הביקורת התרשמה כי מתאפשרת גישה לכל אדם הנכנס 

 למחלקה לתיקי העסקים הפיזיים וכי אין כל מנגנון פיקוח ו/או שמירה על תיקים אלו.

  :המלצה

תבחן האפשרות להעמיד לרשות המחלקה ארונות אשר ניתן לנעול לצורך שמירת מומלץ כי  . 12

 תיקי העסק. 

מ"ר וקיימת בעיה למצוא מקום אחסון.  50שטח המחלקה הוא  :תגובת מחלקת רישוי עסקים

  עם זאת, תמיד יש מישהו במחלקה שמשגיח על התיקים.

  נתוני המערכת 5.2

קיבלה לידיה קובץ המכונה "טבלה מרכזת עסקים" הכולל את כל העסקים הקיימים  תהביקור

כשהוטמעה המערכת (להלן:  2004במערכת רישוי עסקים שהיו פעילים בגבעתיים החל משנת 

. רישיונות עסק אשר הונפקו לעסקים בגבעתיים 2,721הטבלה המרכזת מפרטת  ").טבלה מרכזת"

תיקים של עסקים טעוני רישוי (כל תיקי העסק  756במערכת ישנם  רישיונות הקיימים 2,721מתוך 

  מלבד אלו שבסטטוס בוטל או לא טעון רישוי).

   ממצא:

הוא עסק  101400000, עסק שמספרו מבדיקת הביקורת נמצא כי אחד מהעסקים במערכת . 13

צורך ביצוע ניסיונות במערכת. בשם העסק נרשם לפיקטיבי אשר הוקם כדי לשמש 

המשמעות של קיום עסק  ומהות העסק נקבעה כמספרה. 1כתובתו אבני זכרון ב,"נסיון"

 ת אמת. יבמבוצעים טסטים במערכת בסב "לנסיון" במערכת הינה כי 

  :המלצה

 לא יוקמו עסקים פיקטיביים לצרכי עריכת ניסיונות במערכת. מומלץ כי  . 13

  מקובל.: תגובת מחלקת רישוי עסקים

 ממצא:

 :העסקים הפעילים במערכת 756מבדיקת הביקורת את  . 14

  לא צוין שם העסק.  רישיונות פעילים 116עבור 

  תיקים נמצא כי הם ריקים כלומר, לא צוין סטאטוס, שם העסק ומהות העסק. עוד  33עבור

 : 2018מהתיקים האלה נפתחו בשנת  4יצוין, כי 

  כתובת  מספר רישיון מס"ד

34הרצוג  101437000 1  

 כורזין 101426000 2

 כורזין 101425000 3

4 101421000 
המאבק 

57 
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  רישיונות נמצא כי לא הוגדרה מהות העסק (לא צוין מספר הפריט בהתאם לצו רישוי  59עבור

 ).בגינו הוגשה הבקשה אשר לפיו קבועה בחוק החובה לפנות לגורמי האישור השונים עסקים

  :המלצה

הממוחשבת בנוגע לכל אחד במערכת החסרים  הנתוניםכי תערך בדיקה מסודרת של מומלץ  . 14

 הנתונים החסרים.יבוצע עדכון של ומהעסקים הפעילים 

מדובר על תיקים ריקים שיש למחוק מהמערכת ו/או להגדיר : תגובת מחלקת רישוי עסקים

  כמבוטל.

  סטטוס רישיון 5.3

סטטוס הרישיון במערכת רישוי העסקים מתייחס לסוג הרישיון או לשלב שבו נמצא העסק בתהליך 

  הנפקת הרישיון. 

  סוגי רישיונות עסק: 4רשות הרישוי רשאית להנפיק 

בתוקף מיום הוצאתו ועד בכלל, כל עוד  זה שהיה ןבעבר היה קיים סוג רישיו – רישיון לצמיתות )1

 ןבעקבות הרפורמה עבור כל סוג עסק שהיה בעבר זכאי לרישיו לא ביטלה אותו רשות הרישוי.

  שנה.  15-ל 5לצמיתות נקצבה תקופה שבין 

בתום  ,רישיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת/שלוש שנים/חמש שנים – רישיון תקופתי )2

 הליך חידוש רישוי מחדש באופן יזום על ידי העירייה. מתחילתקופת הרישיון 

  הינו פחות משנה.  רישיוןשניתן לעסק שהוא זמני מטבעו. תוקף ה ישיוןר – רישיון זמני )3

היתר לעסוק בעסק טעון רישוי לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, שיינתן לפני מתן  – היתר זמני )4

רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני לתקופה מוגבלת לצורך השלמת דרישות אישור.

יה מוגבל בזמן (לתקופה שלא תעלה על שנה). רשות הרישוי גורם הרישוי. היתר זמני תמיד יה

  רשאית להוציא לעסק היתר זמני בנסיבות הבאות:

 .נתקבלו אישורי כל הגורמים, וחלקם אישרו מתן היתר זמני בלבד  

  יום מהמועד שנשלחו הבקשות לחוות דעת של הגורמים השונים והם לא השיבו,  30חלפו

רואים אותם כאילו  –לחה להם תזכורת ולא השיבו וחלפו עוד שבעה ימים לאחר שנש

  אישרו מתן היתר זמני עד תקופה של שנה.

 .ההחלטה הסופית על מתן ההיתר היא בסמכות רשות הרישוי בלבד ואינה אוטומטית  

  הוגשה בקשה להחלפת בעלות וצורף לה תצהיר כי לא חל כל שינוי בעסק, בתכניות ובסוג

  העיסוק.

  חודש בידי הגורמים המאשרים, והם טרם השיבו לפנייה אליהם.הרישיון התקופתי לא  

על פי התקנות, כל עסק שנדרש לחידוש רישיון נמצא בסטטוס של היתר זמני אוטומטי  ,בנוסף

  למשך שנה מיום סיום תוקף הרישיון ועד שקיבל תשובה שונה מהרשות.

תיקים אשר הסטטוס המעודכן להם הוא  2,721במערכת קיימים  2018 חודש אוקטוברנכון ל

   כמפורט בטבלה להלן: 
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 העסקיםמספר   הסבר/משמעות  סטאטוס הרישיון מס"ד
אחוז 
מכלל 

  התיקים

  לצמיתות  1

בעבר היה קיים סוג רישיון זה 
שהיה בתוקף מיום הוצאתו עד 
בכלל כל עוד לא ביטלה אותו 

רשות הרישוי. בעקבות 
עסק בור כל סוג ע הרפורמה, 

שהיה בעבר זכאי לרישיון 
 5לצמיתות נקצבה תקופה שבין 

  שנה. 15-ל

175  6.4%  

רישיון הניתן לתקופה מוגדרת   תקופתי  2
  שנים  5 /3 /1של 

321  11.8%  

  רישיון זמני  3
רישיון שניתן לעסק שהוא זמני 

מטבעו. תוקף הרישיון הינו 
  פחות משנה.

3  0.1%  

לרישיון נמצאת עסק שבקשתו   בתהליך רישוי  4
  4.5%  122  בטיפול המחלקה

עסק שהועבר לטיפול המחלקה   תהליך משפטי  5
  0.9%  24  המשפטית

  נדחה  6
עסק שרישיון העסק שלו לא 

  0.1%  4  אושר

  57.1%  1,553  רישיון שכבר אינו בתוקף  מבוטל  7

עסק שהיה בעבר טעון רישוי   לא טעון רישוי  8
  וכיום אינו טעון רישוי

412  15.1%  

  2.7%  73  לא ידוע  אישור מנהל המחלקה  9

  1.3%  34  לא ידוע  ריק  10
   

  סה"כ
   

2,721   100% 

הם תיקים מבוטלים או שאינם טעוני רישוי, כלומר בעיר גבעתיים יש  1,965תיקים  2,721מתוך 

עסקים הם  499עסקים פעילים וטעוני רישוי עסקים המטופלים על ידי המחלקה. מתוכם  756

עסקים  257בעיר גבעתיים מופעלים , מהנתונים עולה כי (תקופתי, לצמיתות וזמני) כלומרברישיון 

  .מכלל העסקים המדווחים כפעילים במערכת 33%-שיעור של כ – טעוני רישוי ללא רישיון

   ממצא:

על פי הנמסר לביקורת ממזכירת המחלקה, המחלקה אינה עושה שימוש ו/או מנפיקה  . 15

 היתרים זמניים. 

  המלצה:

 . תבחן את מדיניותה בכל הנוגע לשימוש בהיתרים זמנייםמומלץ כי העירייה  . 15

אנו פועלים לפי הרפורמה החדשה וננפיק היתרים זמניים. : תגובת מחלקת רישוי עסקים

אנו נפעל מול אוטומציה להסדרת ההיתר במערכת  –כבר יצא היתר זמני  2018-אציין כי ב

  הממוחשבת.
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  ממצא:

 :כיהטבלה לעיל נמצא בדיקת הביקורת את נתוני מ . 16

 תיקים של עסקים  756רישיונות הקיימים במערכת ישנם  2,721מתוך  - עסקים טעוני רישוי

טעוני רישוי (כל תיקי העסק מלבד אלו שבסטטוס בוטל או לא טעון רישוי). נתון זה אינו 

 516-523, 2016-2017תואם את נתוני הדיווחים למשרד הפנים לפיהם היו בעיר בין השנים 

 . 2018עסקים חדשים במהלך שנת  200חו מעל עסקים טעוני רישוי, כיוון ולא סביר שנפת

 "משך הזמן בו נמצאים העסקים בתהליך רישוי בהתאם להלן פילוח של  – "בתהליך רישוי

 למועד תשלום אגרת הרישיון:

 שנה
מס' 

  עסקים

 32  ללא תאריך

2008-2015 15 

2016 16 

2017 25 

2018 34 

    מנתוני הטבלה לעיל עולה כי ישנם עסקים שבקשתם לרישיון עדיין בטיפול מזה למעלה

 משנה וייתכן, בהנחה שהנתונים מעודכנים, כי ישנן בקשות הנמצאות בטיפול משך כעשור.  

 "רשומות עסק במערכת הנמצאות בסטאטוס "אישור מנהל  73ישנן  - "אישור מנהל מחלקה

תת תשובה ביחס לתיקים אלו ולמשמעות סטאטוס זה. יצויין מחלקה", המחלקה לא ידעה ל

 2017כלל לא נעשה שימוש באפשרות "אישור מנהל מחלקה" ובשנת  2016בעוד שבשנת כי 

 33 -קפץ השימוש באפשרות זו ל 2018היו מספר בקשות בודדות (שלוש) שסווגו כך, בשנת 

 בקשות. 

  "סטטוס זה מעיד כי אחד מגורמי הרישוי סרב להעניק רישיון לעסק. מבדיקת  –"נדחה

מהויות/פריטי רישוי) שהטיפול בהם  3עסקים (אחד עם  2 הביקורת עולה כי מדובר ב

 . 2008הסתיים בשנת 

  :המלצה

 :הביקורת ממליצה כי . 16

  הפנים מחלקת רישוי עסקים תערוך בדיקה ביחס לפער הקיים בין הדיווחים שלה למשרד

 . לבין הרשומות הפנימיות שלה שהועברו לביקורת

 לבחינת הסיבות  –ים המוגדרים "בתהליך רישוי קתערך בדיקה בנוגע לכל אחד מהתי

 להתמשכות הטיפול וכן לקבלת החלטה ברמת מנהל האגף בדבר המשך הטיפול בבקשה.

 "באישור מנהל".תערך בדיקה מסודרת בנוגע לרשומות אשר הסטטוס שלהן ריק או מוגדר כ 

 או "נדחה". 

  ייבדק מול האוטומציה.: תגובת מחלקת רישוי עסקים
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  הליך הרישוי 6

  כללי 6.1

 :בהתאם להוראות החוקלהלן תרשים זרימה המתאר את שלבי הליך הוצאת רישיון עסק 

  

 

  

      

 

 

 

 קבלת בקשה לרישיון עסק

האם רשות 

הרישוי מקבלת 

 את הבקשה?  

 כן

דרישה למסמכים 

 נוספים 

 לא

האם רשות הרישוי 

מאשרת את 

 ? הבקשה

  לא  כן

שליחה לגורמי 

 רישוי 

האם הגורמים 

מאשרים את 

 הבקשה? 

  כן

  לא

התעלמות 

  ובמקרים מנומקים 

  ניפוק היתר זמני

  ניפוק רישיון עסק

קבלת בקשה למידע 

 מקדמי

הודעה לבעל  נימוק

 העסק

 נימוק

 נימוק

 קבלת ואישור הבקשה לרישיון

 אישור גורמי האישור

 לפי צורך של בעל העסק
30 

 יום

21 

 יום

21 

 יום
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  בקשה לחוות דעת מקדמית –שלב אופציונלי 6.2

לרישיון עסק, המאפשר למגיש שלב אופציונאלי, לבחירת מגיש הבקשה  -חוות דעת מקדמית 

רישוי עסקים ברשות המקומית על מנת לקבל מידע מוקדם כגון: הגדרת סוג מדור הבקשה להגיע ל

העסק לפי צו רישוי עסקים; בעיות רישוי צפויות; הצורך בהוצאת היתר בניה למבנה העסק או שינוי 

קבלת חוות דעת  "ב.צסק, וכיויעוד למבנה; פרטים על גורמי ונותני הרישוי הנדרשים לאשר את הע

  . (בגובה אגרת רישוי רגילה) מקדמית כרוכה בתשלום אגרת רישוי

תשובה ספציפית לגבי עסק יכולה להינתן רק במסגרת "חוות דעת מקדמית" בהתאם להוראת סעיף 

"רשות הרישוי או נותן האישור יתנו, לבקשת פונה, חוות דעת : ה' לחוק רישוי עסקים הקובעת כי 6

קדמית, על התאמת עסק מוצע לדרישות החוק והתקנות אשר בתחום סמכותם של רשות הרישוי מ

או נותן האישור, ועל התנאים המוקדמים שיש לקיימם לפני שיינתן אישור, רישיון או היתר זמני, 

  לעסק המוצע". 

: פיהןלתקנות רישוי עסקים ל 2הנחיות מפורטות לבקשה לחוות דעת מקדמית ניתן למצוא בסעיף 

שבתוספת  1בקשת פונה לחוות דעת מקדמית תוגש לרשות הרישוי או לנותן האישור לפי טופס "

לבקשת חוות דעת יצורפו אישור על תשלום אגרה ". עוד נקבע כי "ותיחתם בידי הפונה ההשניי

התקנות קובעות תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית העסק ותשלום אגרה. הכוללים ם" והמסמכי

קיבלו רשות הרישוי או נותן אישור בקשת חוות דעת, יתנו על כך אישור בכתב לפונה על גבי "כי: 

, יתנו רשות 2קבלת בקשת חוות דעת לפי תקנה מימים  30בתוך " וכי "האמור 1הבקשה שלפי טופס 

  ."הרישוי או נותן האישור חוות דעת מקדמית

בקשה לקבלת רישיון עסק כשלב שבו  באתר האינטרנט של העירייה מוגדר השלב הראשון בתהליך

"מבררים ומוודאים שניתן לקבל רישיון לפני התחייבויות כספיות" ההנחיות באתר קובעות כי 

לפני כניסתך להתחייבויות, כדאי שתברר במחלקת רישוי עסקים את התנאים והדרישות של גורמי "

ת בהיבט של עמידה בדיני שיון לעסק הספציפי בכתובת המסוימיהרישוי. תוודא שניתן לקבל ר

התכנון והבניה. בדוק מהם התנאים? ומהן הדרישות? לעיתים תגלה שהמקום לא מתאים או אף 

  המחלקה".קיים לגביו צו סגירה. אינך יכול לדעת אלא אחרי הברור במשרדי 

על פי הנמסר לביקורת הבקשה למידע מקדמי ניתנת במחלקה עצמה במהלך פגישה שעורכים סגן 

  מחלקה ומזכירת המחלקה עם מגיש הבקשה. מנהל ה

 ממצא:

נמצא כי בניגוד לחוק רישוי עסקים הקובע כי על רשות רישוי לתת חוות דעת מקדמית ביחס  . 17

בכתב אלא  לעסק מוצע ככל ובעל העסק פונה, המחלקה אינה מוציאה חוות דעת מקדמיות

הרלוונטיים  ורמי הרשותבפועל לא ניתן לקבל מהמחלקה מסמך חתום על ידי גבעל פה בלבד. 

 . העסק עומד בדרישות החוק והתקנות ואם לאו הקובע האם

 :המלצה

, לאחר בכתב על העירייה לעמוד בהוראות החוק ולספק לבעל עסק מוצע חוות דעת מקדמית . 17

בדיקה של כל הגורמים הרלוונטיים, אשר תפרט האם העסק המוצע עומד בהוראות החוק 

, בכפוף כמובן לתשלום אגרה כחוק על ידי המוקדמים בהם עליו לעמודואם לאו מהם התנאים 

 .  בעל העסק
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המחלקה כבר נותנת ללא תשלום ובע"פ חוות דעת מקדמית. : תגובת מחלקת רישוי עסקים

  המיועד למתן חוות דעת מקדמית בכתב.אנו מכינים מסמך מיוחד 

 ממצא:

 שימוש בטופס בקשה מסודר ומשכך גם אין תיעוד של הבקשות המחלקה לא עושהנמצא כי  . 18

 .בעל פה המופנות למחלקה והתשובות הניתנות בגינןלמידע מוקדם 

 :המלצה

מומלץ יוכן טופס ייעודי לצורך מתן שירות של בקשות למידע מוקדם ברישוי עסקים לבעלי  . 18

    העסקים בתחום העירייה.

  .17ראה סעיף –יטופל : תגובת מחלקת רישוי עסקים

  

 קבלת ואישור הבקשה לרישיון – 1שלב  6.3

  סוגי בקשות 6.3.1

מלבד בקשה לרישיון עסק חדש, מחייב חוק רישוי עסקים להגיש בקשה חדשה לרישיון עסק בגין 

  . ישנם שני סוגי שינויים: כל שינוי בעסק קיים

 חדשות שינויים שאינם מחייבים הגשת תוכניות שינויים המחייבים הגשת תוכניות חדשות

 החלפת/ שינוי בעלים/ מנהלים בחברה הוספה או הקטנה של שטח העסק

 הוספת או הוצאת שותף שינויים פנימיים וחיצוניים בתכנית העסק

 שינוי שם הוספה של פריט רשוי

 ביטול פריט רשוי שינוי מהות העסק

  חדשות אמור להיות פשוט ומהיר יותר.  הטיפול בשינויים שאינם מחייבים הגשת תוכניות

בהתאם  מכל הסוגים שהתקבלו במחלקה להלן טבלה מרכזת לבקשות לקבלת רישיון עסק

  :למשרד הפנים שהועברו לדיווחים השנתיים

 שנה

מספר 
בשנה  בקשות

לפי הדיווח 
למשרד 
  הפנים

מספר 
בקשות 

חדשות לפי 
תאריך 

  תשלום אגרה
2016 164 154 

2017 156 165 
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   ממצא:

הזנת שורת סיווגים שונים לבקשות, לא ניתן היה לקבל אף שהמערכת הממוחשבת מאפשרת  . 19

  .דוחות המפרטים את הבקשות שהוגשו מדי שנה בהתאם לסוג הבקשה

  :המלצה

מומלץ כי המחלקה תקפיד על הזנת סיבת הבקשה וסוגה למערכת הממוחשבת על מנת  . 19

במחלקה, לצרכי סטטיסטיקה ומעקב אחר מספר לאפשר בחינה נאותה של היקפי העבודה 

 .העסקים החדשים טעוני הרישוי אשר נפתחים כל שנה בעיר וכדומה.

אנו תמיד חייבים להכניס למערכת את סיבת הבקשה. במידה : תגובת מחלקת רישוי עסקים

ולא נכניס המערכת לא מאפשרת להתקדם. אנו נקפיד בחידושים להכניס למערכת שמדובר 

  ולא להשאיר "עסק חדש".בחידוש 

   ממצא:

כפי שעולה מנתוני הטבלה לעיל הנתונים המדווחים למשרד הפנים שונים מהנתונים  . 20

  הקיימים במערכת הממוחשבת .

  :המלצה

מומלץ כי הדיווחים השנתיים למשרד הפנים יוכנו בהתאם לנתונים המעודכנים במערכת עמה  . 20

  ביחס להפרש בין הנתונים שלעיל.עובדת המחלקה. בנוסף מומלץ כי תיערך בדיקה 

  מסמכי הבקשה 6.3.2

ב' את חובת הגשת התוכניות בעת הגשת הבקשה לרישיון לפיהן  6חוק רישוי עסקים קובע בסעיף 

  ". שים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסקלבקשה לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז יצורפו תר"

תוגש תכנית לניהול עסק חתומה ע"י בעל  ,רישיוןתקנות רישוי עסקים, מחייבות כי לכל עסק הטעון 

מקצוע מוסמך. תכנית עסק תתבסס על תכנון העומד בחוק התכנון והבניה וחוק רישוי עסקים. 

רישיון העסק כפוף לתוכנית מאושרת ותכנית זאת חייבת להתאים למציאות. כל שינוי במציאות 

  מחייב הגשת תכנית חדשה (תכנית שינויים).

  ד' נקבע כי:6לחוק נקבע כי שר הפנים רשאי לקבוע מסמכים נוספים ובסעיף ג' 6בסעיף 

רשות הרישוי או נותן האישור, רשאים לדרוש ממגיש הבקשה לרישיון, להיתר זמני או להיתר מזורז, "

ג' הדרושים לדעתם לצורך בדיקת הבקשה, ורשאים הם לדרוש 6מסמכים נוספים שלא נקבעו לפי סעיף 

  "ג לפי העניין6ורים ייערכו וייחתמו בידי מי שנקבע בסעיף כי המסמכים האמ

  כי: 3ג7עוד נקבע בסעיף 

וכל  7ד, התנאים הנדרשים מטעמה לפי סעיף 6א) המסמכים הנדרשים מטעם רשות רישוי לפי סעיף ("

החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי חוק זה לעניין סוג מסוים של עסקים, לרבות החלטות לפי סעיפים 

ג, בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט האחיד, יפורסמו באתר 11א, וחוקי עזר לפי סעיף 8-ו 8א, 2

האינטרנט של רשות הרישוי. (ב) רשות הרישוי לא תדרוש מסמכים ותנאים כאמור בסעיף קטן (א) שאין 

  ."פרסום לגביהם באתר האינטרנט
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 כי  מצוין "שיון עסקיבקשה לר"נוהל הגשת /באתר האינטרנט של העירייה תחת "רישוי עסקים" 

מפורטים הטפסים ו "שיון עסק כוללת עפ"י חוק את המסמכים והפרטים הבאיםיהבקשה לר"

  אותם נדרש בעל העסק להגיש בעת הגשת הבקשה:

 ;שיון עסק (מצורפות הנחיות המיועדות למהנדס, אדריכל ומתכנן)יתכניות ר - תכניות עסק .1

 ;הצדדים ודף אחרון בו מופיעות חתימתםדף ראשון הכולל את פרטי  - חוזה .2

 ן;שיויכח מאת היוע"מש/ מנכ"ל/ בעל העסק, בו מתמנה מגיש הבקשה לר ייפוי - ייפוי כח .3

 ;תעודת רשם החברות בצרוף פרוטוקול מינוי מנכ"ל החברה ופרטיו האישיים  -חברה בע"מ .4

 ;מסמכים ופרטים נוספים בהתאם לצורך .5

 ;תשלום אגרה .6

 קשה והנספחים יוגשו כחטיבה אחת למחלקת רישוי עסקים בשעות הקבלה.הבהנוהל קובע כי "

חתימת בעל העסק או מיופה הכח מטעמו ותשלום אגרה בגובה הקבוע בחוק, יבוצעו במעמד הגשת 

שיון ופרטי המבקש יוקלדו למערכת האוטומציה יהבקשה והנספחים כחטיבה אחת. בקשת הר

  . "במזכירות המחלקה

ובדקה תיקים לכל שנה,  5, נבדקו 2017-2018לשנים  תיקי עסקים פיזיים 9של  הביקורת ערכה מדגם

 :תוצאות הבדיקה את. להלן טבלה המפרטת הלןהאם קיימים בתיקים כל המסמכים המפורטים ל

  נדרש) אינוהמסמך  - ___המסמך לא נמצא,  - ×חלקי ,  - המסמך נמצא,  - (מקרא:

מהות  מס' עסק  מס"ד
  העסק

העתק 
מרישיון 

 העסק
חתום 
על ידי 
בעל 
  העסק

תכנית 
  עסק

שובר 
תשלום 

  אגרה

חוזה 
שכירות 
  או מכר

תעודת 
ייפוי /זהות

  כח

אישור 
רשם 

  החברות

       מתפרה 101399000 1

בית  101410000 2
   ×    אוכל

לא  מתפרה 101411000 3
    ×  הונפק

   ×    מרכול 101415000 4

       קייטנה 101453000 5

בית  101473000 6
      × אוכל

7 101430000 
מחסן 
ציוד 
 רפואי

  × ×   

8 101432000 
אירוע 

רוקדים 
2018 

  ×  ×  

      × קייטנה 101413000 9
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  נבדק ונמצא תקין 

 נמצאו תוכניות העסק כנדרשבמדגם הביקורת בכל התיקים שנבדקו .  

  אישורי רשם החברות כנדרש.  נמצאובמדגם הביקורת בכל התיקים שנבדקו  

  ממצא:

המחלקה אינה עושה שימוש בטופס בקשה לרישיון עסק אשר על גביו נדרש בעל העסק למלא  . 21

פרטים. בעל העסק נדרש להגיע עם המסמכים ולשבת מול מזכירת המחלקה זמן ממושך עת 

  שהיא מזינה את הפרטים ישירות למערכת. 

  :המלצה

שר ניתן יהיה להדפיס יונהג טופס בקשה אשר יפורסם באתר האינטרנט העירוני ואמומלץ כי  . 21

  .על מנת לקצר וליעל את תהליכי העבודה ולמלא באופן ידני ו/או למלא באופן מקוון

  .מקובל, טופס כזה כבר נמצא בהכנה ויפורסם במרשתת: תגובת מחלקת רישוי עסקים

  ממצא:

באתר האינטרנט העירוני , אף שהמחלקה אינה עושה שימוש בטופס בקשה לרישיון עסק . 22

תחת "טפסים" מופיע טופס בקשה לרישיון עסק בטפסים של מחלקת רישוי עסקים. הטופס 

מופיע כטופס המיועד למילוי מקוון. לחיצה על הטופס מובילה לעמוד שגיאה (ראה נספח' ה' 

  .צילום מסך) 

  :המלצה

 מומלץ כי הקישור לטופס יוסר מאתר האינטרנט העירוני.  . 22

  ממצא:

טופס הבקשה המופק מהמערכת לאחר הזנת הפרטים על ידי מזכירה אינו נחתם על ידי בעל  . 23

  . בכל התיקים מתויקומבדיקת הביקורת נמצא כי הוא אינו  העסק כנדרש

  :המלצה

 מומלץ להקפיד כי בעל העסק ו/או בא כוחו יחתום על גבי טופס הבקשה.  . 23

  מובנה המונפק על ידי האוטומציה.הטופס הוא טופס ארצי : תגובת מחלקת רישוי עסקים

צורך להחתים על מייתרת את ה: העובדה כי מדובר בטופס ארצי אינה התייחסות הביקורת

  גביו את בעל העסק. 

   ממצא:

 מהמדגם שערכה הביקורת לעיל נמצא כדלהלן: . 24

מהתיקים  5-רק באחד מהתיקים נמצא העתק מרישיון העסק חתום על ידי בעל העסק. ב -

ק העתק מרישיון מהתיקים לא תוי 2-אינו חתום, וב מרישיון העסק כשהואנמצא העתק 

 העסק.

 תיקים לא נמצא שובר תשלום אגרה.  4-ב -

 תיקים לא נמצא חוזה שכירות או מכר. 2-ב -
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 תיקים לא נמצאו צילומי תעודות זהות. 2-ב -

  :המלצה

ובכללם מסמכים כי יוקפד על קבלת כל המסמכים הנדרשים לצורך מתן רישיון עסק מומלץ  . 24

עסק ועל זכותו לפעול בעסק בגינו מוגשת  ןהמעידים על זהותו של מגיש הבקשה לרישיו

 .הבקשה

המחלקה מקפידה מאוד על קבלת כל המסמכים לרבות מה : תגובת מחלקת רישוי עסקים

  . יצוין כי רישיונות עסק נשלחים בדואר ולכן אין חתימה.שצוין בדו"ח

  אישור רשות הרישוי 6.3.3

מעת הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק על רשות הרישוי לתקנות רישוי עסקים קובע כי  6סעיף 

  לפעול במסגרת לוח הזמנים שלהלן:

ימים, עליה להעבירה לנותן האישור הרלוונטי  21ככל והיא לא דוחה את הבקשה ותוך  -

 לצורך קבלת אישורו. 

יקתה עליה להודיע על כך ככל והיא החליטה לדחות את הבקשה או שטרם סיימה את בד -

 יום מקבלתה.  21בכתב למגיש הבקשה תוך 

ימים  45בכל מקרה על רשות הרישוי להעביר את הבקשה או להחליט על דחייתה תוך   -

 מקבלתה. 

 נבדק ונמצא תקין  

או בשל העובדה שהבקשה מוקלדת על ידי רשות הרישוי מול מגיש הבקשה, היא נבדקת ומתקבלת 

  נדחית במקום. 

  

  גביית אגרות 6.3.4

קובע כי האגרה בעד רישיון, היתר זמני או היתר מזורז  1968 –לחוק רישוי עסקים תשכ"ח  31סעיף 

לפי החוק, שניתן על ידי רשות הרישוי המקומית, תשולם לקופת אותה רשות מקומית בעת הגשת 

  בקשה לרישיון עסק חדש.

ם לצרכן. אגרת רישוי עסקים סכום אגרת הרישוי משתנה פעמיים בשנה בהתאם למדד המחירי

   .₪ 321על סך של  2016עמדה נכון לחודש דצמבר 

את אגרת הרישוי יש לשלם בנפרד בגין כל פריט רישוי, כך שאם לדוגמא, מבוקש רישיון עסק 

  למספרה ומכון יופי נדרש תשלום אגרה כפולה. 

תשלום אחר את האגרה ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי במשרדי המחלקה או באמצעי 

  .(המחאה או מזומן), בקופת העירייה

  

  



110  
 

  ממצא:

 גורם חסר"  המפרט דוח כי נמצא עסקים רישוי במערכת 12.3.19 ליום נכון הביקורת מבדיקת . 25

 :2018-2019 מהשנים רישיונות 5 כלל "תשלום

 מס' רישיון
תאריך 

  הפקה

101386001 14/08/2018 

100358005 14/10/2018 

101423001 24/10/2018 

101418001 17/01/2019 

101285002 28/02/2019 

  

  :המלצה

 . לבחון מדוע לא בוצע תשלום אגרה בגין כל אחת מבקשות הרישוי המפורטות לעיל מומלץ . 25

   ממצא:

עסקים ובדקה האם תאריך הבקשה תואם לתאריך תשלום  8הביקורת בדקה מדגם של  . 26

 :האגרה להלן תוצאות הבדיקה

מס'   מס' עסק מס"ד
  פריט

תאריך 
  בקשה

תאריך 
תשלום 

  אגרה

הפרש 
  בימים 

 0 14/02/2017 14/02/2017 'ב 10.4 101399000 1

 0 17/07/2017 17/07/2017 'ב 4.2 101410000 2

 0 23/07/2017 23/07/2017 'ב 10.4 101411000 3

 0 09/11/2017 09/11/2017 'ב 4.7 101415000 4

5 101453000 7.8 03/07/2018 26/06/2018 -7 

 0 26/07/2018 26/07/2018 'ב 4.2 101473000 6

 0 30/04/2018 30/04/2018 'ב 1.3 101430000 7

 22 18/06/2018 27/05/2018 'ה 7.7 101432000 8

מקרים שנדגמו על ידי הביקורת בשני מקרים לא שולמה  8מנתוני הטבלה לעיל עולה כי מתוך 

ימים לפני הגשת הבקשה ובאחד  7האגרה במועד הגשת הבקשה. באחד המקרים שולמה האגרה 

 ימים אחרי. יצוין כי בשני המקרים מדובר בבקשות לרישוי אירועים חד פעמיים.  22

  :המלצה

תהיה הקפדה על גביית האגרה במועד הגשת הבקשה כנדרש על פי חוק, י הביקורת ממליצה כ . 26

 את הממוחשבת במערכת לקבוע בנוסף מומלץגם כאשר מדובר ברישוי אירועים חד פעמיים. 

 .העסק שיוןיר להנפקת כתנאי האגרה תשלום
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המחלקה דואגת לקבל תשלום במעמד הגשת הבקשה. במקרים : תגובת מחלקת רישוי עסקים

אירועים חד פעמיים (שרובם המוחלט מופעל על ידי העמותות העירוניות) התשלום מגיע של 

  אחרי האירוע. אנו נדאג לדרוש מהם תשלום בזמן פתיחת הבקשה.

  ממצא:

וכי  באתר האינטרנט העירוני לא מפורסמות הנחיות בדבר אופן תשלום האגרה לרישיון עסק . 27

ניתן לשלמה רק בכרטיס אשראי בעת ההגעה למחלקה ואילו תשלום במזומן או בהמחאה 

 .יחייב את המבקש לבצע התשלום בקופת העירייה

  :המלצה

 תשלום אגרת הרישוי. כך שיכלול מידע בדבר אופןמומלץ לעדכן את אתר האינטרנט העירוני  . 27

  יטופל.: תגובת מחלקת רישוי עסקים

  אישור גורמי האישור בהתאם לצו רישוי עסקים  – 2שלב  6.4

  העברת הבקשה לגורמי האישור 6.4.1

פרט מיהם הגורמים שאישורם נדרש לפי כל מקובע מהם העסקים טעוני הרישוי ו צו רישוי עסקים

, כאשר כל העסקים בלא יוצא מן הכלל נדרשים לקבלת אישור מרשות הכבאות וכן סוג עסק

מהועדה לתכנון ובנייה, בנוסף חייבת רשות הרישוי עצמה לתת את אישורה ולשם כך היא מחויבת 

לערוך ביקורת מטעמה בבית העסק. יצוין כי מקובל שרוב הביקורות הנערכות בעסקים הן ביקורות 

   רואן. הנערכות על ידי תב

מהעסקים שהגישו בקשה לרישיון עסק לא  42%על פי הנמסר לביקורת עולה כי בעיר גבעתיים  

קיבלו רישיון נוכח אי אישור תכנון ובניה. מהמחלקה נמסר כי ישנה בעיה עם הבנייה הישנה בעיר 

עברות וכי סעיף תכנון ובניה כולל בתוכו: שימוש חורג, ועדת חריגים והצהרת מהנדס.  בנוסף מו

לגורמים נוספים בהתאם לצורך, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת  הבקשות

רמי רישוי הקביעה אילו גו רישוי עסקים להלן דוגמאות לאופן בו מוסדרת בצולפתיחת העסק. 

  נדרשים לאישור כל מהות: 

פריט 
 רישוי

  פירוט

  לפי סוג העסק אישורים נדרשים

תוקף 
  הרישיון

המשרד 
להגנת 
  הסביבה

משרד   משטרה
  התמ"ת

משרד 
  החקלאות

משרד 
  הבריאות

  שנים 5  +        +     בית מרקחת  1.1

  שנים 5  +              מספרה  ב' 1.4

  ג' 4.2
הכנת מזון לצריכתו 
מחוץ למקום הכנתו 

  (למעט הסעדה)
  שנים 3  +            

  שנה 15  [+]*              קיוסק  א' 4.7

  שנים 10  +              מרכול  ב' 4.7

  שנה  +  +           אטליז  ג'4.7

  שנה  +        +     רוכלות מזון  א' 6.9
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  *לידיעה בלבד

תיקי עסקים ובדקה האם נשלחו הבקשות לכל גורמי האישור הנדרשים  6 הביקורת בדקה מדגם של 

להלן (אישורים נדרשים סומנו בירוק, חובת יידוע בלבד בירוק בהיר.) לפריט הרישוי בהתאם לצו. 

  נתוני מדגם הביקורת:

מס'   מס' עסק מס"ד
משרד   משטרה  כיבוי אש  הנדסה  פריט

  הכלכלה
משרד 

  הבריאות

         'ב 10.4 101399000 1
   תצהיר   'ב 4.2 101410000 2
     תצהיר 'ב 4.7 101415000 3
4 101453000 7.8       
   תצהיר 'ב 1.3 101430000 5
       'ה 7.7 101432000 6

 ממצא:

 מנתוני הטבלה לעיל עולה כי: . 28

 מהתיקים לא נמצא אישור הנדסה. 2-ב 

 מהתיקים לא נמצא אישור כיבוי אש. 1-ב  

  ידי מנהל המחלקה בכל המקרים בהם נדרש יידוע בלבד של משרד הבריאות, נחתם הטופס על

 כך שלא ניתן לדעת האם העתק מהטופס הועבר למשרד הבריאות.

  :המלצה

 . יש להקפיד על תיוק כל האישורים החתומים על ידי גורמי הרישוי בטרם הנפקת רישיון . 28

  : תגובת מחלקת רישוי עסקים

  יש אישור הנדסה וכיבוי מצ"ב. 101399000תיק מס' 

  הנדסה מצ"ב.יש אישור  101410000תיק מס' 

  התייחסות הביקורת: המסמכים האמורים לא נמצאו בתיקים במועד בדיקת הביקורת. 

  נגישות עסקים 6.4.2

 להשתלבות מוגבלות עם אנשים של הטבעית זכותם למימוש והכרחי ראשון תנאי היא נגישות

 חוק: "להלן( 1998 – ח"התשנ מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון בחוק מעוגנת זו זכות. בחברה

 שירות לקבל זכאי מוגבלות עם אדם כי הוא זכויות שוויון חוק של יסוד עקרון"). זכויות שוויון

  .הציבור לכלל ניתן הוא בו שוויוני ובאופן מקום באותו

 -משמעותם ואכיפתם יישומם אשר ותקנים תקנות גובשו, זכויות לשוויון החוק שנחקק מאז

, שמיעה, ראייה מוגבלות כגון שונות מוגבלויות םע אנשים עבור בישראל העסקים כלל התאמת

  .ונפשית שכלית

 עם לאנשים נגישים להיות צריכים לציבור שירות ניתן בהם עסק בתי, זכויות שוויון לחוק בהתאם

 עסק רישיון קבלת הליך במסגרת גם, להראות העסק בתי נדרשים, זאת להבטיח מנת-על. מוגבלות

  .הנגישות התאמות בהם מתקיימות כי חידושו או
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 זכויות שוויון חוק להוראות בהתאם עסקים להנגיש החובה את' ב 8 בסעיף מגדיר עסקים רישוי חוק

 וסביבה תשתיות, מבנים: נגישות תחומי שני יש כי וקובע 1998-ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים

  : שירות ונגישות") ס"מתו: "להלן(

 ציבורי מקום שהוא רישוי טעון לעסק מזורז היתר או זמני היתר, רישיון תיתן לא הרישוי רשות"

 לחוק 1'ה פרק לפי הנגישות הוראות קוימו כי הרישוי רשות מצאה כן אם אלא, ציבורי שירות או

 של דעת וחוות השירות לנגישות מורשה של דעת חוות סמך על, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון

  ".וסביבה תשתיות, מבנים לנגישות מורשה

 מורשה: "להלן( מטעמה נגישות מורשה ידי על לבחון המקומית הרשות על, עסקים רישוי חוק פי על 

 הנגישות בדרישות עומד, לחידושו או עסק רישיון לקבלת בקשה המגיש העסק אם"), עירוני נגישות

  . לחוק בהתאם

, העסק בית מטעם נגישות מורשה של דעת בחוות המתאימים במקרים להיעזר רשאית הרשות

 נגישות מורשה ידי על גם להיבחן צריכה הדעת חוות אולם, הנגישות התאמות קיום את המוכיחה

 המקומית הרשות רשאית, מטעמה הנגישות מורשה של דעתו חוות על בהסתמך. הרשות מטעם

החוק והתקנות קובעים פורמט מחייב לאופן בו  .העניין לפי, לחדשו או עסק רישיון לעסק להעניק

  חוות דעתו של מורשה נגישות.תוגש 

  . מפתיחתו החל בהנגשה חייב חדש עסק כל, זכויות שוויון לחוק בהתאם

  : להלן, בשירות הנגישות בתקנות להנגשתם זמנים לוח נקבע קיימים לעסקים בנוגע

  

יריב" הנדסאי אדריכלות אשר  שאער –התקשרה העירייה בהסכם עם "קו אדריכלות  1.3.18ביום 

בהסכם "לביצוע עבודות ייעוץ בנושא נגישות  ")יועץ הנגישות(להלן: " מוסמך גם כמורשה נגישות

  לעסקים כולל אישורי מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה) ולבקשות לרישוי עסק. 

  בגין חוות דעת על נגישות בית עסק. ₪  450התמורה בחוזה נקבעה לסך של 

עולה כי היועץ החל במתן שירותי ייעוץ לעירייה בתחום הלת החשבונות של היועץ מכרטיס הנ

  . 2017נגישות עסקים כבר בשנת 

 ממצא:

אין כל חיווי באתר האינטרנט של העירייה בדבר החובה להנגיש את העסק. בעל העסק אינו  . 29

 נדרש במסגרת מסמכי הבקשה להגיש אישור מורשה נגישות מטעמו. 

  :המלצה

נט את החובה להנגשת עסקים ולהגשת אישורי מורשי נגישות רלפרסם באתר האינט יש . 29

בנוסף יש לערוך רשימה מסודרת של העסקים  מטעם בעל העסק לצורך קבלת רישיון עסק. 

 הפעילים ולהודיע להם על חובת הנגשת העסק. 

 2017נובמבר •

 5בעל עסק עם מעל 
 סניפים/חנויות/עסקים

 2015נובמבר •

  1-4בעל עסק עם 
 סניפים  /חנויות/עסקים
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  מקובל, יבוצע. :תגובת מחלקת רישוי עסקים

  

  

 ממצא:

שערכה הביקורת נמצאה חוות דעת  2018-ו 2017-יים שנפתחו בתיקים פיז 9במדגם שכלל  . 30

אחת בלבד של יועץ הנגישות. באף אחד מהתיקים לא נמצאה חוות דעת של מורשה נגישות 

 מטעמו של בעל העסק . 

  :המלצה

 יש להקפיד לקבל חוות דעת של מורשה נגישות עבור כל עסק חדש או בעת חידוש רישיונו. . 30

  ממצא:

אינה ערוכה  101415000חוות הדעת של יועץ הנגישות אשר נמצאה בתיק העסק שמספרו  . 31

 בהתאם להוראות . 

  :המלצה

  יש להקפיד לקבל חוות דעת של מורשה נגישות עבור כל עסק חדש או בעת חידוש רישיונו.  . 31

  המחלקה גייסה יועץ נגישות מוסמך שחתם על התוכנית. :תגובת מחלקת רישוי עסקים

 

   והנפקת רישיון אישור 6.4.3

נקבעו על ידי גורמי הרישוי תנאים מוקדמים, שבמידה לאחר קבלת אישור של כל גורמי הרישוי, או 

  לאחר בדיקה כי העסק עומד בתנאים, רשאית רשות הרישוי להנפיק רישיון עסק.

רישיון העסק מופק מהמערכת הממוחשבת, מודפס על גבי טופס קשיח ייעודי בשני עותקים, ומועבר 

  גבעתיים.  של ראש העיר לחתימתו 

משך הטיפול בבקשה לרישיון עסק חדש על ידי הרשות  ב,6תקנות רישוי עסקים סעיף על פי 

  יום. 45יום ומקסימום  21יעמוד על מינימום  ,המקומית

  לוח הזמנים הקבוע בחוק להוצאת רישיון עסק: המתאר את להלן תרשים
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ובדקה  2017הרישיונות שהונפקו בשנת  192הביקורת בדקה בהתאם לנתוני הטבלה המרכזת  את 

  את משך הזמן שחלף ממועד תשלום האגרה בגינם (מועד הגשת הבקשה) לבין מועד אישור הרישיון. 

  בבקשות לרישיון עסק:להלן טבלה המתארת התפלגות זמני הטיפול 

 משך בימים

מס' 

  תיקים

 19  ללא תאריך תשלום אגרה

 71 תאריך תשלום אגרה מאוחר מתאריך אישור רישיון

 4  תאריך תשלום אגרה זהה לתאריך אישור רישיון

 4  יום 21-פחות מ

 14 יום 125 - 21בין 

 34 יום 365- 125בין 

 46 מעל שנה

 192  סה"כ

  

להלן טבלה  נאותות הנפקת הרישיון על ידי המחלקה. תיקים לבחינת  6הביקורת בדקה מדגם של 

המפרטת את תאריך הגשת הבקשה ותאריך הנפקת הרישיון של כל אחד מהעסקים ומספר הימים 

  שחלפו ביניהם:

  

  

  

  

 יום 21 

הגשת  
 הבקשה

 ימים* 30-90

קבלת  
הבקשה 

והעברתה 
לגורמי  
האישור  
 החיצוניים

 ימים 7

שליחת  
התראה  
לגורם  
 הרישוי

 ימים 7

תשובת  
גורמי  
 הרישוי

החלטת  
רשות  
 הרישוי
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מס'   מס' עסק מס"ד
  פריט

תאריך   מהות
  בקשה

תאריך 
  הנפקה

הפרש בימים 
בין תאריך 

לתאריך בקשה 
  הנפקה

 20 06/03/2017 14/02/2017 מתפרה 'ב 10.4 101399000 1

 'ב 4.2 101410000 2
 –בית אוכל 

 מזנון
16/07/2017 17/05/2018 305 

 332 07/10/2018 09/11/2017 מרכול 'ב 4.7 101415000 3

 34 06/08/2018 03/07/2018 קייטנה 7.8 101453000 4

 'ב 1.3 101430000 5
מחסן 

 תרופות
30/04/2018 31/07/2018 92 

 'ה 7.7 101432000 6
אירוע חד 

 פעמי
27/05/2018 18/06/2018 22 

  

   ממצא:

המתארת התפלגות זמני הטיפול בבקשות לרישיון עסק, שהרישיון עבורן  מנתוני הטבלה . 32

 :הרישיונות שניתן היה לבדוק את משך הטיפול בהם 98מתוך  כי עולה 2017הונפק בשנת 

 יום.  21יום אף שהחוק קובע מינימום של  20מהעסקים הונפק רישיון תוך  4-ל 

 וברוב המקרים לאחר חלוף יותר משנה. יום 125-מהעסקים הונפק רישיון לאחר יותר מ 80-ל 

  הרישיונות שהופקו תוך פרק הזמן הקבוע בחוק מחצית היו עבור רישוי אירועים חד  14מתוך

 פעמיים. 

  :המלצה

ך בחינה מסודרת של המחלקה מדוע מתעכב הטיפול בבקשות לרישיון עסק מומלץ כי תער . 32

 זמנים כה ממושכים . 

העסקים שהנפקת רישיונם נבדקה במדגם לשלושה מששת להלן יובאו התייחסויות פרטניות  . 33

  :ואשר נמצאו בהם ליקויים הביקורת

 :  101399000עסק שמספרו 

  יום.  21יום, אף שהצו קובע מינימום של  20לעסק זה הונפק רישיון תוך 

 מוזן במערכת כי אישור הכבאות ניתן יום 14/2/17ון עסק הוגשה ביום יאף שהבקשה לריש ,

 . 13/2/17קודם לכן ביום 

  6/3/17, הונפק הרישיון כבר ביום 16/3/17אף שאישור משרד התמ"ת התקבל רק ביום ,

 דם לכן. עשרה ימים קו

 : 101410000עסק שמספרו 

  לא נדרשו אישורים של גורמי אישור  2/10/17מלבד אישור המשטרה אשר התקבל ביום

העירייה ובכל זאת חיצוניים עבור בקשת הרישיון, כלומר הטיפול בבקשה היה כולו של 

 .23/5/18הרישיון הונפק רק ביום 
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 בעל העסק" ואשר בעל העסק חתום  בתיק העסק נמצא טופס של המחלקה שכותרתו "הצהרת

את היתר  עליה, לפיה בעל העסק יודע כי התוכנית שהגיש בבקשה לרישיון עסק אינה תואמת

לאחר דיוני צוות מקצועי. המשמעות הבניה של הנכס וכי רישיון העסק ניתן לו באופן זמני 

 הינה שהעסק קיבל רישיון עסק אף שהוא עושה שימוש חורג בנכס. 

 ולא היתר זמני לשנה כפי  וחצי שנים 3לתקופה של  עסק תקופתי העסק קיבל רישיון כי יצוין

 . שמותר בחוק

 : 101415000עסק שמספרו 

  חוות דעת שלילית של יועץ הנגישות העירוני וכן תזכורת שנשלחה לבעל העסק  מתויקותבתיק

תוקנו טרם הנפקת בנושא, אולם אין תיעוד לחוות דעת הקובעת כי הליקויים בתחום הנגישות 

 . הרישיון

  :המלצה

 . לצורך תיקונםתערך בחינה מסודרת של כל הליקויים שנמצאו על ידי הביקורת  מומלץ כי . 33

  :תגובת מחלקת רישוי עסקים

  משרד התמ"ת היה לידיעה בלבד.  101399000תיק מס' 

  .13.5.2018התקבל אישור  101410000תיק מס' 

מכאן אפשר להניח כי  –בביקורת חוזרת, חתם יועץ הנגישות על אישור  101415000תיק מס' 

  הליקויים תוקנו.

  פיקוח ואכיפה 7

  תהליך הפיקוח והאכיפה 7.1

" לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון, לחוק רישוי עסקים קובע כי: 4סעיף 

האחריות לאכיפת החוק מוטלת על רשות הרישוי . היתר זמני... לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו"

  העירונית. לצורך האכיפה נדרשת הרשות:

 לפעול לאיתור עסקים טעוני רישוי הפועלים ללא רישיון עסק כדין בשטחה המוניציפלי.  .1

 להתריע בפני עסקים כאמור על חובתם בהסדרת רישיון כדין. .2

דים בהוראות החוק, או אשר מפרים לנקוט בפעולות אכיפה משפטיות כנגד עסקים שאינם עומ .3

 את תנאי הרישיון שהונפק להם.

צו מניעת  החוק נותן בידי רשות הרישוי אמצעים לאכיפת הוראותיו הכוללים בין היתר, הוצאת

  צו הפסקה מנהלי והגשת כתבי אישום.  פעולות
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  להלן תיאור הליך האכיפה הרצוי, לדעת הביקורת ובהתבסס על הוראות החוק:

  

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בנושא טיעון לפני הגשת כתב אישום פלילי  - קיום הליך שימוע

-[נוסח משולב], התשמ"בחוק סדר הדין הפלילי קובעת כי ), .1.7.91-מ 4.3001הנחיה מס' ((שימוע) 

י אינו שולל קיום שימוע בנוגע לעבירות שאינן מסוג פשע. עוד קובעת הנחיית היועץ המשפט, 1982

"השימוע בעל פה ייערך, ככלל, בפני מי שאמור להחליט על הגשת כתב האישום. הוא  :לממשלה כי

הדין לגבי שימוע בכתב. ואולם רשאי ראש יחידת התביעה הרלבנטית להסמיך אדם אחר מקרב 

  היחידה לעניין זה".

לציון, העיר  , אשר עסק ברישוי עסקים בראשון2016בדוח מבקר המדינה על השלטון המקומי לשנת 

על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בנושא שימוע, על השימוע להתבצע על ידי : "כיהמבקר 

  ."התביעה, האמורה להחליט על הגשת כתב האישום, ולא על ידי אגף הרישוי

שכותרתו "נוהל עבודה לאכיפת עבירות בניגוד לביקורת הועבר על ידי התובעת העירונית מסמך 

   קובע את שלבי הפעולה הבאים: עסקים" המסמךלחוק רישוי 

בעקבות סיורים בעיר, תלונות או בחינת בקשות עסקים לקבלת רישיון, מחלקת רישוי עסקים  .1

 מאתרת את העסקים טעוני הרישוי אשר אינם מחזיקים ברישיון עסק תקף. 

וי נשלח מכתב "איתור עסק ללא רישיון" במסגרתו מתבקש בעל העסק לגשת למחלקת ריש .2

 עסקים ולהגיש בקשה לקבלת רישיון עסק. 

במידה ולא הוגשה בקשה לקבלת רישיון עסק או שאחד מגורמי האישור סרב לבקשה, נשלחת  .3

 התראה לבעל העסק בגין ניהול עסק ללא רישיון ובגין סירוב גורם המאשר. 

 מחלקת רישוי עסקים שולחת מכתב למסירת גרסה בכתב לבעל העסק.  .4

ינת התובעת העירונית בצירוף המלצת מחלקת רישוי עסקים להגשת כתב התיק מועבר לבח .5

 אישום ובצירוף זכרון דברים המייחס למצב הרישויי של העסק.

 התובעת העירונית מחליטה האם יוגש כתב אישום, ייסגר התיק או יישלח להשלמת חקירה.  .6

  

  

  הגשת כתב אישום

  עריכת שימוע לעסק

  הוצאת צו סגירה מנהלי -במידת הצורך / שליחת התראה לעסק 

  העברת הטיפול בתיק לתובע העירוני

  שליחת התראה לבעל העסק  

  איתור עסק טעון רישוי ללא רישיון
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   ממצא:

רשמי של נוהל, על גבי נייר לוגו  המסמך שהועבר לביקורת על ידי התובעת, אינו ערוך בפורמט . 34

 . של העירייה ואף אינו נכלל במסגרת נהלי המחלקה לרישוי עסקים שהועברו לביקורת

  :המלצה

מומלץ כי נוהל האכיפה ייערך בשיתוף מחלקת רישוי עסקים והתובעת העירונית במתכונת  . 34

 של נוהל רשמי. 

  תגובת התובעת העירונית:

בעקבות הערת המבקר, התחלנו להכין נהלים מסודרים לפי פורמט רשמי, ובמהלך חצי השנה  

 הקרובה נפרסמם.

  פיקוח 7.2

על רשות הרישוי לאכוף את הוראות החוק על עסקים טעוני רישוי בעלי רישיון עסק בתוקף אשר 

פרות אינם עומדים בתנאי הרישיון שהונפק להם, כגון עסקים בעלי רישיון שנמצאו בהם ה

  תברואתיות במהלך ביקורת עסקים או עסקים אשר לא חידשו את רישיונם כדין. 

בנוסף, על הרשות לנקוט צעדי אכיפה כנגד בעלי עסקים אשר אחד מגורמי הרישוי הקבועים בצו 

רישוי עסקים סרבו להעניק לו רישיון עסק וממשיך לפעול למרות הסירוב. כל העסקים האמורים 

פרים את הוראות חוק רישוי עסקים ותקנותיו. עסקים מפרים הם כאמור נחשבים כעסקים המ

עסקים אשר מוכרים לרשות הרישוי כיוון שכבר הגישו בקשות שונות ונבדקו על ידי גורמי הרישוי 

  ולכן רשות הרישוי יכולה לפעול כנגדם באופן מהיר ויעיל.

 כמפקחים עירוניים ,תפקידםבנוסף ל ,משמשים המחלקהמנהל מחלקת רישוי עסקים וסגן מנהל 

  . והוסמכו לשם כך על ידי ראש העיר

הביקורים הנערכים בעסקים לא מתועדים בזמן הביקור עצמו אלא לאחר שחזרו למשרדם בתיק 

העסק הפיזי של כל עסק על ידי עורך הביקור. לביקורת נמסר כי הוזמן "מסופון" לצורך תיעוד בזמן 

  אמת במהלך הביקור בעסק. 

ביקורות  158ואשר כוללת  2015-2017ת נמסרה רשימת הביקורות שנערכו בעסקים בשנים לביקור

  .2019וראשית  2018ביקורות שנערכו בשנת של דוחות  20 וכן העתקים מ

  להלן טבלה המפרטת מספר הביקורות בעסקים שנערכו מדי שנה:

 שנה
מספר 

  ביקורות

2015 44 

2016 68 

2017 73 

2018 30* 

  הנמסר לביקורת על ידי המחלקה*על פי 
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ואשר העתקי דוחות  2019וראשית  2018להלן טבלה המפרטת את הביקורות שנערכו במהלך שנת 

הביקור בהן הועברו לביקורת, וכן את מספר הימים שחלפו מאז הגשת הבקשה לרישיון עסק ועד 

  למועד הביקורת:

  תאריך בקשה  מס עסק מס"ד
תאריך 
  טופס  מבצע  ביקורת

מס 
ימים בין 
הבקשה 
  לביקור 

 אברהם 23/10/2018 24/10/2018 100251002 1
מנהל מח' 

 1-  רישוי

 אברהם 06/03/2018 21/02/2018 100818001 2
 -בריאות 
 13  לידיעה

 אברהם 18/07/2018 25/06/2018 100077002 3
 -בריאות 
 23  לידיעה

 אברהם 12/12/2018 01/11/2018 100896001 4
מנהל מח' 

 41  רישוי

 אברהם 22/01/2019 22/11/2018 101233003 5
 -בריאות 
 61  לידיעה

 אברהם 05/06/2018 19/03/2018 100847002 6
 -בריאות 
 78  לידיעה

 אברהם 17/10/2018 30/07/2018 100903003 7
 -בריאות 
 79  לידיעה

 אברהם 05/09/2018 30/04/2018 101430000 8
 -בריאות 
 128  לידיעה

 אברהם 03/12/2018 15/07/2018 101471000 9
 -בריאות 
 141  לידיעה

 אברהם 19/12/2018 26/07/2018 100677001 10
 -בריאות 
 146  לידיעה

 אברהם 24/01/2019 14/08/2018 101474000 11
 -בריאות 
 163  לידיעה

 אברהם 09/01/2019 16/07/2018 100494001 12
מנהל מח' 

 177  רישוי

 אברהם 01/11/2018 06/05/2018 100198004 13
 -בריאות 
 179  לידיעה

 אברהם 24/01/2019 26/07/2018 101473000 14
 -בריאות 
 182  לידיעה

 אברהם 24/01/2019 24/07/2018 100025002 15
מנהל מח' 

 184  רישוי

 אברהם 31/12/2018 29/03/2018 101427000 16
מנהל מח' 

 277  רישוי

 עופר 26/12/2018 13/02/2018 101337002 17
 -בריאות 
 316  לידיעה

 אברהם 22/01/2019 12/03/2018 100499002 18
 -בריאות 
 316  לידיעה

 עופר 31/12/2018 25/01/2018 100200001 19
 -בריאות 
 340  לידיעה

 אברהם   12/07/2018 101470000 20
 -בריאות 
    לידיעה

  

  ממצא: 

הביקורות שנערכו מדי שנה עולה כי המחלקה עורכת ביקורים בפחות מהנתונים בדבר מספר  . 35

 . מהעסקים טעוני רישוי הפעילים בעיר מדי שנה 10%-מ



121  
 

  :המלצה

לבחון מדוע נערך מספר כה נמוך של ביקורות בעסקים ברחבי העיר, ולשקול את האפשרות  יש . 35

לערוך ביקורות בעסקים משך  לעריכת "מבצעי פיקוח" בהם יצאו הן מנהל המחלקה והן סגנו

מספר ימים בחלוקה לפי רחובות או לפי סוגי עסק וכדומה על מנת להשיג פיקוח מלא ורחב 

  .  יותר על העסקים בעיר

המחלקה מבצעת עשרות ביקורות כל חודש. להבא נדאג לתעד : תגובת מחלקת רישוי עסקים

  נרכש כבר טאבלט ייעודי לצורך כך. –אותן בדוח מסודר 

  מצא: מ

מהנתונים העולים מדוחות הפיקוח שנמסרו לביקורת עולה כי משך הזמן הממוצע שחולף בין  . 36

ימים, יותר ממשך  145-מועד הגשת הבקשה לרישיון למועד הביקורת בעסק עומד על כ

 שנמסרו הפיקוח מדוחות מאחדהטיפול הכולל בבקשת רישוי עסק הקבוע בחוק.  יצוין כי 

 לאחר בחלוף שנה ממועד הבקשה  הגיעה הביקורת כי עולה ) 100200001(עסק  לביקורת

  .להסגר הספיק כבר שהעסק

  :המלצה

לבחון מדוע חולף זמן כה ממושך ממועד הגשת הבקשה לרישיון עסק ועד למועד עריכת  יש . 36

  הביקורת.  

 –אנו דואגים להגיע לעסק לאחר קבלת האישורים האחרים : תגובת מחלקת רישוי עסקים

  לאחר הערת הביקורת נבחן שוב את ההתנהלות. .אנו מגיעים אחרונים

  ממצא: 

מדוחות הפיקוח שנמסרו לביקורת עולה כי סגן מנהל המחלקה עורך ביקורות תברואיות, תחת  . 37

 גורם האישור "בריאות לידיעה" וזאת אף שאין לו הסמכה כתברואן. 

  :המלצה

 להקפיד כי ביקורות תברואיות ייערכו רק על ידי מנהל המחלקה המוסמך כתברואן.  יש . 37

כמו  .ס. מנהל המחלקה עבר הסמכה של טיפול במזון (שלב ב'): תגובת מחלקת רישוי עסקים

  כן, לא אושר לעובדי המחלקה יציאה לקורס תברואנים שמתחיל החודש.

  ממצא: 

לא מבוצע שימוש באפשרות  למפקחעל אף שהמערכת הממוחשבת מאפשרת לשייך כל עסק  . 38

 .ואין חלוקה של העסקים בעיר בין מנהל המחלקה וסגנו זו

  :המלצה

 של מראש תכנון יתאפשר וכך למפקח עסקים רישוי במערכת העסקים את לשייך יש . 38

  .  למפקח העסקים את לשייך וכן ומבוקר יעיל באופן העיר ברחבי הביקורות

  ממצא: 

לא מבוצע תיעוד במערכת הממוחשבת של הביקורות הנערכות בעסקים על ידי מנהל המחלקה  . 39

 וסגנו, אף לא ברמת תאריך עריכת הביקורת. 
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  :המלצה

מומלץ כי הביקורות הנערכות על ידי מנהל המחלקה וסגנו מועדיהן וממצאיהן יתועדו  . 39

 . במערכת הממוחשבת

  מקובל ויטופל. :רישוי עסקיםתגובת מחלקת 

 ממצא:

ביקורות ההמסדירה  את תדירות  ביקורות חודשית/שנתיתאין למחלקת רישוי עסקים תכנית  . 40

 מנהל המחלקה וסגנו בעסקים בעיר.המבוצעות על ידי 

  :המלצה

 במערכת העסקים רשימת סמך על העיר ברחבי העסקים על שנתית ביקורת תכנית לערוך יש . 40

 .המפקחים שני בין וחלוקתם בעסק שבוצעה האחרונה הביקורת ותאריך

  יבוצע.: תגובת מחלקת רישוי עסקים

  אכיפה 7.3

התובעת העירונית כפופה ליועץ המשפטי של העירייה מבחינה ארגונית וליועץ המשפטי לממשלה 

  מבחינה משפטית. 

, המקומית ברשות ויעיל מקצועי אכיפה בתהליך חשוב נדבך מהווה העירוני התובע עצמאות

 מגורם הנחיות לקבל יכול אינו התובע .ושוויונית אחידה, עניינית החלטות קבלת להבטיח ומטרתה

 כתבי הגשת על החלטות לגבי זה ובכלל, פליליים הליכים לניהול הנוגע בכל ברשות פוליטי או מנהלי

  .הפלילי ההליך בניהול הקשור אחר עניין וכל, מסוים בתיק לנקוט שיש הליכים סוגי, אישום

 בהנחיות שנקבעו הכללים לגביו חלים, העירוני התובע לטיפול הועבר רישוי עסקים שתיק לאחר

 ולקבל בתיק הראיות היקף את לבחון נדרש התובע, ההנחיות י"עפ. לממשלה היועץ המשפטי

 בהגשת לציבור אינטרס יש אם לבחון וכן, הרשעה לבסס כדי סביר לספק מעבר בהן יש אם החלטה

, אישום כתב בהגשת לציבור עניין אין או ראיות מספיק אין התובע לדעת בהם במקרים. אישום כתב

 מתקבלת האם לפתוח בהליכים משפטיים ההחלטה. החקירה תיק את לסגור להחליט רשאי הוא

  .העירוני התובע ידי על

 ש"היועמ ייתלהנח בהתאם. העירוניים התובעים של הינה תיקים לסגירת הבלעדית הסמכות

  :מהבאים אחד הינם פיקוח תיק לסגירת השיקולים לממשלה

  אשמה חוסר .1

 ראיות חוסר .2

  לציבור עניין היעדר .3

 הראיות בחומר יש האם בודק העירוני התובע, הרישוי בתיק הקיימות הראיות בחינת במסגרת

  . אישום כתב ידו על מוגש, וכן במידה,  הפלילי במשפט להרשעה הנדרש סביר לספק מעבר

 הדיונים לכל הגעה כולל סופו ועד מתחילתו המשפטי ההליך את מלווה התיק על האמון התובע

 מול טיעון להסדר להגעה אפשרות קיימת, התובע של דעתו משיקול וכחלק, המשפט בבית הקבועים

  .הנאשם
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 בתיק הטיפול לסיום לפעול התביעה על) 4.12.02' מס הנחיה( לממשלה ש"היועמ הנחיות י"עפ

 לפעול התביעה רשויות על" כי קובע אלו להנחיות 4 סעיף .חודשים 12 בתוך לטיפולה שהועבר

 מקרה ובכל, התיק סגירת או לדין העמדה בדבר ההחלטה וגיבוש בתיק הטיפול זמן משך לקיצור

  ".כאמור שנקבע המרבי הזמן פרק על תעלה שלא תקופה תוך

  .עסקים 24בהתאם לנתוני הטבלה המרכזת, נמצאים ב"תהליך משפטי" 

הביקורת קיבלה מהתובעת העירונית רשימה המפרטת את כל העסקים הנמצאים בטיפול משפטי  

  עסקים.  13. הרשימה כוללת 2018החל משנת 

 ממצא:

 עסקים רישוי במערכת מופיעים התובעת בטיפול העסקים 13 כל האם בדקה הביקורת . 41

 אינו כלל) 62/18(מס תיק בימ"ש  מהתיקים אחד כי ומצאה" משפטי תהליך"ב כעסקים

 .עסקים רישוי במערכת מופיע

  :המלצה

מומלץ לבחון כיצד הועבר תיק עסק לטיפול התובעת העירונית בלא שנפתח עבורו רישום  . 41

  .במערכת רישוי עסקים

  

  יישום הוראות הרפורמה ברישוי עסקים 8

לקידום רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר וליעל את הליכי רישוי מדינת ישראל פועלת 

העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים. זאת, תוך כדי 

  מנת להבטיח את מטרות חוק רישוי עסקים.-הקפדה על המשך הפיקוח על העסקים על

לחוק רישוי  27יקון מספר , כת18.11.10בתאריך  הרפורמה פורסמה ב"רשומות" ספר החוקים

החלו להיכנס לתוקף בהדרגה הוראות  2013בנובמבר  5מיום החל  .2010-התשע"א, עסקים

  .ולחייב את הרשויות המקומיות ביישומן הרפורמה ברישוי עסקים
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להטמיע  ן" הרפורמה מגלמת ניסיויישומי להטמעת הרפורמה ברישוי עסקים ברשותעל פי "מדריך 

ארבעה ערכים מרכזיים מהם נגזרות המשימות השונות שעל הרשויות לעמוד בהן:

  

  הטמעת השינויים בצו ברשות  8.1

  ההליך הליך רישוי קצר למספר סוגי עסקים מוגבל. זהו  -פריטים 31הקמת מסלול מזורז עבור

עמידתו מאפשר לבעל העסק לקבל היתר במהירות תוך הסתמכות על הצהרת בעל העסק בדבר 

בעל העסק ל 31.12.14 החל מיוםההליך נועד לאפשר  בדרישות רשות הרישוי ונותני האישור.

בתנאי שפורסם לסוג העסק  לבחור בתהליך מזורז בדרך של היתר מזורז בעת הגשת בקשה

  מפרט אחיד.

 הטמעת שינויים בצו במערכת הממוחשבת  

  פוצלו, אוחדו, בוטלו או נוספו.הודעות לבעלי עסקים בגין שינויים בפריטי רישוי אשר  

, מלבד המסלול המזורז שנקבע 5.11.13הטמעת השינויים בצו הייתה אמורה להתבצע רובה עד ליום 

  לפריטים שיפורסם עבורם מפרט אחיד. 31.12.14ליום 

השינויים בצו רלוונטיים לשני סוגי עסקים: עסקים חדשים ועסקים וותיקים. המשמעות הינה 

הצו בנוגע לעסקים חדשים וכן מיפוי כלל העסקים הוותיקים בעלי רישיונות הפעלת הוראות 

  לצמיתות וחלוקתם על פי תוקף השינוי במשכי הרישיונות ויידועם בכתב על השינוי בתוקף רישיונם. 

הביקורת קיבלה מכתב לדוגמא אשר נשלח לבעלי העסקים ועדכן אותם על השינוי שחל בצו רישוי 

  פטורים מרישוי עסקים בהתאם להוראות הרפורמה. עסקים ועל כך שהם 

עסקים בעיר הושפעו מהרפורמה והפכו לא טעוני רישוי (ראה  50 -מבדיקת הביקורת נמצא כי כ

 .)'נספח הטבלה המפרטת את העסקים ב

 ממצא:

העסקים בעיר אשר הושפעו מהרפורמה והפכו לא טעוני  50מבדיקת הביקורת נמצא כי מתוך   . 42

 ווגו כמבוטלים, אף שקיים במערכת סטטוס "לא טעון רישוי" וכן כיסים שעסק 45 רישוי

יעילות
 הטמעת השינויים בצו רישוי עסקים ברשות•

שקיפות
 קביעת מפרטים אחידים כלליים ולפי סוגי עסקים•
 פרסום דרישות הרשות•

הוגנות
 מינוי גורם השגה ברשות•

זמינות
 הקמת עמדת עיון •
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ותיק  עסקים אשר עדיין מסווגים במערכת כפעילים וכבעלי רישיון עסק לצמיתות 4ישנם 

 .אחד המצוי בתהליך משפטי

  :המלצה

  .יש לעדכן את נתוני מערכת רישוי עסקים בהפיכתם של העסקים ללא טעוני רישוי . 42

  מפרטים אחידים ופרסום דרישות הרשות באתר האינטרנט העירוניקביעת  8.2

יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים אחת ממטרותיה המרכזיות של הרפורמה הינה 

. המפרט האחיד ממשלתי ייעודי אינטרנטאתר הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק, אשר יפורסם ב

וימנע מצב של הדרישות לצורך הקמתו  את רשימתיאפשר למעוניינים להקים עסק לדעת מראש 

   שונים. יםנותני אישור מצדחוסר אחידות בדרישות או של סתירות בדרישות 

הממשלה מגבשת בימים אלו, את המפרט האחיד של דרישות המשרדים הממשלתיים לגבי כל מהות 

  מפרטים אחידים.  11בצו רישוי עסקים ועד כה פורסמו 

מסוגי עסקים שונים, הפועלים  יהןלגבי דרישותן בוש מדיניותגיבמקביל, הרשויות נדרשות ל

על פי הרפורמה ברישוי עסקים, כל רשות מחויבת  רישוי עסקים. לתהליכי, הרלוונטיות בתחומן

  :נקבע כי ,במסגרת התיקון לחוק . בתחומהלפרסם באתר האינטרנט שלה את דרישות הרישוי 

...התנאים הנדרשים מטעמה ... וכל החלטה או הוראה אחרת "המסמכים הנדרשים מטעם רשות רישוי  

מטעמה לפי חוק זה לעניין סוג מסוים של עסקים, לרבות החלטות ..., בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט 

האחיד, יפורסמו באתר האינטרנט של רשות הרישוי. רשות הרישוי לא תדרוש מסמכים ותנאים כאמור ... 

  .."ר האינטרנטשאין פרסום לגביהם באת

  :המפרטים אותם נדרשת הרשות לפרסם נחלקים לשני סוגים

דרישות רישוי לכלל העסקים. לדוגמה, דרישות העוסקות בשעות פעילות  - מפרטים כלליים  .א

  לכלל העסקים, בשילוט לכלל העסקים ועוד. 

ים באירוע דרישות רישוי לפי סוגי עסקים. לדוגמה: העוסקות - מפרטים לפי סוגי עסקים  .ב

 וכו'. במסעדות  ים, המוני

  הערת הביקורת:

רשותי הנמצאת בשלב מתקדם של הכנתה, וכיום ממתינה  לביקורת הומצאה טיוטת מפרט אחיד

  . לאישור ראש העיר לצורך פרסומה

   מינוי גורם השגה ברשות 8.3

עצמם לחוק רישוי עסקים קובע את זכות ההשגה של מבקש רישיון ו/או בעל עסק הרואים  5ג7סעיף 

  נפגעים כדלהלן:

המבקש רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה או בעל רישיון או   (א)"

היתר כאמור, הרואה את עצמו נפגע ממסמך או מתנאי שדרשו ממנו רשות 

הרישוי או נותן אישור לפי חוק זה, לרבות תנאי שנקבע במפרט האחיד, ולמעט 
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גיש השגה על כך או על סירוב לתת לו תנאי או מסמך שנקבע בחיקוק, רשאי לה

  רישיון או היתר לרשות הרישוי או לנותן האישור, לפי העניין.

הגשת השגה כאמור בסעיף קטן (א) אינה מתלה את תוקפה של   (ב)

  ..."ההחלטה, כל עוד לא החליטו רשות הרישוי או נותן האישור אחרת, לפי העניין.

גורם מוסמך ארצי יכריע בהשגה ויעביר את החלטתו כי " 11בסעיף קובעות תקנות רישוי עסקים עוד 

  ". ימים ממועד הגשת ההשגה עם כל מצורפיה למשרדו 30המנומקת בכתב למשיג ולרשות הרישוי בתוך 

"ועדת השגה" אשר תמונה על ידי ראש הרשות ותפקידה יהיה לדון  להקים אם כן הרשות נדרשת 

בבקשות ערר שיתקבלו על ידי בעלי עסקים על החלטות רשות הרישוי במקרים כגון: סירוב לקבל 

  בקשה לקיום הליך רישוי, סירוב למתן רישיון עסק וכדו'. 

על ידי משרד  2014אר המדריך היישומי להטמעת הרפורמה ברישוי עסקים ברשות אשר הוכן בינו

הפנים ומפעם ממליץ כי כ"גורם מוסמך ארצי" ימונה עובד בכיר של הרשות (דרישה שקבועה בחוק) 

ושיש לו ידע בתחום רישוי עסקים. עוד מומלץ כי הגורם לא יהיה זהה לזה שמקבל את ההחלטות 

הגורם המוסמך השוטפות בענייני רישוי עסקים. בנוסף צורף כנספח פורמט לכתב הסמכה עבור 

  הארצי. 

מינה ראש העיר את מנכ"ל העירייה כגורם מוסמך ארצי לעניין קביעת תנאים  14.7.16ביום 

 7לחוק, לעניין קביעת מועד תחילה מוקדם של דרישות. לפי סעיפים  7בנסיבות המפורטות בסעיף 

הוראות (י עסקים ד לתקנות רישו11לחוק לעניין קבלת השגות, דיון והכרעה בהן לפי תקנה  4ג7-ו

  . 2000 –כלליות), התשס"א 

בנוסף, מינה ראש העיר את מנכ"ל העירייה, התובעת העירונית ומנהל אגף נכסים כחברי ועדת 

  . השגות לעניין רישוי עסקים

  נבדק ונמצא תקין

  .העירייה מינתה "גורם מוסמך" ו"ועדת השגות" כנדרש בהתאם להוראות הרפורמה  

  

 ממצא:

 זכותו של בעל עסק שבקשתו לרישון עסק סורבה ונדחתה על ידי רשות הרישוי  המידע בדבר . 43

האופן בו ניתן להשיג את ההשגה אינם הנחיות בדבר ולהגיש השגה על החלטת רשות הרישוי 

 .מפורסמים באתר האינטרנט של העירייה

  :המלצה

האפשרות להשיג  על אתר האינטרנט של העירייה יעודכן כך שיכלול מידע בדבר מומלץ כי  . 43

 . החלטת רשות הרישוי לדחיית הבקשה לרישיון עסק ובדבר האופן בו ניתן לממש זכות זו

  יבוצע, יוכן טופס השגה שיעלה למרשתת.: תגובת מחלקת רישוי עסקים

   ממצא:

נמצא כי לעירייה אין נוהל מסודר בנושא ההשגות הקובע מיהם הגורמים הרלוונטיים  . 44

בעירייה, מהו התהליך לאזרח המעוניין להגיש השגה, מהו סד הזמנים לטיפול, וכל כמה זמן 

 צריכה להתכנס ועדת ההשגות. 
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  :המלצה

ול בהשגות מומלץ כי העירייה תיצור נוהל מסודר לנושא ההשגות אשר יסדיר את כל הטיפ . 44

 בתחום רישוי עסקים. 

  יטופל.: תגובת מחלקת רישוי עסקים

 ממצא:

על פי הנמסר לביקורת מאז כניסת הרפורמה לתוקף ועד למועד הביקורת (סוף חודש דצמבר  . 45

  . , לא הוגשה ולו השגה אחת על ידי בעלי העסקים לועדת ההשגותשנים 5-כ) תקופה של 2018

  :המלצה

על ידי במקרים בהם נדחתה הבקשה לרישיון עסק הביקורת ממליצה כי העירייה תבחן האם  . 45

העובדה כי באפשרותם להגיש השגה על  מובאת לידיעת בעלי העסקים רשות הרישוי

  . ההחלטה

  הקמת עמדת עיון 8.4

על מנת שהציבור הרחב יוכל לעיין במפרטים האחידים, מחויבת הרשות המקומית להעמיד לרשות 

  . הציבור את האפשרות לעיון במידע זה

   ממצא:

 באף אחד מבנייני העירייה מבדיקת הביקורת עולה כי העירייה לא העמידה עמדת עיון לאזרח . 46

 וכן, כי אין בכוונתה להעמיד עמדת עיון פיזית. 

  :המלצה

העירייה תפעל על פי הוראות החוק, תעמיד לעיון הציבור עמדת עיון הביקורת ממליצה כי  . 46

  לאזרח. 
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  נספחים 9

  תהליךתרשים –' אנספח  9.1
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   2014דיווח למשרד הפנים לשנת – 'בנספח  9.2
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  ואילך: 2014-עסקים עם רשיון לצמיתות שהגישו בקשה מ – 'נספח ג 9.3

תאריך   שם עסק  מהות עסק  בית  רחוב העסק  רישיון מס"ד
אישור 
  רישיון

 11/06/2014  כלבו לחתול ולכלב מכירת מזון ומספרת כל 9 כצנלסון      100704001 1

 11/06/2014  כלבו לחתול ולכלב מכירת מזון ומספרת כל 9 כצנלסון      100704001 2

 02/07/2015  מוניות גבעתיים מקומות 4-תחנת מוניות 16 ויצמן        100096001 3

 30/11/2015  יוגי בר חנות חיות 1 שינקין       100379003 4

 16/12/2015  פנצ'ריית האור תיקון תקרים 17 אלוף שדה     100009001 5

 01/06/2016  שוק הרצל מרכול 118 כצנלסון      100490003 6

 14/06/2016  קיוסק לנצמן קיוסק 15 סירקין       100905002 7

 29/06/2016  פירות וירקות "הרצל" מכירת פירות וירקות 5 כורזין       100729001 8

 07/07/2016 אליאסי צחי   5 כורזין       101344000 9

 14/07/2016  עולם החי מספרה ומזון לבעלי חי 47 ויצמן        100139002 10

 14/07/2016  עולם החי מספרה ומזון לבעלי חי 47 ויצמן        100139002 11

 pet buy 12/09/2016 חנות חיות 15 סירקין       100348004 12

 20/09/2016  יין בעיר מרכול 37 כצנלסון      100662001 13

 01/01/2017  מנשה בויצמן קיוסק 24 ויצמן        100112002 14

 06/03/2017  מתפרת הקניון מתפרה 53 דרך יצחק רבי 101399000 15

 22/03/2017  מכולת מכולת+ירקות 31 שינקין       100421001 16

 04/04/2017  פירות הרמב"ם מרכול מכירת פירות וי 13 הצנחנים      100067003 17

 04/07/2017 המעדניה   34 כצנלסון      100514001 18

 14/12/2017  מכבסת דובי מכבסה 19 שינקין       100947003 19

 04/03/2018  הקולה בעיר קיוסק 120 כצנלסון      100542008 20

 15/04/2018  מוריס מספרת  כלבים 2 הצנחנים      100618001 21

 17/05/2018  סופר קלאסיקו קיוסק 109 כצנלסון      100225003 22
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  צילום מסך  – 'נספח ד 9.4
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  רשימת עסקים שהפכו לא טעוני רישוי בעקבות הרפורמה – 'נספח ה 9.5

מס'  מס"ד
  רישיון

מספר פריט עפ"י   תוקף רישיון
  חוק

 א 6.5 מבוטל 100031000 1

 א 9.3 מבוטל 100074000 2

 ד 10.16 מבוטל 100390000 3

  8.1 מבוטל 100532000 4

 א 6.5 מבוטל 100593001 5

 ה 1.4 מבוטל 101221000 6

 ב 10.19 מבוטל 101054001 7

 ב 9.3 מבוטל 100074000 8

 ג 9.2 מבוטל 101246000 9

 ב 10.19 מבוטל 100213000 10

 ב 10.19 מבוטל 101059000 11

 ד 1.4 מבוטל 100002000 12

 ב 10.19 מבוטל 101054000 13

 א 6.5 מבוטל 100362000 14

 ב 10.19 מבוטל 100380000 15

  8.1 מבוטל 100151000 16

 ג 9.2 מבוטל 100214002 17

  8.1 לצמיתות 100182000 18

  8.1 מבוטל 100231001 19

 ב 10.19 מבוטל 101040001 20

 א 6.5 מבוטל 100829001 21

 א 8.6 לצמיתות 100384000 22

 א 8.6 לצמיתות 100384000 23

 א 6.5 מבוטל 100437000 24

 ב 10.19 מבוטל 100346000 25

 ד 10.16 מבוטל 100197000 26

 ד 10.16 מבוטל 100335000 27

 א 6.5 מבוטל 101069000 28

29 
תהליך  100001001

 משפטי
 ד 1.4

 ב 10.19 מבוטל 100547000 30

 ה 1.4 מבוטל 100232001 31

 ב 10.19 מבוטל 100124000 32

 ד 10.16 מבוטל 100196000 33

 א 6.5 מבוטל 100464000 34
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מס'  מס"ד
  רישיון

מספר פריט עפ"י   תוקף רישיון
  חוק

 א 6.5 מבוטל 100471000 35

  8.1 מבוטל 100013000 36

 ג 9.2 מבוטל 100214001 37

 א 6.5 מבוטל 100145000 38

 ג 9.2 מבוטל 100676001 39

 ג 9.2 מבוטל 101128000 40

 ג 9.2 מבוטל 100536000 41

 ב 10.19 מבוטל 100555000 42

 ב 10.19 מבוטל 101038000 43

 ב 10.19 מבוטל 100188000 44

 ד 10.16 מבוטל 101014001 45

 א 6.5 מבוטל 100299000 46

 ב 10.19 מבוטל 101040000 47

 ב 10.19 מבוטל 100097000 48

 ג 9.2 מבוטל 100730000 49

 א 6.5 לצמיתות 100051000 50

 



  

  

   ביקורתדוח 

  

  ניהול עובדים

  מדור חשמלב
  

  

  

  

  

 בהתאם לפקודת העיריות אין לפרסם דו"ח ביקורת של המבקר

  או חלק ממנו או תוכנו ללא אישור מבקר העירייה

  

  

2018 
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  מבוא. 1

מדור חשמל מופקד על אחזקת והפעלת תשתיות התאורה והרמזורים בעיר, כולל קווי החשמל 

  העירוניים.

  

  עובדים. מנהל מדור וחשמלאי ראשי. 2האדם של המחלקה מנתה  מצבת כח

  

התקבלו במשרדי המבקר תלונות רבות מלשכת המנכ"ל  2018אוגוסט –במהלך החודשים יוני 

  ומאגף משאבי אנוש על ניהול כח האדם במדור.

  

  בעקבות כך, החליט מבקר העירייה על ביצוע ביקורת ממוקדת במדור החשמל של העירייה.

  

  להעיר, כי במהלך הביקורת, פוטר מנהל מדור חשמל והתפטר חשמלאי העירייה.יש 

  

  

  מטרת הביקורת 1.1

מטרת הביקורת הינה בחינת נאותות ניהול מדור חשמל בעירייה לאור יחסי העבודה העכורים 

  במדור.

  

  מתודולוגיה 1.2

  הביקורת קיימה פגישות ושיחות עם הגורמים הבאים :

 מנהל מחלקת תשתיות 

 מנהל מדור חשמל 

 ראשי חשמלאי 

 סמנכ"ל משאבי אנוש 

  שכרהחשב 

 חשבת אגף הנדסה 

 מנהל מחלקת הנהלת חשבונות 

 מנהל מרכז שירות לתושב 

 ממלא מקום מנהל המוקד העירוני 

  

  הביקורת ביקשה וקיבלה את האסמכתאות הבאות :

  1-8/2018דוחות נוכחות של עובדי המדור לתקופה 

 1-8/2018לתקופה  תלושי שכר של עובדי המדור 

 פירוט הגדרות תפקידים של עובדי המדור 

  1-6/2018פירוט עבודות שבוצעו בפועל על ידי עובדי המדור בתקופה 
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  יפי הוצאות הקשורות לעבודות חשמל, של סע 1-8/2018כרטסת הנהלת חשבונות לתקופה

 תאורת רמזורים ושילוט מואר

 רים ותאורת רחובותדוחות קריאות המוקד העירוני בגין תקלות רמזו 

 (רמזורים ותאורת רחובות) חשבונות משכ"ל ויומני עבודה בגין טיפול בתקלות חשמל 

  ורמזורים חשמלחוזי התקשרות עם קבלני 

  

  הבסיס הנורמטיבי 1.3

 דיני עבודה של מדינת ישראל 

 חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות 

  חובות וזכויות של העובדים בשלטון המקומי –אוגדן תנאי שירות  

  

  מהלך הבדיקה 1.4

הביקורת בחנה את המבנה הארגוני ואת חלוקת התפקידים ותחומי האחריות בין עובדי  .1

 המחלקה

הביקורת בחנה את אופן ניהול תקציב ההוצאות של המחלקה לאור העסקת קבלנים  .2

 קבוע (ריטיינר) לתחזוקת תאורת רחובות ורמזורים על בסיס תשלום חודשי

תוך  6/2018הביקורת בדקה את דוחות הנוכחות ותלושי השכר של עובדי המדור לחודש  .3

 השוואתם לדוחות המוקד העירוני וליומני העבודה של קבלני משכ"ל
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  . ממצאי הביקורת2

  ממצא :

להיות שאמור החשמלאי הראשי חלוקת משימות לקויה ביותר בין מנהל המדור לבין  .1
כפוף למנהל המדור. חלוקה לקויה זו הביאה להתנגשויות רבות בין שני העובדים בבואם 

  לבצע את משימותיהם.
  המלצה :

על מנהל מחלקת תשתיות בשיתוף אגף משאבי אנוש לבצע הגדרה מדויקת של תחומי  .1
  האחריות של כל אחד מהעובדים ולחלק את המשימות באופן ברור ביניהם.

  : ממצא

לא מקבל את עובדת היותו כפיף של מנהלו. שיתוף הפעולה בין מנהל  חשמלאי העירייה .2
  המדור לבין העובד שלו שואף לאפס.

  המלצה :
  על מנהל מחלקת תשתיות להבהיר לחשמלאי העירייה כי הינו כפיף למנהל מדור חשמל   .2

  על כל המשתמע מכך.      
  ממצא :

מנהל המדור מנהל מחלקת תשתיות (אשר מדור חשמל כפוף לו) לא עשה דיו לשלב את  .3
בעבודה בהיותו עובד חדש בעירייה. לא טרח להסביר לו את אופן ניהול המדור ואת 
העבודה הנדרשת ממנו, את אופן בדיקת חשבונות ספקים וקבלנים, לא העביר לו רשימת 

תו למים העמוקים" והותירו לבד מול עובד מרכזיות חשמל בעיר ובמידה רבה "זרק או
  המסרב לקבל את עובדת היותו כפוף לו.

  המלצה :
  על מנהל מחלקת תשתיות להתוות את הדרך הן למנהל מדור חשמל והן לחשמלאי   .3

  העירייה על אופן ניהול המדור ולהעמיד לרשותם את כל האמצעים הנחוצים לכך.      
  ממצא :

מנהל מחלקת תשתיות מאשר חשבוניות ספקים בתחום החשמל ללא בדיקת ואישור  .4
וזאת תוך פגיעה בסמכותו  חשמלאי העירייהמנהל מדור חשמל ועל סמך חתימת 

  ובאחריותו של מנהל המדור.
  המלצה :

  על מנהל מחלקת תשתיות לשמור על ההיררכיה הניהולית ולהקפיד כי חשבוניות בתחום   .4
   החשמל יאושרו על ידי מנהל מדור חשמל.      
  ממצא :

במקום להוציא קריאות לספקים המועסקים על  לחשמלאי העירייההוצאו קריאות פתע  .5
הן בתחזוקת תאורת רחובות והן חודשי בשיטת "אחריות כוללת" בסיס ריטיינר 

  בתחזוקת רמזורים.
  המלצה :

  על מהנדסת העיר ומנהל מחלקת תשתיות לבחון את נחיצות קריאות הפתע לאור    .5
   ההסכמים הקיימים עם קבלני עבודות חשמל ואחזקת רמזורים.      
  ממצא :

על ידי מנהל מחלקת תשתיות אושרו  1-5/2018מועדי כוננויות של עובדי המדור בתקופה  .6
מאפשר לבצע תיאום בין מועדי  לאחר תום חודש העבודה. מצב אשרומהנדסת העיר 

  הכונניות לבין שעות עבודה בפועל לרבות קריאות פתע ושעות נוספות.
  ממצא :

לא נושא תאריך אישור/קביעת  חשמלאי העירייהשל  6/2018דוח שעות כוננות לחודש  . 7
ציין ל. יש  02:00 -ל 00:00ה בין השעות -הכוננויות. הדוח קובע שעות כוננות בימים א

 1-5/2018כי מבדיקה של קריאות המוקד העירוני ושל דיווחי קריאות פתע בחודשים 
, שמדובר בפיקציה ולא .  מכאן17:00-22:00עולה כי רוב קריאות הפתע היו בין השעות 

  בגמול כוננות אמת.
  המלצה :

  על מהנדסת העיר ומנהל מחלקת תשתיות לבחון את נחיצות הכונניות לעובדי מדור .  6+7
  חשמל לאור ההסכמים הקיימים עם קבלני עבודות חשמל ואחזקת רמזורים, ובוודאי                
  שבאמת יהיה צורך  נות מראש לפני תחילת חודש העבודה בזמניםלקבוע את מועדי הכונ       
  בעובד כונן.       
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  ממצא :
שעות העבודה הנחשבות כקריאות פתע מחושבות החל ממועד הקריאה במוקד העירוני   .8

ולא מעת הגעת העובד לביצוע העבודה וזאת בניגוד לחוקת העבודה. בנוסף, אין אפשרות 
דיווח העובד המטפל לבחון את נכונות מועד סיום קריאת הפתע שכן הרישום מתבסס על 

  ולא ניתן לאמת נתון זה.
  המלצה :

על אגף מערכות מידע לחסום אפשרות כי העובד אשר נקרא לביצוע עבודה כלשהי ינהל      . 8
  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.       

  
  יש להביא  על אגף משאבי אנוש לכתוב נוהל של דיווח שעות במקרה של קריאת פתע.       
  ויישום המוקד העירוני כך שיתאפשר ביצוע מעקב אחרי שעות את הנוהל לידיעת        
  "סינריון".-לדיווח במערכת ה ןהעבודה שנדרשו לטיפול בקריאת הפתע והשוואת       

  
  ממצא :

מנהל מדור     בשעות שבהם  של חשמלאי העירייה 6/2018קריאות פתע בחודש  3נמצאו    .9
  תשלום מיותר לחלוטין.היה כונן. מדובר בכפל חשמל       
  ממצא :

  דיווחים בימים עוקבים על סיורי תמרורים עם קבלן אשר דווחו למוקד העירוני  2נמצאו .   10
  שעות של קריאות פתע. סיורים אלה ניתן היה  8ושולם בגין  חשמלאי העירייהעל ידי      
  לתאם אותם בשעות היום או בשעות כוננות.      
  ממצא :

  דקות  21 -שעה ו 1במשך  חשמלאי העירייהנמצאה קריאת פתע אחת אשר טופלה ע"י .  11
  שעות וזאת בניגוד לחוקת העבודה. 4שעות במקום  8ובגינה שולם שכר עבור        
  ממצא :

  אשר נמצאה לא מוצדקת ובגינה שולם שכר  חשמלאי העירייהנמצאה קריאת פתע של  . 12
  זה הינו בלתי סביר  שעות. זמן 5 -יפול בקריאה זו ארך יותר משעות עבודה. הט 8של        
  כי התלונה היא בלתי מוצדקת ! של העובד לאור המסקנה        

  המלצה :
  על מהנדסת העיר ומנהל מחלקת תשתיות להקפיד על בדיקת דיווחי השכר של העובדים   .9-12

  .הכפופים להם             
  ממצא :

   חלק מקריאות הפתע הרשומות במוקד העירוני מקורן בקריאות שמי שיזם אותן הוא .  13
  . היעלה על הדעת כי העובד ייזום בעצמו תלונות למוקד העירוני ואח"כ חשמלאי העירייה     
  ייגש לטפל בהן ?! הדבר מנוגד לחוקת העבודה ולכללי מינהל תקין!      

  המלצה :
  קבוע נוהל של דיווחי עובדי עירייה למוקד העירוני על מפגעים על מנכ"ל העירייה ל . 13

    ותקלות ועל אופן הטיפול בהן.       
  ממצא :

  עדכון זמן הסיום של קריאות הפתע מבוצע על ידי העובדים אשר ביצעו את קריאת .  14
  אי  הפתע באמצעות תוכנת פוקוס אשר בשימוש המוקד העירוני וכל מחלקות העירייה.       
  הפרדת תפקידים זו הינה בניגוד לכללי מינהל תקין ולא מאפשרת פיקוח ובקרה על         
  נכונות הדיווח.        

  המלצה :
  .8 ראה המלצה מס'. 14

  ממצא :
   אושרו על ידי מנהליו הישירים מנהל מחלקת  חשמלאי העירייהדיווחי השכר של . 15

  מהנדסת העיר ללא כל הערה או הסתייגות או בירור. בכך, מנהלי העובד לא ותשתיות       
  מילאו את חובתם החוקית מתוקף תפקידם.       

  המלצה :
  על מנכ"ל העירייה ומנהל משאבי אנוש להסביר למנהלי האגפים והמחלקות את . 15

  ולבצע באופן  המשמעות של חתימתם על דוחות נוכחות של העובדים הכפופים שלהם     
  מדגמי בדיקות תקופתיות להבטחת נאותות הדיווח.     
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  פירוט הממצאים .3

  מבנה ארגוני והעסקת כח אדם 3.1

 להלן תרשים של המבנה הארגוני שהתקבל מאגף ההנדסה : .1

  

  

אשר אינו רואה עצמו ככפיף  חשמלאי העירייהיש לציין כי התרשים הנ"ל אינו מקובל על  .2

באה לידי ביטוי בתרשים מבנה  חשמלאי העירייהשל מנהל מדור חשמל. עמדתו זו של 

ארגוני שהגיש לאגף משאבי אנוש כחלק מבקשתו לקבלת תוספת ניהול. בהתאם לעמדתו 

 הוא כפוף ישירות למנהל מחלקת תשתיות ולא למנהל מדור חשמל.

חשמל מעלה כי המשרה כפופה למנהל מחלקת  עיון במסמכי המכרז למשרת מפקח .3

תשתיות ולא למנהל מדור חשמל. לכאורה, הצדק עם העובד אך אין כך הם פני הדברים. 

זכותו וחובתו של המעביד לקבוע את המבנה הארגוני המתאים לו ואף לשנותו בהתאם 

שמל הוא היה כפיף למנהל מדור ח חשמלאי העירייהלצרכיו. יתרה מכך, עם קבלתו של 

הוא היה כפוף  חשמלאי העירייההקודם אשר פרש בינתיים. כך, שמתחילת דרכו של 

 למנהל מדור חשמל.

מנהל מדור חשמל התקבל לעבודה בעירייה בהתאם להחלטת  – משרת מנהל מדור חשמל .4

. לצורך בחינת העסקתו הוזמן העובד לראיון בפני הוועדה. 20/3/2017קבלה מיום  תועד

ל י הוועדה קורות חייו של המועמד ותוצאות אבחון ומיון ממכון נועם. עבנוסף, הונחו בפנ

 סמך נתונים אלה התקבל העובד לעבודה.

לצורך קביעת ותק לשכר, הגיש העובד תדפיס מהמוסד לביטוח לאומי אודות מאוחר יותר, 

  תקופות העסקה. 

  השוואת התדפיס הנ"ל עם קורות החיים שהגיש העובד מעלה סתירות רבות.

מעסיקים בעוד  6אצל  1999-2016בהתאם לקורות החיים של העובד, הוא הועסק בשנים 

מעסיקים כאשר מלבד אצל  10שלפי תדפיס המוסד לביטוח לאומי העובד הועסק אצל 
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מעביד אחד, תקופות ההעסקה אצל כל אחד מיתר המעבידים היו תקופות קצרות של כמה 

  חודשים.

ל אי הצלחתו של העובד להשתלב במקום עבודה אחד, מצב כמתואר לעיל, יכול להעיד ע

  להתמיד ולהצליח בו.

  נתונים אלה, לא נדרשו על ידי ועדת הקבלה לעבודה ולא ניתנה הדעת עליהם.

  

  ניהול קבלנים וספקים 3.2

  הביקורת בסעיף זה התמקדה בשני קבלנים עיקריים :

  אריאל וימאזור בקרת תנועה וחניה בע"מ א.

  עמי את יגאל קבלני חשמל בע"מ ב.

לאור ההסכמים שנחתמו עם עובדי המדור פעילות מטרת הביקורת בסעיף זה הינה לבחון ניהול 

הקבלנים הנ"ל. אין מטרת הביקורת בסעיף זה לבחון את תקינות הליכי המכרז לבחירת הקבלנים 

  הנ"ל או חוזה העסקתם או כדאיות העסקתם.

  

  אריאל וימאזור בקרת תנועה וחניה בע"מ –רמזורים  אחזקתקבלן א. 

לביצוע עבודות הקמה ואחזקה של  23/8/2017העירייה חתמה על חוזה התקשרות עם הקבלן ביום 

  רמזורים.

  . 14/2017הקבלן הינו זוכה של מכרז משכ"ל משותף שמספרו אמ/

ור להוצאת העירייה מסרה הודעה לחברת משכ"ל על הבחירה בקבלן הנ"ל ובנוסף מסרה מכתב איש

  צו התחלת עבודה.

  .27/8/2017צו התחלת עבודה הוצא על ידי משכ"ל לקבלן ביום 

  

      עמי את יגאל קבלני חשמל בע"מ –קבלן עבודות חשמל ב. 

לביצוע עבודות אחזקה חודשית של  24/1/2017העירייה חתמה על חוזה התקשרות עם הקבלן ביום 

  הזמנה.מתקני חשמל ועבודות נוספות על פי 

  .7/2016הקבלן הינו זוכה של מכרז משכ"ל משותף שמספרו אמ/

העירייה מסרה הודעה לחברת משכ"ל על הבחירה בקבלן הנ"ל ובנוסף מסרה מכתב אישור להוצאת 

  צו התחלת עבודה.

  .20/3/2017צו התחלת עבודה הוצא על ידי משכ"ל לקבלן ביום 
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  )L RISKTOTA( –ביצוע עבודות בשיטת "אחריות כולל" 

  . אחריות כולל"שני חוזי העבודה הנ"ל הינם בשיטת "

קובע הגדרות ותנאים כפי שיפורט להלן (מספרי הסעיפים הינם בהתאם  נספח א' לחוזה ההתקשרות

  : למספרם בנספח) 

שירות אחזקה שוטפת ומונעת הכולל סיורים וזיהוי  -) TOTAL RISK( שיטת "אחריות כוללת"

תקלות וכן תיקון של כל תקלה והחלפה של כל ציוד שנפגע, מכל סיבה שהיא, במתקני 
החשמל/ברמזורים, לרבות החלפת מנגנונים ברמזורים, כבלים, צנרת, עמודים, פנסים, מרכזיות, 

או ונדליזם ו/או תאונות דרכים, אשר /בסיסים וכיו"ב. באשר לפגיעות שנגרמו על ידי כוח עליון ו
ש"ח )לא כולל מע"מ(, יישא המשתתף בעלות התיקון  25,000עלות תיקונם, לאירוע, עולה על סך של 

עד לסך הנ"ל והרשות המזמינה תישא ביתרת עלות התיקון, הכול כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה 
  זה.

משותף בו ישתתפו נציג הקבלן ונציג הרשות לפני תחילת ביצוע העבודות, יתקיים סיור  .3.3

המזמינה ונציג הקבלן היוצא. לאחר הסיור יועברו המתקנים לאחריות הקבלן. לאחר קבלת 

המתקנים, לא תהיה לקבלן עילה לדרוש כל תוספת עבור מתקנים שהיו בלתי תקינים טרם תחילת 

  ביצוע האחזקה על ידו.

הקבלן  ).להלן : "נציג הקבלן"(ר למפקח ולחברה המנהלת הקבלן ימנה נציג מטעמו ששמו יועב .3.4

יספק לנציגו ולנציג מטעם הרשות המזמינה, על חשבונו, מכשיר טלפון סלולארי ו/או איתורית 

ומכשיר קשר, ונציג הקבלן ישמש כאיש קשר מול הרשות המזמינה וניתן יהיה להשיגו בכל עת. 

תם של מכשירי טלפון ו/או מכשירי קשר ו/או הקבלן ישא במלוא ההוצאות הדרושות לשם אחזק

  איתוריות כאמור.

הקבלן מתחייב להפעיל מוקד מאויש במשך כל שעות היממה ובכל ימי השבוע, וכן להחזיק . 3.12

שעות כל  24כונן, מצויד במכשיר קשר ובטלפון סלולארי וכן טכנאים זמינים לביצוע העבודה במשך 

  ימות השבוע, לרבות שבתות וחגים.

צוות עובדים שישלח לביצוע עבודה, יעבוד באופן רציף עד לתיקונה, וידווח למוקד מיד עם  .3.13

סיומה. עם סיום העבודה ימלא נציג הקבלן את פרטי העבודה/תקלה שבוצעה ויחתים את החברה 

  המנהלת או מי מטעמו על טופס קריאה שאישר נציג הרשות המזמינה.

ו לרשות המזמינה, בכתב, על יציאתו של הטכנאי לתיקון התקלה הקבלן ו/או משרדו ידווח. 3.14

ובסיום הטיפול בתקלה ותיקונה ישלימו הקבלן ו/או משרדו את הדיווח תוך עדכון פרטי התקלה 

  ו/או הנזק והתיקון בספר האחזקה של המתקנים.

לטיפול רמות. זמן הטיפול שעליו התחייב הקבלן  3ל  תקלות רמזוריםבהתאם לנספח א' סווגו 

  לנספח. 3.16בתקלות רמזורים נקבע בסעיף 

הקבלן מתחייב כי זמני התגובה ומשך הטיפול בתקלות ברמזורים על פי הרמות, שפורטו . 3.16
  לעיל, יהיו על פי הזמנים המפורטים להלן:

  ה.שעות ממועד קבלת הקריא 24התקלה עד  והשלמת תיקון הגעה : זמן1 רמה 3.16.1                

  ה.שעות ממועד קבלת הקריא 12התקלה עד  והשלמת תיקון הגעה : זמן2 רמה 3.16.2                

  שעה ממועד קבלת הקריאה. 1התקלה עד  והשלמת תיקון הגעה : זמן3 רמה 3.16.3                
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  זמני התגובה והתיקון שלעיל כוללים את כל שעות היממה ואת ימי השבוע כולל שבתות וחגים.

  בנספח א' , כמפורט להלן: 3.19 -. ו3.18נקבע בסעיפים  הטיפול בתקלות במתקני חשמל

קריאות למתן שירותי אחזקה ותיקון תקלות עבור מתקני חשמל ותאורת פנים )מבנים( וחוץ . 3.18

אורת רחובות, שבילים, ספורט לרבות עמודני תאורה )"בולרדים"( וחיצי הכוונה מוארים יסווגו ת -

  סוגים: לשלושה

תקלות המהוות "פקוח נפש" ו/או הגורמות ו/או עלולות לגרום ל -"קריאה מידית" 

  לנזקים חמורים .

  בודות שאין לצפותן מראש, ושביצוען דחוף.לתקלות ו/או לע -"קריאה דחופה" 

  עבודות אחזקה כמתוכנן מראש.לתקלות רגילות ו/או ל -"קריאה רגילה" 

  לצורך תיקון תקלות במתקני תאורה על פי המפורט להלן:הקבלן מתחייב לפעול . 3.19

שך מ -שעה 1זמן הגעה  -ריאה מידיתק -פגיעות ותקלות בטיחות -מרכזית תאורה

י כולל הסרת סכנת בטיחות והפעלת מתקן תאורה באופן טיפול ראשונ -שעות  4 הטיפול

  זמני עד לתיקון התקלה.

עבודות והחזרת מתקן התאורה מת השל -שעות מתום סיום הטיפול הראשוני 10

  לקדמותו כולל החלפת חלקים במרכזייה ו/או החלפת כל המרכזייה.

היו התקלות במרכזיית התאורה תקלות שגורמות להפסקת פעולה של חלק ממעגלי 
שעה ומשך הטיפול לא יעלה על  1תאורה או של מתקן התאורה כולו, יהיה זמן ההגעה 

  שעות. 4

 1ן שעון ופוטו צל תסווג הקריאה כדחופה, זמן ההגעה יהיה היו התקלות תקלות בכיוו
  שעה ומשך הטיפול לא יעלה על שעתיים.

  שעה. 1זמן ההגעה  -ריאה מידיתק -פגיעות, תקלות בטיחות -עמודי תאורה

י כולל הסרת סכנה בטיחותית והפעלת מתקן תאורה באופן טיפול ראשונ -בתוך שעה

  זמני עד לתיקון התקלה.

שלמת עבודות והחזרת מתקן תאורה ה -שעות מתום סיום הטיפול הראשוני 24

  לקדמותו,

 -כולל הצבת עמוד כאשר אין פגיעות ביסוד ובברגי יסוד. עמוד נמצא במרחק לא יותר מ

  מ' ממרכז הצומת. 50

שלמת עבודות והחזרת מתקן תאורה ה -שעות מתום סיום הטיפול הראשוני 72
  לקדמותו,

כולל הצבת עמוד ותיקון יסודי ברגי יסוד או ביצוע יסוד חדש. עמוד נמצא במרחק לא 
  מ' ממרכז הצומת. 50 -יותר מ

שלמת עבודות והחזרת מתקן תאורה ה -שעות מתום סיום הטיפול הראשוני 168

  לקדמותו,

  מ' 50-כולל הצבת עמוד כאשר יסוד נפגע או לא נפגע. עמוד נמצא במרחק של יותר מ

 -קריאה מידית -פגיעות, תקלות בטיחותיות -פנסים עם נורות וזרועותז הצומת. ממרכ
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טיפול ראשוני כולל הסרת סכנה בטיחותית  -שעתיים -משך טיפול -שעה 1זמן הגעה 

שעות מתום הטיפול הראשוני השלמת  24והפעלת מתקן תאורה לפחות באופן זמני; 

  עבודות והחזרת מתקן תאורה לקדמותו.

 מ׳ 05 -החלפת נורות בעמודים הנמצאים במרחק לא יותר מ -נורות וזרועותפנסים עם 

  שעות. 24משך טיפול  -שעה 1זמן הגעה  -קריאה דחופה -ממרכז הצומת

 -החלפת נורות בעמודים הנמצאים ביתר המקומות בכביש -פנסים עם נורות וזרועות

  שעות. 84משך טיפול  -שעה 1זמן הגעה  -קריאה דחופה

  ל כבלים, אלקטרודות ארקה, משנק, קבל, מצת, מאמ״ת, מגש, מהדקים,מערכת חשמ

  -פגיעות, תקלות בטיחותיות -חיווט, חיבורים וכיו״ב

 יפול ראשוני כולל הסרת סכנהט -שך טיפול שעתייםמ -שעה 1זמן הגעה  -קריאה מידית

  בטיחותית והפעלת מתקן התאורה לפחות באופן זמני.

 שלמתה -שעות מתום הטיפול ראשוני 42משך טיפול  -שעה 1זמן הגעה  -קריאה דחופה

 50-עבודות והחזרת מתקן תאורה לקדמותו, עמודי עם תקלה נמצא במרחק לא יותר מ

  מ' ממרכז הצומת.

 השלמת -שעות מתום הטיפול ראשוני 84משך טיפול  -שעה 1זמן הגעה  -קריאה רגילה

 50-ות נמצא במרחק של יותר מעבודות והחזרת מתקן תאורה לקדמותו, עמוד עם תקל

  מ' ממרכז הצומת.

  מערכת חשמל כבלים, אלקטרודות ארקה, משנק, קבל, מצת, מאמ״ת, מגש, מהדקים,

 ינן בטיחותיות הגורמות לשיבושים בתפקוד תאורהתקלות שא -חיווט, חיבורים וכיו״ב

  -מ' ממרכז הצומת/אזור קריטי 50בעמוד הנמצא במרחק של עד 

  שעות. 24משך הטיפול -שעה 1מן הגעה ז -קריאה דחופה

  מערכת חשמל כבלים, אלקטרודות ארקה, משנק, קבל, מצת, מאמ״ת, מגש, מהדקים,

 ינן בטיחותיות הגורמות לשיבושים בתפקוד תאורהתקלות שא -חיווט, חיבורים וכיו״ב

  -מ' ממרכז הצומת/אזור קריטי 50 -בעמוד הנמצא במרחק של יותר מ

  ות.שע 48משך הטיפול -שעה 1געה זמן ה -קריאה רגילה

 וי הזנה, מעגלים ומתקנים סופיים, לרבותלוחות, קו -מערכת החשמל הכוללת במבנים

  -גיעות, תקלות בטיחותיותפ -גופי תאורה, וכיו"ב

 יפול ראשוני כולל הסרת סכנהט -שך טיפול שעתייםמ -שעה 1זמן הגעה  -קריאה מידית

  לפחות באופן זמני. בטיחותית והפעלת מתקן החשמל הכולל

 שלמתה -שעות מתום הטיפול ראשוני 42משך טיפול  -שעה 1זמן הגעה  -קריאה דחופה

  עבודות והחזרת מתקן החשמל הכולל לקדמותו.

 השלמת -שעות מתום הטיפול ראשוני 84משך טיפול  -שעה 1זמן הגעה  -קריאה רגילה

  עבודות והחזרת מתקן החשמל הכולל לקדמותו.

 לוחות, קווי הזנה, מעגלים ומתקנים סופיים, לרבות -הכוללת במבנים מערכת החשמל

תקלות שאינן בטיחותיות הגורמות לשיבושים בתפקוד מערכת  -גופי תאורה, וכיו"ב 
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  החשמל

 שלמתה -שעות מתום הטיפול ראשוני 42משך טיפול  -שעה 1זמן הגעה  -קריאה דחופה

  עבודות והחזרת מתקן החשמל הכולל לקדמותו.

 השלמת -שעות מתום הטיפול ראשוני 84משך טיפול  -שעה 1זמן הגעה  -קריאה רגילה

  עבודות והחזרת מתקן החשמל הכולל לקדמותו.

גיעות, תקלות בטיחותיות ואי פ -וסינכרון וכיו״ב דלק -גנרטורים ומערכות נלוות

  חשמל. אספקת

 יפול ראשוני כולל הסרת סכנהט -שך טיפול שעתייםמ -שעה 1זמן הגעה  -קריאה מידית

בטיחותית והפעלת מתקן החשמל הכולל לפחות באופן זמני, לרבות אספקת חשמל 

  סדירה מהיחידה.

 שלמתה -שעות מתום הטיפול ראשוני 42משך טיפול  -שעה 1זמן הגעה  -קריאה דחופה

פקת חשמל סדירה עבודות והחזרת מתקן החשמל הכולל לקדמותו, לרבות אס

  מהיחידה.

 השלמת -שעות מתום הטיפול ראשוני 84משך טיפול  -שעה 1זמן הגעה  -קריאה רגילה

  עבודות והחזרת מתקן החשמל הכולל לקדמותו.

 תקלות שאינן בטיחותיות הגורמות - לק וסינכרון וכיו״בד -גנרטורים ומערכות נלוות 

  -לשיבושים בתפקוד מערכת החשמל

 למתהש -תום הטיפול ראשונישעות מ 24משך טיפול  -שעה 1זמן הגעה  -קריאה דחופה

  עבודות והחזרת מתקן החשמל הכולל לקדמותו.

 השלמת -שעות מתום הטיפול ראשוני 84משך טיפול  -שעה 1זמן הגעה  -קריאה רגילה

  עבודות והחזרת מתקן החשמל הכולל לקדמותו.

 שעה. בתוך 1 -זמן הגעה  -פינת רחובתחנות המתנה לאוטובוס, שלטי הכוונה ועמודי 

י כולל הסרת סכנה בטיחותית )לרבות ומבלי למצות טיפול ותיקון טיפול ראשונ -שעה 

כבלי חשמל חשופים, הסרת מתקנים שנפגעו וגורמים להפרעה למעבר חופשי של התנועה 

קן שלמת עבודות והחזרת המתה -שעות מתום סיום הטיפול הראשוני  24ברגל או ברכב(. 

  לקדמותו ולעבודה ושימוש מלאים.

  זמן הגעה לאתר הינו מרגע קבלת ההודעה.

  משך הטיפול בתקלות הינו מרגע קבלת ההודעה או מגילוי תקלה בסיור.

לנספח קובע פיצוי שעל הקבלנים לשלם במקרים של אי עמידה בתנאי החוזה  25יש לציין כי סעיף 

  ובמועדים הקבועים בו.

(להלן: משכ"ל)  –בנוסף, העירייה חתמה עם "החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ" 
על חוזי ניהול , הן לגבי קבלן אחזקת רמזורים והן לגבי קבלן עבודות חשמל, אשר במסגרתו 

  התחייבה חברת משכ"ל לספק שרותי ניהול, תיאום ופיקוח על מכלול העבודות של שני הקבלנים.
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ל, לא ביקורת מצאה כי מדור חשמל לא השכיל לנצל את היתרונות אשר בהסכמים הנ"ה לסיכום,
השתמש בקבלנים לטיפול בקריאות פתע אלא נהפוך הוא, חשמלאי העירייה בתקופת הביקורת 
דאג שכל קריאת פתע תהיה מהמוקד העירוני ישירות אליו ורק הוא הפעיל את הקבלנים לאחר 

מכאן, שתשלום קריאות פתע לחשמלאי העירייה בתנאים שתוארו לעיל  כמובן שהגיע לאתר.
  .תשלום ובזבוז מיותר לחלוטין של משאבי העירייהמהווה כפל 

  ניהול דיווחי שכר 3.3

  .1-8/2018הביקורת בדקה את דיווחי הנוכחות של עובדי המדור בתקופה 

  תשלום כוננות
  

ככוננים בשעות שלאחר שעות העבודה  עובדים מסוימים ברשויות המקומיות נדרשים לשמש
למקרה שיהיה צורך בשירותיהם. אין ספק שחיוני מאוד שעובדים ישמשו ככוננים במיוחד כאשר 

  לאזרח.מדובר בשירות חיוני 
  

 –שר מדור חשמל כפוף להם א -הביקורת בדקה ומצאה כי מהנדסת העיר ומנהל מחלקת תשתיות 
לא קבעו את צרכי הכוננות של מדור חשמל ובכלל זה היקף שעות הכוננות והמועדים שבהם עובד 

  מסוים נדרש להיות כונן, במיוחד לאור העסקת קבלני חשמל ורמזורים בתנאים שצוינו לעיל.

בהתאם להנחיות של מרכז השלטון המקומי בישראל, הגם שאין מגבלה על מספר הימים והשעות 
, הרי שהיקף והמועדים של הכוננות צריכים להיקבע מעובד להיות כונן במהלך החודש שניתן לדרוש

   בשום שכל וזאת, בין היתר בהתחשב בצרכי העירייה וביכולותיה התקציביות.
  

ריטריונים למתן קנוהל הקובע  -מדור חשמלבובוודאי שלא -הביקורת בדקה ומצאה כי אין בעירייה 
חוסר שוויוניות בין העובדים, לתחושת קיפוח ואפליה אצל אלו שלא כוננות. מצב זה עלול ליצור 

  אושר להם תשלום כוננות.
  
  

בנוסף נמצא כי מועדי הכונניות של עובדי מדור חשמל אושרו על ידי מנהל מחלקת תשתיות 
ום חודש העבודה, בעוד שמועדי הכונניות לחודש תלאחר  1-5/2018ומהנדסת העיר לחודשים 

א תאריך בכלל. מצב זה מאפשר ביצוע התאמות ושינויים בדיווחי הכוננות כך שלא לא נוש 6/2018
  יתנגשו עם ימי מחלה, חופשה, קריאות פתע וכל היעדרות אחרת מהעבודה.

  
  

  שלום קריאות פתעת

  : (ב) לחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות 27.8אופן תשלום בעד קריאות פתע נקבע בסעיף 

לעבודתו אחרי הפסקה  שחזר לביתו אחר שעות העבודה ונקרא לחזורעובד,   (ב) 27.8

של שעה אחת לפחות ממועד סיום עבודתו, מקבל תשלום כמקובל, בעד מלוא השעות 

הנוספות בהן עבד. התשלום לא יהיה פחות מאשר בעד ארבע שעות עבודה רגילות. 

שלום הניתן לו שעות נוספות, לא יהיה הת 4-הועסק העובד עקב קריאת פתע יותר מ

פי מכסה -בעדן פחות מהתמורה בעד יום עבודה מלא. עובד המקבל שעות נוספות על

המוסכמת מראש, תחשבנה השעות בהן עבד למעשה בעת קריאת פתע כחלק מסך כל 

  מספר השעות הנוספות שעבד באותו חודש.
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ידי השוואתו על  6/2018הביקורת בדקה לעומק תשלום קריאות פתע לחשמלאי העירייה בחודש 

  לדיווחי המוקד העירוני. 

  להלן טבלה מרכזת של ממצאי הביקורת לרבות תגובת חשמלאי העירייה :

מס' 
  ליקוי

  מספר פניה

  יום, תאריך ושעה

מהות 
  התלונה

 המבוקר תגובת  לבירור
  חשמלאי העירייה

 התייחסות 
  הביקורת

1  2018060174  

  21:40, 2/6/18ש' 

עמוד נוטה 
ליפול ברח' 

  2גבולות 

לפי הדיווח 
למוקד הטיפול 

בתלונה הסתיים 
 01:50בשעה 

כלומר משך הזמן 
מרגע קבלת 
התלונה ועד 

לסיום הטיפול בה 
שעות.  4:10הינו 

שעת התחלת 
הטיפול בתלונה 

איננה שעת 
רישום התלונה 

במוקד אלא 
תמיד תהיה 

מאוחר יותר (זמן 
התקשרות לעובד 

ועד הגעתו 
לטיפול בתלונה). 

בקיזוז זמן מכאן 
הנסיעה של 

העובד מביתו ועד 
הגעתו לטיפול 
בתלונה עברו 

דקות  10 -יותר מ
ולכן העובד זכאי 

שעות  4 -רק ל
קריאת פתע ולא 

  שעות. 8

 הערה זו הינה
כללית לכל 

קריאות הפתע 
אשר לדעת 

הביקורת יש 
למדוד אותם 
מרגע הגעת 

העובד לעבודה 
ועד לסיום 

  בתלונה. טיפולו

  ונה !טענתך אינה נכ

הנני נמצא רוב הזמן 
בגבעתיים מאחר 

ואשתי תושבת העיר, 
במידה ואני מוקפץ 

משך הזמן הגעה הוא 
דקות ולא  10פחות מ

  לפי טענתך .

וגם אם לא הייתי 
בעיר ואני גר ביפו 
וזמן ההגעה הוא 

דקות לכל  15אומנם 
כיוון ,אך מאחר ואני 

מוקפץ לעבודה 
בשעות שהם לא 

שעות העבודה 
כמובן הרגילות ו

ולצורך הגנה 
ביטוחית השעון 

אמור להיות פתוח 
ולכלול את זמן 

ההגעה + את זמן 
  הטיפול .

זה מה שהונחיתי 
ממשאבי אנוש 

  בכניסתי לתפקיד

(אם אכן   3/15
מדובר בטעות 

בהנחיות שניתנו לי 
אשמח לקבל את 

העתק לסעיף 
בחוק/אסמכתא 

לטענתך בכך שלא 
מחושב זמן הנסיעה 

אחרי לעובד שמוקפץ 
שעות העבודה 

  הרגילות)

  

  

בתשאול שנערך 
בתאריך לעובד 

העובד  7/11/18
מסר שכתובת 

מגוריו הינה 
ביפו. כתובת זו 

הינה גם 
הכתובת 

שמופיעה 
בתלושי שכר 

  של העובד. 

לחוק  1בסעיף 
שעות עבודה 
ומנוחה נקבע 
פירוש המונח 

"שעות 
עבודה": "הזמן 

שבו עומד 
העובד לרשות 

העבודה...". 
זה בוודאי זמן 

אינו כולל זמן 
נסיעה לעבודה 

 ובחזרה
הביתה. אין כל 

יסוד חוקי 
לטענת העובד 

כי שעון 
הנוכחות צריך 
לכלול את זמן 

ההגעה 
לעבודה, אלא 

נהפוך הוא 
  הדבר.
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מס' 
  ליקוי

  מספר פניה

  יום, תאריך ושעה

מהות 
  התלונה

 המבוקר תגובת  לבירור
  חשמלאי העירייה

 התייחסות
  הביקורת

2  2018060810  

  15:54, 5/6/18ג' 

פינת 
 -ז'בוטינסקי 

יש לחזק את 
כל הארקות  

ולהוסיף 
  גריז למגשים

הדיווח למוקד 
בוצע על ידי 

 הלא היית העובד.
תלונה למוקד. 

מדוע בוצע 
  הדיווח ?   

במסגרת תפקידי 
ואחריותי ברגע 

שהנני מזהה מפגע 
,תקלה בשטח 

ציבורי/מבנה ציבורי 
, הנוהל הוא לפתוח 
פניה במוקד לצורך 

המשך טיפול הקבלן 
ומעקב מטעמי 
במחלקה  (אם 

כוונתך בכך 
שקיבלתי קריאת 
פתע אז התשובה 

היא לא . זה 
במסגרת יום 

העבודה הרגיל שלי 
ואני פותח מאות 

פניות בשנה על 
מפגעים שונים 

  ברחבי בעיר)

לצורך כך 
העירייה 

התקשרה עם 
קבלן תאורת 

רמזורים וקבלן 
עבודות חשמל 

שיטת ב
האחריות 

הכוללת ועוד 
התקשרה עם 

משכ"ל לניהול 
ופיקוח על 
הקבלנים. 

במידה 
והקבלנים לא 

יבצעו את 
עבודתם, 
העירייה 

רשאית לדרוש 
מהם פיצוי בגין 

  כל יום פיגור.

3  2018060855  

 21:12, 5/6/18ג' 

סיור עם 
הקבלן 
ברחוב 
  שינקין

הדיווח למוקד 
בוצע על ידי 

בעצמו. העובד 
הקבלן לא מדוע 

יכול לעשות את 
  הסיור לבדו ?

הוקפצתי  5.6.18 ב
לבדוק חוסר תאורה 

בגן ציבורי בפניה 
) 2018060854מס' (

מאחר והקבלן עבד 
ערב בטיפול בתקלות 

מוקד באותו היום 
המשכתי איתו סיור 

ברחבי העיר 
במסגרת אותה 

הקפצה ! (למרות 
  שלא הייתי חייב ). 

  בהמשך לשאלתך ..

בצעו אם הקבלנים י
סיורים לבד מי אמור 
בדיוק לפקח עליהם  
שהסיור כן התקיים 

והתבצע וכל 
התקלות שנמצאו 

מטופלים בהמשך . 
(לידיעתך אני עונה 

בצורה מקצועית 
מאחר ואני בנאדם 

אחראי ומקצועי 
ולוקח את עבודתי 

ברצינות רבה מאחר 
  ואני עובד שטח)

  

  

ראה 
התייחסות 

 2בסעיף 
  שלעיל.
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מס' 
  ליקוי

  פניהמספר 

  יום, תאריך ושעה

מהות 
  התלונה

 תשובת המבוקר  לבירור
  חשמלאי העירייה

תגובת 
  הביקורת

4  2018061070  

  21:10, 6/6/18ד' 

סיור עם 
הקבלן 
ברחוב 
  שינקין

הדיווח למוקד 
בוצע על ידי 

בעצמו.  העובד
שוב פעם ? היה 
  סיור יום לפני !

הסיור בוצע לצורך 
המשך סיור שכלל גם 

תמרורי יח'  60כה 
הולכי רגל מוארים 

פנסים  5,000+כ
  ברחבי העיר !

אני לא מבין את 
שאלותיך בנושא ? 

האם פניתי למנהלים 
הישירים שלי לפני 

פנייתך הישירה אלי 
?  

מנהל הישיר שלי 
מודע על כל הסיורים 

וכמובן יוכל לאמת 
  את דברי .

אני לא מבצע כלום 
  ללא אישור ממנהל 

  הישיר .

ראה 
התייחסות 

 2יף בסע
  שלעיל.

בנוסף, מנהל 
מחלקת 

תשתיות שהינו 
לטענתך המנהל 

הישיר שלך, 
נשאל לגבי 

קריאות הפתע 
ולא הצליח 

לספק כל 
  הסבר.

5  2018061418  

  19:50, 9/6/18ש' 

תאורה לא 
דולקת 
בכיכר 

הכנסת פינת 
  בן צבי

היה  מנהל המדור
  כונן.

מדוע בוצעה 
  קריאה אליך ?

במהלך כניסתו של 
ארגון ל מנהל המדור

הוא היה אמור 
להיות גם כונן אך 
לצערי תמיד שהיו 

מעבירים אליו פניות 
מהמוקד (אני יצאתי 

אין לי רכב  מעבודה,
להגיע, הוא אמר לי 
כמה פעמים זה לא 

שסכמתי עם  מה
זה רק  העירייה

) כפי תוספת לשכר
ברוב ארגונים  שנהוג

עירוני  וגם שהמוקד
היה פונה אליו 

תשובתו הייתה אני 
יכול להגיע /אני לא 

עם תינוק לבד בבית 
ולא יכול להגיע/אין 

לי רכב .הנך יכול 
לבדוק ולאמת את 

גרסתי בפניה 
למוקדנים ולמנהל 

המוקד והמנהל 
הישיר שלי שציינתי 

בפניו את טענותיי 
תמיד אך לצערי לא 

על מנהל 
מחלקת 

תשתיות בעת 
קביעת כוננות 
עובדים לוודא 

שבימי הכוננות 
על העובדים 

להימצא 
בביתם, במרחק 

סביר ממקום 
העבודה, כך 

שיתאפשר להם 
להגיע לעבודה 

  בעת הצורך. 

ראה גם תגובת 
הביקורת 

 2לסעיף 
  שלעיל. 
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נעשה דבר ולכן 
לצערי כל הפניות 

הועברו אלי למרות 
שלא רציתי הייתי 
פל חייב לצאת או לט

טלפונית מול חח"י 
וקבלנים וכמובן 

התבקשתי להיות 
 24/7זמין לטלפונים 

וגם שהודעתי למנהל 
המוקד שלא רק אני 

כונן במחלקה 
תשובתו הייתה ברגע 

שישתנו ההנחיות 
אני אפעל בהתאם 
עד להודעה חדשה, 

אתה מבחינתי זמין 
לכל בעיה ! (לכן אני 

תמיד טפלתי בכל 
הקשור בנושא חשמל 

בנוסף לא במחלקה ו
ידעתי את שעות 

  הכוננות שלו אף פעם 

6  2018062024  

  19:35, 12/6/18ג' 

תאורה בגן 
ברחוב 

השניים 
  מהבהבת

בגין קריאה זו 
 8על  העובדדיווח 

שעות קריאת 
כאשר בוצע פתע 

דיווח על ידיו 
 20:56בשעה 

למוקד (נרשם 
במוקד כפניה מס' 

) כי 2018062029
התקלה נבדקה 
וטופלה ארעית 

עד לטיפול יסודי 
וזאת לאחר שעה 

דקות  21 -ו
  ממועד הקריאה.

  ינה נכונה !טענתך א

קבלתי פניה בשעה 
והתחלתי  20:17

 20:25טיפול בשעה 
הייתה בעיה רצינית 

במרכזית תאורה 
באזור גדול של 

המכתש והיה צורך 
בנוכחותי ובנוכחות 

הקבלן תאורה 
לצורך החלפת 

חלקים שנפגעו עקב 
מגעים רופפים 

ועומס . והזמן טיפול 
 20:17ארך מהשעה 

.לטיפול  00:40ועד 
  ראשוני .

  

פתיחת קריאת 
פתע מבוצעת 

על ידי המוקד 
העירוני 
בתוכנת 

"פוקוס". 
סגירת קריאת 
הפתע מבוצעת 

על ידי העובד 
אשר טיפל 

בקריאה. מכאן 
סגירת קריאת 

הפתע בוצעה 
עד יד חשמלאי 

העירייה. 
למבקר לא 
הומצא כל 

מסמך אשר 
מוכיח את 

  טענת העובד. 
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מס' 
  ליקוי

  מספר פניה

  יום, תאריך ושעה

מהות 
  התלונה

 תשובת המבוקר  לבירור
  חשמלאי העירייה

תגובת 
  הביקורת

7  2018062859  

, 17/6/18א' 
23:19  

היעדר 
תאורה בגן 

  ויקטור

בגין קריאה זו 
 8על  העובדדיווח 

שעות קריאת 
כאשר  פתע

בסטטוס הפניה 
נקלט נרשם "

לתכנית עבודה 
על  במחלקה".

סמך מה הגיע 
למסקנה  העובד

זו ? והאם זה 
שע"ע?  8מצדיק 

לפי דיווח המוקד 
זמן הטיפול 

 31בתלונה ארך 
  דקות בלבד.

טענתך אינה נכונה ! 
בגין פנייה זו קבלתי 

  שעות בלבד ! 4

שעות  8זה שכתוב 
בכתב על דוח 

הנוכחות זה נבע 
כטעות אנוש שלי אך 

 4בפועל שולם לי 
  שעות .

אם בדקת עם 
משאבי אנוש/מח' 

שכר לפני פנייתך אלי 
מה שולם לי  ומה 

  לא? 

 31הזמן טיפול ארך 
  דקות בלבד ! 

ולאחר בדיקתי 
וטיפולי בשטח 

,עדכנתי סטטוס 
יומיים אחרי שהגן 
עומד לעבור שדרוג 

ולכן הועבר לתכנית 
  עבודה.

אכן מבדיקה 
חוזרת עולה כי 

אגף משאבי 
אנוש ביטל 

דיווח זה של 
  ובד. הע

8  2018063464  

  20:22, 20/6/18ד' 

תאורת רחוב 
  27בניצנה 

לפי המוקד 
העירוני הטיפול 

בתלונה הסתיים 
.  00:40בשעה 

מכאן שמשך 
הטיפול היה 

שעות  04:18
ואשר בקיזוז זמן 
הקריאה וההגעה 

של העובד לטיפול 
בתלונה הינו 

 4 -בוודאי קטן מ
שעות, בעוד 

דיווח על  שהעובד
 8קריאת פתע של 

  שעות.

  

  

  

  

  

  

  

טענתך אינה נכונה ! 
בהתאם 

להתייחסותי מעלה 
בסעיף הראשון לגבי 

זמן ההגעה וזמן 
  הטיפול .

ממתין לקבלת סעיף 
  לחוק .

  

ראה 
התייחסות 

 1בסעיף 
  שלעיל.
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מס' 
  ליקוי

  מספר פניה

  יום, תאריך ושעה

מהות 
  התלונה

 תשובת המבוקר  לבירור
  העירייהחשמלאי 

תגובת 
  הביקורת

9  2018064412  

  20:18, 25/6/18ב' 

אין תאורת 
רחוב בקטע 

-כצנלסון
  סירקין

היה מנהל המדור 
  כונן.

מדוע בוצעה 
  ? לעובדקריאה 

 העובדבנוסף, 
שעות  8דיווח 

קריאת פתע 
שע"ע)  05:17(

כאשר התלונה 
נמצאה לא 

מוצדקת ! לא 
ברור מדוע 

נדרשת כמות 
כאמור של שע"ע 

ע"מ להגיע 
למסקנה כי 
התלונה לא 

מוצדקת. נא 
  הסבר.

  טענתך אינה נכונה ! 

התקבלה פניה בשעה 
ועד לסיום  20:19

  .   01:35בשעה  

מאחר והיה מדובר 
על תקלה ברשת 

שנמצאת על המאור 
עמודי חח"י וכדי 

לטפל יש צורך לאתר 
את התקלה ולהעביר 

לחח"י להמשך 
טיפול וכך נעשה 

  בפועל !

לעניין שינוי סטטוס 
הטיפול מדובר על 

טעות המוקדן מאחר 
כפי שהנך רואה 

הפניה נסגרה לפי 
קבוצה עם עוד פניות 

וזה טעות אנוש 
מהמוקד העירוני 

והפניה נסגרה 
ל יומיים אחרי ולא ע

  ידי . 

  

ראה 
התייחסות 

 2בסעיף 
 5ובסעיף 
  שלעיל.

10  2018064627  

  19:56, 26/6/18ג' 

מכסה 
חשמל 

באדמה לא 
יציב בפינת 

  המאבק-כג

היה  מנהל המדור
  כונן.

מדוע בוצעה 
  ? לעובדקריאה 

  

כנ"ל בהמשך 
להתייחסותי מעלה 

  !מנהל המדורבנושא 

ראה 
התייחסות 

 5בסעיף 
  שלעיל.
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  המבוקרים לדוח הביקורתתגובות 

  

  תגובת סמנכ"ל משאבי אנוש. 1

  

  התייחסות המבקר

הסברים  -מספר לא מבוטל של פעמים  -אכן אגף משאבי אנוש העביר במהלך השנה האחרונה 

ביקורת זו מפורטים לידיעת מנהלי האגפים והמחלקות על אופן ניהול קריאות פתע וכונניות. גם 

  החלה בתלונה של אגף משאבי אנוש.

על אף הנחיות והסברי אגף משאבי אנוש, מנהליו הישירים של חשמלאי העירייה יחד עם זאת, 

  המשיכו לאשר דוחות ללא בדיקה מעמיקה. 

בנוסף, אגף משאבי אנוש לא נקט במהלכים אופרטיביים לרישום שעות קריאות הפתע בפועל כמו 

העבודה מעת ההגעה של העובד לביצוע הקריאה ולא מעת ההתקשרות אליו   רישום שעת התחלת

וחסימת האפשרות כי עובדים שנקראו לקריאות פתע יסגרו את הקריאה בעצמם ויעדכנו את שעת 

  סיום עבודתם.

לחדד את לאמץ דרכים לרישום שעות העבודה בפועל בעת קריאות פתע, על אגף משאבי אנוש 

י האגפים את האחריות המוטלת עליהם בעת חתימתם על דוחות העובדים הנהלים, להבהיר למנהל

  ואת ההשלכות של פעולותיהם על פי חוק יסודות התקציב ופקודת העיריות.

  

  

  

  תגובה מס' המלצה מס' ממצא

8 8 

נוהל קריאות פתע, וכן הסברים מפורטים, הועברו 
מספר פעמים לידיעת ופעולת מנהלי האגפים 
לפעולה בהתאם לנוהל. במקרה הנ"ל, הבהרות 
בנוגע לאופן הפעולה במקרה של קריאות פתע, 

מדור חשמל ומנהליהם, מספר רב הוסברו לעובדי 
של פעמים. אופן הדיווח ורישום קריאות הפתע, 
הובהר גם למנהל אגף שירות לתושב ולמנהל 

  המוקד, בנוגע לדרך הרישום מצד עובדי המוקד.

מצורפים בזאת נוהל קריאות פתע וחלק מההודעות 
 .שנשלחו בנושא 

15 15 

 ניתנים הסברים והנחיות לכלל מנהלי אגפים על
חשיבות ומשמעות אישורם וחתימתם על דוחות 
הנוכחות. אגף משאבי אנוש עורך בדיקות מדגמיות. 

מבוקש מהמנהל גים כאשר עולים ממצאים חרי
  ומהעובד לתת פירוט והסבר במקרים אלו.

כמו כן, בנוגע לעובדי מדור חשמל המצוינים בדוח, 
אגף משאבי אנוש התריע מס' רב של פעמים, על אי 

לכאורה של הקריאות. מצ"ב מס' דוגמאות תקינות 
  .נו למנהלי האגפים ולעובדים בנושאוהנחיות שנית
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   מהנדסת העירתגובת . 2

  שלום 

 קראתי את הדוח וביקשתי ממנהל מחלקת תשתיות להגיב לכל נושא במפורט.

  מצידי אדגיש: 

   -נכון להיום

 (ופוטר אחרי -מנהל המדור שימש בתפקידו כשנה וחצי  - ל מדור חשמל היוצאלגבי מנה .1

 .חוק)כ דווח על חוסר מקצועיותו ועבר את כל תהליכי שימוע שמנהל מחלקת תשתיות

מנהל ם ע -צוות אצלי שיבות י -נעשו מידי זמן  -י במהלך כל תקופת עבודתוכ -אציין

דבר נעשה  עד שבסופו של  לפי הצורך. ת,המדור, חשמלאי העירייה ומנהל מחלקת תשתיו

  יה הופסקה.ידתו בעירושימוע ועב

           נאלץ לעבור על מילוי דוחות, תמחירים  –כמנהלו  -במהלך התקופה מנהל מחלקת תשתיות              

  ואף תיקן מה שצריך. ,'וכד

הועברו ו -תשתיותלמנהל מחלקת מהלך השנה חודדו הנהלים ממני ב -לנושא דוחות שעות .2

גים, שבתות ו ח -נושא שעות נוספותל -ילוי הדוחותלגבי צורת מ -הלאה לכפופים לו 

  כוננויות.

  שכידוע גם עזב את העיריה. -חשמלאי העירייהלגבי  .3

   גבי חלוקת העבודה בין מנהל ל -ישיבות בנוכחותיב -נבחנו וחודדו במהלך השנה נהלים      

 הם.יחסי הגומלין בינוי -המדור , החשמלאי      

 -וטמעו עם בואו של מנהל האגף החדשי -קו ויופקו בעתידשהלקחים שהופ-**** מקווה אני 

 וחלוקת עבודה מחדש.  כפיפיותאבנה נוהל  אתו -בעוד כחודש

 טרם נבחר במכרז. - *כמובן מצפים גם לבואו של חשמלאי חדש     

-וא היה הפקטור העיקרי ה -תשתיות כי חוסר בכח האדם במחלקת  -שוב לצייןח -לסיום 

לחוסר עמידה בזמני וקידים בין הגורמים השונים , שגרם לחוסר בהירות בחלוקת התפ

 ם הצוות הדל שהיה קיים. ע -ביצוע, בעיקר בגלל הצורך לא פעם, "לכבות שריפות" , במיידי

 ,בברכה

 אינג' שרית צולשין
 מהנדסת העיר גבעתיים
 וראש מינהל ההנדסה

  

  התייחסות המבקר

הביקורת מציינת כי על אף "חידוד הנהלים" דוחות הכוננות וקריאות הפתע אושרו מדי חודש ללא 

  בדיקה כנדרש.

  מחסור בכח אדם לא יכול להתקבל כהסבר לאי עמידה בהוראות החוק והנהלים.

  הביקורת מקווה כי אכן הלקחים הופקו ויוטמעו בעבודת האגף מכאן והלאה.
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  מנהל מחלקת תשתיותתגובת . 3

  

  התייחסות המבקר

מניתוח התפקידים ותחומי האחריות של מנהל המדור ושל חשמלאי העירייה עולה כי קיימת חפיפה 

של משימות בין שתי פונקציות אלה. הסיבה לכך נעוצה קודם  תקינה רבה שלא מאפשרת חלוקה

סיבה נוספת הינה אי  ת של מנהל מדור חשמל.כל בהגדרת תפקידים לקויה ולא באי ביצוע משימו

ל חלק איוש משרת מנהל המדור לתקופה ממושכת אשר גרמה לחשמלאי העירייה ליטול בפוע

מהותי מסמכויות מנהל המדור, לרבות אישור חשבונות בחתימתו. במצב זה, נוצר קושי רב להחזיר 

. עדיף במקרים כאלה למצוא את המצב לאחור, לוותר על סמכויות אלה ולהשיבן למנהל המדור

ממלא מקום זמני או להעביר את סמכויות מנהל המדור למנהל מחלקת תשתיות שהינו בכיר ממנו 

  ולא לעובד הכפוף לו.

, בניגוד לנאמר בתגובת מנהל מחלקת תשתיות, רוב מוחלט של קריאות הפתע הן 5באשר לממצא 

  עבודות חשמל. בתחום האחריות הכוללת של קבלן אחזקת רמזורים וקבלן

ניתן לתאם בדיקת תמרורים מוארים לשעות הכוננות של העובד, במקום לקבוע , 10באשר לממצא 

שעות כוננות בלתי סבירות בעליל, אשר מביאות לתוצאה של כפל תשלום הן בגין קריאות פתע והן 

על פי ההסכם  בגין כונניות. בנוסף, קבלן אחזקת רמזורים יכול לבצע את הסיור לבדו, זו אחריותו

  אתו.

, בדיקה לצורך אישור אין משמעותה לראות שקיים דוח של המוקד העירוני, 9-13באשר לממצאים 

אלא לבדוק לעומק את הקריאות שבוצעו ומידת הסבירות והנחיצות שלהן כפי שבוצע על ידי מבקר 

  העירייה ולו באופן מדגמי.

מספר 
  ממצא

מספר 
  המלצה

  תגובה

1 1 

 מנהל המדור היה מקבל משימות כמנהל מדור וברובן לא עמד.
לכן נאלצתי לטפל במשימות הללו בעצמי ולהעביר לטיפולו של 

 חשמלאי העירייה.

כפיפות היתה פורמלית. בשל המצב שנוצר, בפועל חשמלאי העירייה  2 2
מדור לרבות תפקידו כמפקח חשמל.ביצע משימות של מנהל   

4 4 
לאחר שנודע לי שמנהל המדור לא יודע לבדוק חשבונות ואני צריך 

לבדוק אותם אחריו, חלק של החשבונות העברתי לבדיקתו של 
 חשמלאי העירייה באופן ישיר.

5 5 

קיימות קריאות שלא קשורות לאחזקת תאורה, אלא לחברת 
 החשמל, בזק, חברות תקשורת.

 הפעלת הקבלן אחזקה במקרים אלו כרוכה בחיוב בגין כל קריאה.

9-13 
9-12, 

13 
 אישור קריאות פתע בוצע בהתאם לדוח ואישור של המוקד העירוני

מאחר ומדובר על תמרורים מוארים, לא ניתן לראות ביום האם  9-13 10
 התמרור דולק.

מיילים ובישיבות בוצעו בירורים עם חשמלאי העירייה באמצעות  15 15
 עם מהנדסת העיר.
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עם  7/11/18בבירור שנערך ביום , תגובת מנהל מחלקת תשתיות אינה מקובלת. 15באשר לממצא 

לא ידע לספק כל הסבר לתוצאות הבדיקה של מבקר העירייה בעניין  , הואמנהל מחלקת תשתיות

. מנהל מחלקת תשתיות, כפי שהעיד דוחות הכוננות ודוחות קריאות הפתע של חשמלאי העירייה

ות של קריאות פתע על סמך דוחות ואישור של המוקד , אישר דוח9-13לממצאים  בעצמו בתגובתו

  העירוני, ללא כל בדיקה נוספת מצדו.

  

  

  

  



   

  

  

  ביקורתדוח 

  חשמל בקרה אחר חשבונות

  

  
 בהתאם לפקודת העיריות אין לפרסם דו"ח ביקורת של המבקר

  או חלק ממנו או תוכנו ללא אישור מבקר העירייה
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  מבוא

 לעיתים משתנים שבהן דינמיות מערכות הן) מונים( צרכנים מרובי בארגונים החשמל מערכות

, ילדים גני לעת מעת נוספים בעירייה, למשל כך. הארגוני ושיוכם הצרכנים וסוג כמות תכופות

  .תאורה ומרכזיות מקלטים

 אצל מצוי העירוניים הנכסים בגין החשמל בחיובי הטיפול") העירייה: "להלן( גבעתיים בעיריית

   .חשמל מדור כפוף אליה תתשתיו מחלקת על האחראית העירייה מהנדסת

, פרמטריםה מכלול בחינת מחייבת, וראויה מקיפה בצורה, עירייה של חשמל חשבונות בדיקת

 בגינם הצרכנים וסוג מספר: למשל, החודשיים החשמל חשבונות את להגדיל העשויות והסיבות

 בגין התשלום חובת גם כמו שונים מסוגים ספר בתי בגין חיובים; בתשלום מחויבת העירייה

  .ועוד; החשמל מוני קריאת; חריגים חיובים; הספר בתי של החשמל חשבונות

") נידן חברת: "להלן" (מ"בענידן אנרגיה " בשם חיצונית בקרה חברת עםבחוזה   התקשרה העירייה

   לקבלת יעוץ בנושא ניתוח הוצאות חשמל והחיסכון בהם והגשת דו"חות צריכת אנרגיה.

לצורך ייעוץ  ")חברת גדירכמו כן, העירייה התקשרה בחוזה עם חברת "גדיר הנדסה בע"מ" (להלן: "

הגישה חברת גדיר את  2016בחודש ספטמבר  ").הסקרבנושאי סקר אנרגיה חמש שנתי (להלן: "

  האנרגיה שערכה לעירייה. רסק

 כפי החשמל צריכת לנתוני בהתאם החשמל חברת ידי על מבוצע החשמל צריכת בגין החיוב

 אשר, חשמל צריכת באתרי החשמל חברת ידי על המותקן" שעון"ה, החשמל במונה שנמדדים

 וואט-קילו של ביחידות נמדדת החשמל צריכת. החודשית החשמל צריכת את מודדים באמצעותו

  "). ש"קוט: "להלן( לשעה

 שלגביו החשמל בחברת חוזה מספר יש העירייה ברחבי כלשהו באתר המותקן חשמל מונה לכל

 :להלן( מסוים מונה ידי על תועדה אשר") חוזה מספר: "להלן( החשמל צריכת בגין החשבון מתקבל

  "). מונה קריאת"

 המותקנים מונים 213 -כ של החשמל צריכת בגין הביקורת למועד נכון משלמת גבעתיים עיריית

  .אתרים 159 -ב

  .₪ 4,132,093 של בסך החשמל לחברת העירייה תשלומי הסתכמו 2017 בשנת
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 2017-5201בשנים  חיובים שלא מצריכת חשמלובגין  בגין צריכת החשמללהלן סך חיובי החשמל 

  ):מע"מ כוללבש"ח ( חברת החשמלכפי שמעודכנים באתר 

  2015 2016  2017  

  6,917,395  6,744,969  7,116,159  שימוש בקוט"ש

   4,035,138  3,589,044   4,001,037  חיובים מצריכה

   799,410  734,184  835,860  חיובים שלא מצריכה

סך חיובי החשמל בש"ח (כולל 
  מע"מ)

4,836,797  4,323,228  4,834,548  

  402,879  360,269  403,066  החיובים החודשיממוצע 

  

  

בשנים הללו נבעה כתוצאה  עירייההן נשאה הב החשמל השינויים בעלויות האם לבחון מנת על

(ראה  . משינויים בצריכה או כתוצאה משינויים בתעריפי החשמל כפי שנקבעים ע"י חברת החשמל

). נמצא כי השפעת השינויים במחירי החשמל על עלויות החשמל של העירייה בשנים נספח א'

   שנבדקו הייתה זניחה.  

  הערת הביקורת:

הביקורת תציין כי בטרם סיימה עריכת דוח ביקורת זה, מנהל מדור חשמל פוטר מתפקידו 

  בעירייה והחשמלאי וממונה האנרגיה התפטר. 
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  מתודולוגיה

  עם הגורמים הבאים: ושיחות פגישותהביקורת קיימה 

  מחלקת תשתיותמנהל . 

 מנהל מדור חשמל. 

 חשמלאי וממונה אנרגיה 

 חשבת אגף הנדסה . 

 הביקורת נסמכה בין היתר על המסמכים הבאים: 

 .כרטסות הנהלת חשבונות 

 .חוזים מול ספקים 

  .ועוד שורת קבצים ומסמכים רלוונטיים לביקורת 

  סיורים במבנים בתחום העירייה 

  ממערכת הטרקלין. 2015-2017דוחות שימוש חשמל חודשי לשנים 

  הטרקלין. ממערכת 2015-2017דוחות חיובי צריכה לשנים 

 .דוח כתובות והוראות קבע ממערכת הטרקלין 

  ממערכת הטרקלין.  2015-2017חיובים שאינם מצריכה לשנים 

  

  הבסיס הנורמטיבי

 1998 – ן"תש, האנרגיה מקורות חוק  

 1993-ג"תשנ), אנרגיה לשימור פוטנציאל לאיתור סקר ביצוע( אנרגיה מקורות תקנות  

  1993 –תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), התשנ"ד 

 1969-ט"התשכ, ספר בתי על הפיקוח חוק 
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  הביקורת עיקר ממצאי

  מרכזיים:נתונים 

  

  כלליים:ממצאים עיקריים 

  

  

159  
אתרים

213  
מונים

מיליון   4
ח "ש

בשנה

מיליון   7
ש"קווט

אין הגדרות תפקיד מסודרות של העובדים במחלקת חשמל  1.

אין נהלי עבודה המסדירים תהליכי בקרה נאותה אחר חיובי החשמל  
בהם נושאת העירייה  

הגדרת המשתמשים במערכת טרקלין חשמל אינה תואמת 
למציאות ומגדירה עובדי חברות חיצוניים כבעלי תפקידים בעירייה

חברת הבקרה מבצעת באופן חלקי את הפקת הדוחות והבקרות 
.עליהם התחייבה במסגרת החוזה

אף שהוספת מונה חשמל מקימה בעצם הוראת קבע היא  אינה טעונה  
.  אישור של גורמים בעירייה בהתאם לתהליכי רכש והתקשרויות
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מקריאות המונה מדי  10%
חודש

  250-העירייה מחוייבת בגינן בכ
ח בשנה"אלף ש

העירייה אינה מטפלת בקריאות  
בהערכה ואינה דואגת למסור  
.  קריאות אמת לחברת החשמל

מונים בוצעו קריאות   22-ב
  4-בהערכה ברצף של יותר מ

חודשים

קריאות בהערכה

בסקר פנימי שערכה העירייה נמצא נמצא 
האתרים בגינם   159מתוך  26כי על 

מחוייבת העירייה היא אינה אמורה לשלם  
.  את חשבונות החשמל

נמצאו אתרים רבים בהם הצריכה 
.הכפילה עצמה משנה לשנה

מחלקת חשמל לא ידעה לספק הסברים 
לגידול בצריכה 

הפסיקה   9האתרים רק בגין  26מתוך 
העירייה לשלם

חל גידול בהיקף הקנסות המשולמים על 
ידי העירייה בגין מקדמי הספק

סקר מונים

אין תקציב ייעודי המשמש  
להתייעלות אנרגטית

לתפקיד ממונה האנרגיה מונה  
)שכבר אינו בתפקיד(עובד זוטר 

אין תוכנית רב שנתית לחיסכון  
והתייעלות  

-המלצות סקר האנרגיה שנערך ב
לא יושמו 2016

התייעלות אנרגטית
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  תמצית ממצאים והמלצות

  המלצות  ממצאים  מס.

 מבנה ארגוני – 1פרק 

הביקורת ביקשה לקבל את הגדרות התפקיד   1

החשמלאי וממונה האנרגיה בפועל הועברו לידיה 

מייל ממנו המתאר את תפקידיו למיטב הבנתו. 

כלומר לתפקיד חשמלאי וממונה אנרגיה אין הגדרות 

  תפקיד קבועות שנוסחו והוגדרו על ידי העירייה. 

מומלץ כי העירייה תקבע 

הגדרות תפקיד מסודרות 

ד החשמלאי וממונה לתפקי

  האנרגיה.

הביקורת השוותה את הגדרות התפקידים שהועברו   2

לה במיילים על ידי מנהל מדור חשמל והחשמלאי 

ומצאה כי ישנם תפקידים המבוצעים על ידי מנהל 

המדור ובמקביל  גם על ידי החשמלאי.  כלומר 

שאותה פעולה ו/או בדיקה מתבצעת הן על ידי מנהל 

המדור והן על ידי החשמלאי. וזאת במקום שיהיו 

תפקידים מוגדרים לחשמלאי ותפקידים מוגדרים 

נפרדים הכוללים, בין היתר,  פיקוח ובקרה על עבודת 

 החשמלאי, לדוגמא: 

 ניהול פרויקטים בתחום החשמל. -

עדכונים ושינויים מול חברת החשמל ומוסדות  -

 העירייה.

 בקרה אחר קבלני עבודות החשמל. -

  בקרת חשבונות החשמל. -

ייה מומלץ כי גורם בכיר בעיר

המבין בתחום החשמל (מנהל 

מחלקת תשתיות ו/או מהנדסת 

העירייה) יגדיר את תחומי 

האחריות בתחום החשמל, כך 

שתהייה חלוקת תפקידים 

ברורה ופיקוח של המנהל על 

העובד להגברת יעילות העבודה, 

על מנת למנוע בזבוז זמן 

  ומשאבים יקרים של העירייה.

  נהלים - 2פרק 

הביקורת בחנה את המסמכים שהומצאו לה על די   3

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. 

לא קיימים במחלקה נהלים המסדירים תהליכי   4

בקרה נאותה אחר חיובי החשמל בהם נושאת 

העירייה והמגדירים את הפעולות שיש לנקוט לשם 

מומלץ להסדיר את תהליכי 

העבודה בתחום החשמל 
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בכל הנוגע לצריכת חשמל מימוש יעדי העירייה 

  והתייעלות אנרגטית ככל וקיימים.

באמצעות נהלי עבודה מסודרים 

  וכתובים. ובכללם למשל:

מעקב אחר נאותות הצריכה  -

  וחיובי החשמל;

תהליכי הוספה והסרה של  -

  מונים;

  עריכת סקר מונים תקופתי; -

תהליכי התייעלות  -

 אנרגטית;

הנחיות לעובדים בדבר  -

 חיסכון בחשמל;

  

  מערכות ממוחשבות – 3פרק 

  נמצא כי :   5

ככל וחברת חשמל תרצה לפנות לגורם מוסמך  -

בתחום החשמל בעירייה הרי שלפי הטבלה לעיל 

עלולה חברת חשמל לפנות לקבלן של העירייה 

במקום לבעל התפקיד המתאים שכן, בהתאם 

להגדרות התפקיד כפי שהן מופיעות במערכת, 

ממונה האנרגיה מטעם העירייה הוא מנכ"ל 

רותי בקרת חברת נידן אנרגיה המעניקה שי

חשבונות חשמל למחלקה, ומנהל מדור חשמל 

 הוא בסך הכל חשמלאי. 

עוד נמצא כי החשמלאי וממונה האנרגיה אשר  -

הינו העובד הזוטר ביותר בתחום החשמל 

בעירייה יכול לעדכן פרטי משתמשים במערכת 

הטרקלין, בין היתר, את פרטיו של הממונה 

ו הישיר שלו ובכלל זאת האם המשתמש פעיל א

 לא ואת הסיסמאות.

פרטי המשתמש ניתנו למנכ"ל חברת נידן אנרגיה  -

אך קיים סיכון כי פרטים אלו הועברו למספר 

עובדים בחברת נידן שלא ניתן לדעת את זהותם. 

זאת כיוון שחברת נידן עושה שימוש במערכת 

  לצורך הדוחות. 

הביקורת ממליצה כי גורם 

מוסמך בעירייה יבצע בדיקה 

ת המשתמשים ביחס להרשאו

במערכת טרקלין על ידי בדיקת 

כלל ההרשאות הקיימות, האם 

נחוצות ולאילו תפקידים, 

ובהתאם לכך יעודכנו הרשאות 

המשתמשים במערכת 

 הטרקלין. 

  

  בקרת חשבונות חשמל – 4פרק 
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נמצא כי חברת נידן מבצעת באופן חלקי את הפקת   6

הדוחות והבקרות עליהם התחייבה במסגרת החוזה. 

המשמעות של זה היא שלא נעשות בדיקות רלוונטיות 

והדוחות אשר מופקים אינם מלווים בהמלצות 

  אופרטיביות ולכן אין כל משמעות לדוחות.  

מומלץ כי העירייה תפעל לקבלת 

היא מלוא השירותים להם 

זכאית במסגרת החוזה עם 

חברת נידן כולל בחינת 

האפשרות לקיזוז רטרואקטיבי 

מהסכומים ששולמו לחברה 

  בגין הפעולות שלא בוצעו. 

נמצא כי אף שהוספת מונה משמעותה הקמת הרשאה   7

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 אישור התקשרויות 

  ות בתחומים אחרים. דומ

ראוי כי אישור להוספת מונה 

למצבת המונים בגינם מחויבת 

העירייה במסגרת ההרשאה 

לחברת החשמל לחיוב חשבונה, 

יבוצע באמצעות שורת גורמים 

  מאשרים בעירייה. 

עוד נמצא כי לעירייה אין טופס המאשר ניתוק מונה,   8

עוד בניגוד לקיום טופס חיבור מונה, כך שלא קיים תי

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. 

מומלץ לתעד את ניתוקי מוני 

החשמל באמצעות טופס ייעודי 

אשר יועבר לחתימת גורמים 

מאשרים בדומה לטופס הקמת 

  ונה ולתייקו במחלקה.מ

 מהטבלאות לעיל נמצא כדלהלן:  9

 -מבדיקת הביקורת נמצא כי בין החודשים ינואר -

קריאות  140ערכה חברת החשמל  2018ספטמבר 

עו קריאות מונים בוצ 22-בהערכה כאשר ב

  בהערכה יותר מפעם אחת במהלך השנה. 

ל שמהמונים  10%-מהבדיקה עולה כי בכ -

 בהערכה מדי חודש.העירייה מבוצעת קריאה 

עוד נמצא כי קריאות בהערכה בוצעו בשורת  -

אתרים בהם הצריכה גבוהה במיוחד כפי שניתן 

 . 1לראות מטבלה מס' 

(למעט  2017נמצא כי בשנת  2מנתוני טבלה מס'  -

 182חודש יולי באותה שנה) נערכו במצטבר 

 272,231 -קריאות בהערכה בעלות מוערכת של כ

ספטמבר) -(ינואר 2018ואילו במהלך שנת ₪ 

קריאות בהערכה בעלות מוערכת של  171בוצעו 

חלה  2018לשנת  2017כלומר שמשנת ₪.  270,265

מומלץ כי ממונה האנרגיה ו/או 

גורם שימונה לכך בעירייה 

יעקוב אחר חשבונות החשמל 

ויפנה לחברת החשמל בדבר 

ה שבוצעו כל קריאות בהערכ

רבעון. שכן, יש סיכון כי כל עוד 

הקריאות בהערכה לא מטופלות 

העירייה, תמשיך להיות מחויבת 

על פיהן ולא על פי שימוש 

  החשמל שלה בפועל.
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עלייה בכמות הקריאות בהערכה שביצעה חברת 

  חשמל.

העירייה לא מבצעת בדיקה שוטפת לאיתור חשבונות   10

החשמל המוגשים בהתאם למדידה או הערכה ואינה 

חברת חשמל. פועלת למסירת קריאות אמתיות ל

יצוין כי הביקורת ביקשה לקבל את פניותיו של 

ממונה האנרגיה לחברת החשמל בדבר קריאות 

בהערכה שבוצעו לתקופה. אולם קיבלה רק מיילים 

  המתייחסים לתקופות קודמות.       

על המדור לבצע בדיקה באשר 

לקריאות בהערכה שמבוצעות 

למוני העירייה לפחות אחת 

מול חברת לרבעון, ולפעול 

החשמל לביצוע קריאת מונה 

אמתית, על מנת שהתשלומים 

לחברת החשמל ישקפו בפועל 

את צריכת החשמל שנגבתה 

  בגינם.

צאה מ 2018אפריל -מהדוח ההנדסי לחודשים ינואר  11

הביקורת כי כלל המונים שבתחומה של העירייה 

מעודכנים בתעריף תעו"ז ותעריף כללי בלבד. כלומר 

של חשמל על ידי כל מרכזיות התאורה בגין הצריכה 

של העיר משלמת העירייה תעריפים גבוהים במקום 

 התעריף המוזל הייעודי למאור רחובות. 

מרכזיות תאורה משלמת העירייה מחיר  24עבור 

וד שתעריף אג' בע 53.39-ממוצע לקוט"ש בסך של כ

אג'  12.21אג' פער של  41.18מאור רחובות עומד על 

ותעריף המונים היה מעודכן לתעריף  לקווט"ש. ככל

 30 -מאור רחובות הייתה חוסכת העירייה סך של כ

  בחודש.₪ אלף 

על העירייה לערוך פנייה 

מסודרת לחברת החשמל 

להסדרת התאמת התעריפים 

לסוג המונה. כלומר, לוודא כי 

אתרי צריכת חשמל אכן 

מסווגים בחברת החשמל 

בתעריף המתאים להם ואשר 

 י ביותר לעירייה .הינו החסכונ

  

הביקורת את נתוני צריכת החשמל  מבדיקת  12

 2017-2018בחודשים ינואר ,פברואר ואוגוסט בשנים  

 עולה כי:

אתרים בהם  7ישנם  2018בחודש ינואר, שנת  -

לעומת  100%-צריכת החשמל השתנתה ביותר מ

 .2017החודש המקביל בשנת 

אתרים בהם  4ישנם  2018בחודש פברואר, שנת  -

לעומת  100%-צריכת החשמל השתנתה ביותר מ

 .2017החודש המקביל בשנת 

אתרים בהם  4ישנם  2018בחודש אוגוסט, שנת  -

לעומת  100%-צריכת החשמל השתנתה ביותר מ

 .2017החודש המקביל בשנת 

מבדיקת הביקורת עולה כי מבין האתרים  -

שנבדקו לעיל ואשר צריכתם חריגה ביחס לחודש 

ממליצה לבחון בנוגע  הביקורת

לאתרים בהם חל גידול של יותר 

אשר השינוי  והאתרים 100%-מ

בצריכה השנתית חוזר על עצמו 

מידי תקופה מה הסיבה 

לשינויים והאם מוצדקים שכן 

ישנם אתרים שצריכת החשמל 

שנה לעומת ה 780%-עלתה בכ

  .  27החולפת כמו בעמל 
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מת, ישנם אתרים אשר המקביל בשנה הקוד

צריכתם גדלה באחוזים משמעותיים ביותר 

 מתקופה אחת מבין התקופות שנבדקו.

העבירה את  10.12.18הביקורת תציין, כי ביום  -

הטבלאות שלעיל למנהל מחלקת תשתיות 

וביקשה לברר אילו שינויים חלו בכל אחד 

מהנכסים שאוזכרו לעיל. טרם התקבלה תשובה 

   עניינית. 

סות בגין מהנתונים עולה כי חל גידול בהיקף הקנ  13

- 2017מקדם הספק בהם נשאה העירייה בין השנים 

  ומספר האתרים בגינם הוטלו הקנסות הוכפל.  2018

אף שהסכומים שהוטלו כקנסות 

עד כה הם זניחים, מומלץ לערוך 

בחינה מסודרת של האתרים 

והקנסות והאם יש צורך בטיפול 

הנדסי למניעת גידול נוסף 

  בהיקפי הקנסות.

  מוניםסקר  – 5פרק 

 26מבדיקת הביקורת עולה כי רק תשעה מתוך   14

מהליקויים שנמצאו על ידי ממונה האנרגיה תוקנו 

  והעירייה הפסיקה לשאת בתשלומים בגין המונים.

מומלץ כי ממצאי סקר המונים 

ייבחנו על ידי הגורמים 

הרלוונטיים בעירייה וכי יוחלט 

לגבי כל אחד מהם מהו אופן 

  הטיפול הראוי.

  התייעלות אנרגטית – 6 פרק

אף כי תפקיד ממונה האנרגיה הינו תפקיד המצריך   15

עבודה מערכתית חוצה אגפים 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 באפשרותו 

  להניע תהליכים חוצי ארגון.

אין בעירייה תקציב ייעודי עבור התייעלות אנרגטית,   16

יצוין כי השקעה בתחום זה עשויה להניב חסכון  

משמעותי בעלויות החשמל לעירייה מידי חודש 

  בחודשו.

לול במסגרת מומלץ לעירייה לכ

התקציב השנתי שלה סעיף 

ייעודי עבור התייעלות 

  אנרגטית. 

מבדיקת הביקורת ובהתאם לתקנות האנרגיה היה על   17

העירייה לערוך עדכון שנתי של סקר האנרגיה עבור 

, הביקורת ביקשה 18.1.18משרד התשתיות, עד ליום 

  לקבל העתק ממנו אך זה לא הועבר לעיונה.  

וצע עדכון יש לבדוק האם ב

כנדרש ולהקפיד על ביצוע 

העדכונים בהאתם להוראות 
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החוק  ושמירת התיעוד בגינם 

  בצורה מסודרת.

 2016נמצא כי אף שעל פי שנערך סקר אנרגיה בשנת   18

לא הוכנה תכנית רב שנתית ליישום המלצות הסקר 

  ולא נקבעו יעדים להשגת החיסכון בצריכת החשמל.

רב על העירייה להכין תכנית 

שנתית למימוש המלצות הסקר 

ולקיים בחינה שנתית של השגת 

  יעדי החיסכון בצריכת החשמל.
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 ממצאי הביקורת

  מבנה ארגוני 1

מתקני חשמל , על כל היבטיו, הן ההיבטים הנדסיים (הקמת מונים בעירייה הטיפול בתחום החשמל

 הצריכה בגין (תשלום החשבונאיים ותחזוקתם, התייעלות אנרגטית וכדומה) והן בהיבטים

מרוכז כולו במדור חשמל. קיומו של  והצריכה השוטפת) החשמל חשבונות אחר השוטפת, בקרה

גורם אחד האחראי על תחום החשמל בעירייה אמור למנוע מצבים בהם על העירייה לשאת 

ולהקל על העירייה להתקשר בהתחייבויות  בהוצאות כספיות מיותרות בגין חיובי יתר או קנסות

 במדור חשמל שבמחלקת תשתיות הכפופה מרוכז כולו החשמלהטיפול בתחום בעירייה, חוזיות. 

  .מהנדסת העיר תחת אגף הנדסהל

  :של העוסקים בתחום החשמל באגף הנדסההארגוני  המבנה להלן תרשים

  

  והכשרותיהם של העוסקים בתחום החשמל בעירייה:  םההסמכותילהלן פירוט 

  , כפוף למנהל מחלקת תשתיות ואחראי על החשמלאי. חשמל מדור מנהל

, שונים בתחום החשמל, כולל תפקידים ותפקיד מנהל מדור חשמל, כפי שהועבר לביקורת על יד

  . )'ב נספח ראה(

אשר סיים בהצלחה קורס ממוני  ,עובד העירייהמוסמך, חשמלאי הוא  ,אנרגיה וממונה חשמלאי

צריכה יעילה של אנרגיה בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה אחראי לקידום כאנרגיה ומונה לשמש 

עדת מל"ח העירונית ו. בנוסף מונה לפעיל בו1993 -(פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), תשנ"ד 

. תפקיד החשמלאי וממונה האנרגיה כולל תפקידים שונים לתפקיד "מחזיק תיק כח וחשמל"

  . )'ג נספח ראה(בתחום החשמל , 

 מנהל מחלקת תשתיות

מהנדס אזרחי רשום בעל  •
ניסיון בביצוע מערכות  

תשתית וכפוף למהנדסת  
מחלקת תשתיות  . העיר

ביצוע  , עוסקת בתכנון
ותחזוקה של מערכות  

קרקעיות  -התשתית העל
קרקעיות בעיר לרבות  -והתת

חשמל  , רמזורים, תאורה
 .  מוסדות ציבור וחינוך וכדומה

 מדור חשמל

  שני מונה חשמל מדור•
  חשמל מדור מנהל :עובדים

  אשר וחשמלאי מהנדס שהוא
  אנרגיה כממונה גם משמש
  המדור עובדי .העירייה מטעם

  כלל ובקרה פיקוח על אמונים
  שמבוצעות החשמל עבודות
  ,ביניהן העירייה בתחום

  תחזוקה ,מכרזים ,פרויקטים
   .ועוד חשמל חברת מול תיאום
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 :ממצא

בפועל הועברו לידיה  .החשמלאי וממונה האנרגיההביקורת ביקשה לקבל את הגדרות תפקיד  .1

 איןתפקיד חשמלאי וממונה אנרגיה למתאר את תפקידיו למיטב הבנתו. כלומר ממנו ה מייל

 קבועות שנוסחו והוגדרו על ידי העירייה. הגדרות תפקיד 

 :המלצה

   לתפקיד החשמלאי וממונה האנרגיה.תקבע הגדרות תפקיד מסודרות כי העירייה  מומלץ .1

 :ממצא

מנהל מדור חשמל על ידי במיילים הביקורת השוותה את הגדרות התפקידים שהועברו לה  .2

ובמקביל  גם על ידי ישנם תפקידים המבוצעים על ידי מנהל המדור מצאה כי ווהחשמלאי 

מתבצעת הן על ידי מנהל המדור והן על ידי כלומר שאותה פעולה ו/או בדיקה  . חשמלאיה

. וזאת במקום שיהיו תפקידים מוגדרים לחשמלאי ותפקידים מוגדרים נפרדים החשמלאי

 : לדוגמא פיקוח ובקרה על עבודת החשמלאי,הכוללים, בין היתר,  

 ניהול פרויקטים בתחום החשמל. -

 עדכונים ושינויים מול חברת החשמל ומוסדות העירייה. -

 אחר קבלני עבודות החשמל.בקרה  -

 בקרת חשבונות החשמל. -

 :המלצה

גורם בכיר בעירייה המבין בתחום החשמל (מנהל מחלקת תשתיות ו/או מהנדסת מומלץ כי  .2

כך שתהייה חלוקת תפקידים ברורה  ,בתחום החשמלתחומי האחריות ת א העירייה) יגדיר

למנוע בזבוז זמן ומשאבים על מנת , להגברת יעילות העבודה ופיקוח של המנהל על העובד

 יקרים של העירייה. 

  נהלים 2

הוא מסמך שאושר על ידי בעל תפקיד אחראי לפעילות הנדונה בו, מנוהל תחת שיטה לבקרת   נוהל

שינויים ומתאר, מגדיר או מתעד עקרונות, מדיניות, תפקידים, או פעילויות ותהליכי תכנון, תפעול 

 ובקרה ואשר מתאר תהליך עבודה, שיטה או מבנה ארגוני. 

להבטיח התנהלות מיטבית תוך מתן אפשרות לפיקוח ובקרה נהלי עבודה הינם כלי חשוב שנועד 

 להנהלת המועצה המקומית.

מסמכים הנושאים את  המנהל מדור חשמל לידי הביקורת שלושהעביר  13.11.18ביום ובכל זאת, 

  : הכותרת נוהל

 נוצר המסמך - בעיר וחנויות מסעדות, קפה בתי – עסקים לבדיקת העירייה לפקחי נוהל 

  .12.11.18 ביום

 המסמך - )ו"וכ טרקטור, משאית( חיצוני גורם הפגיע שעבר ועמוד רקוב עמוד לתינפ נוהל 

  . 18.10.18 ביום נוצר
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 נוצר - חופשה/  שבוע סוף/  עבודה יום בסוף/  עבודה יום במהלך) חדר( מבנה סגירת נוהל 

 .2018 ביולי

  ממצא:

הנהלים אינם  כי מדור חשמל ומצאההמסמכים שהומצאו לה על די מנהל בחנה את  הביקורת .3

 מאשרים וגורמים עדכון תאריכי, מהדורה מספרי כוללים אינםמנוסחים במתכונת של נוהל ו

נכתבו לאחר תחילת הביקורת ולאחר שהביקורת ביקשה  נהליםהכי  עוד נמצא. מנוהל כנדרש

  המחלקה.   לקבל העתק מנהלי

    :המלצה

מומלץ כי נהלים יוכנו בהתאם לנוסח עירוני אחיד בפורמט של נוהל מסודר ואשר עובר אישור  .3

  של גורמים מוסמכים בעירייה. 

הנהלים הנזכרים לא קיימים בשום מקום נגיש כרגע למ"מ רמ"ד : תגובת מ"מ רמ"ד חשמל

  החשמל בעירייה. 

: הביקורת ממליצה כי נהלי העבודה של המחלקה ככל וקיימים יישמרו התייחסות הביקורת

 באופן הנגיש לכל עובדי המחלקה. 

  ממצא:

 נושאת בהם החשמל חיובי אחר נאותה בקרה תהליכי המסדירים נהלים במחלקה קיימים לא .4

 לצריכת הנוגע בכל העירייה יעדי מימוש לשם לנקוט שיש הפעולות את והמגדירים העירייה

  .וקיימים ככל אנרגטית והתייעלות חשמל

    :המלצה

 מסודרים עבודה נהלי באמצעות החשמל בתחום העבודה תהליכי את להסדיר מומלץ .4

  :למשל ובכללם. וכתובים

 החשמל וחיובי הצריכה נאותות אחר מעקב;  

 מונים של והסרה הוספה תהליכי;  

 תקופתי מונים סקר עריכת;  

 אנרגטית התייעלות תהליכי; 

 לעובדים בדבר חיסכון בחשמל; הנחיות 
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  מערכות ממוחשבות 3

שימוש במערכות הממוחשבות ועריכת דוחות בחתכים שונים באמצעותן מאפשר מעקב, פיקוח 

  בזמן אמת.  עירייהובקרה נאותים אחר צריכת החשמל וחיובי החשמל ב

 צריכת בגין עירייהה ידי על המבוצעים והתשלומים החשמל צריכת אחר והבקרה המעקב לצורך

  :הבאות הממוחשבות במערכות עירייהה מסתייעת, החשמל

 לשם ביצוע רישומי חשבונות החשמל בספרי הנהלת  – אוטומציה חשבונות הנהלת מערכת

מערכת (להלן: " עודיתיהחשבונות בעירייה, עובדי הנהלת חשבונות משתמשים במערכת י

  ").הנהלת חשבונות

 באמצעות שם משתמש וסיסמא גישה לאתר  עירייהל חברת החשמל מספקת -חשמל  טרקלין

האינטרנט של החברה, באמצעותו ניתנת גישה לפורטל המכונה "טרקלין ללקוח העסקי" 

"). פורטל זה, טרקלין חשמלואשר מיועד ללקוחות העסקיים של חברת החשמל (להלן: "

צריכה החשמל , כלקוח עסקי של חברת החשמל, הפקת דוחות שונים בנוגע לעירייהמאפשר ל

 על בסיס נתוני חברת החשמל. עירייהוחיובי החשמל ב

 המחוברתלבקרת חשבונות חשמל מבית חברת נידן אנרגיה בע"מ  מערכת -"טופז" מערכת 

 .")טופז(להלן: " החשמל חברת של הנתונים לבסיס

 העירייה מטעם חשמל טרקלין במערכת המשתמשים כל של רשימה לקבל ביקשה הביקורת

  :"מערכת משתמשי"ניהול  מחשמלאי העירייה טופס וקיבלה

  שם

  (ר"ת)

 תפקיד הגדרת
  בפועל

 תפקידהגדרת 
  במערכת טרקלין

  סטטוס

  פעיל  גזבר  חשבת אגף הנדסה  ח.ש

מנכ"ל חברת נידן   ש.ד
  אנרגיה

  פעיל  ממונה אנרגיה

  פעיל  חשמלאי  מנהל מדור חשמל  ח.ד

  לא פעיל  יועץ חשמל    א.מ

חשמלאי וממונה   *ו.ג'
  אנרגיה

  פעיל  

*הביקורת נכנסה למערכת טרקלין חשמל תוך שימוש בשם המשתמש של החשמלאי וממונה 

  אנרגיה ולכן לא היה ניתן לראות את הגדרת תפקידו במערכת.  

  

   ממצא:

   : כי מהטבלה לעיל נמצא .5

 ככל וחברת חשמל תרצה לפנות לגורם מוסמך בתחום החשמל בעירייה הרי שלפי הטבלה 

 אים שכן,עלולה חברת חשמל לפנות לקבלן של העירייה במקום לבעל התפקיד המתלעיל 

ממונה האנרגיה מטעם העירייה הוא בהתאם להגדרות התפקיד כפי שהן מופיעות במערכת, 
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, ומנהל מדור נידן אנרגיה המעניקה שירותי בקרת חשבונות חשמל למחלקה מנכ"ל חברת

 חשמלאי. בסך הכל חשמל הוא 

  כי החשמלאי וממונה האנרגיה אשר הינו העובד הזוטר ביותר בתחום החשמל עוד נמצא

בעירייה יכול לעדכן פרטי משתמשים במערכת הטרקלין, בין היתר, את פרטיו של הממונה 

 .ובכלל זאת האם המשתמש פעיל או לא ואת הסיסמאות הישיר שלו

 פרטים אלו הועברו  פרטי המשתמש ניתנו למנכ"ל חברת נידן אנרגיה אך קיים סיכון כי

שלא ניתן לדעת את זהותם. זאת כיוון שחברת נידן עושה שימוש  עובדים בחברת נידןמספר ל

  במערכת לצורך הדוחות. 

  :ההמלצ

כי גורם מוסמך בעירייה יבצע בדיקה ביחס להרשאות המשתמשים  הביקורת ממליצה .5

ולאילו תפקידים, במערכת טרקלין על ידי בדיקת כלל ההרשאות הקיימות, האם נחוצות 

 ובהתאם לכך יעודכנו הרשאות המשתמשים במערכת הטרקלין. 

  

  בקרת חשבונות החשמל  4

בקרה על חשבונות החשמל של העירייה נועדה לוודא כי חשבונות החשמל משקפים במדויק את 

צריכת החשמל ואת התשלום בגינו, ולפעול לקבלת החזרים במקרה של חיובי יתר ע"י חברת חשמל. 

  כמו כן, ניתוח צריכת החשמל מהווה בסיס לניהול האנרגיה וההתייעלות האנרגטית בעיר. 

חשמל כוללת בחינת מכלול פרמטרים, ובין היתר את הסיבות העשויות להגדיל בקרת חשבונות ה

את חשבונות החשמל החודשיים, כגון: מספר וסוג הצרכנים בגינם העירייה מחויבת בתשלום; 

חיובים בגין בתי ספר מסוגים שונים כמו גם חובת התשלום בגין חשבונות החשמל של בתי הספר; 

  החשמל ועוד.  חיובים חריגים; קריאת מוני

על ביצוע הבקרה על חשבונות החשמל. בנוסף  התקשרה העירייה  נהבעירייה אמומחלקת תשתיות 

לצורך זה, עם חברת בקרה חיצונית, אשר מבצעת את הבקרה באמצעות ניתוח נתוני צריכה וחיוב 

ה כפי שמופיעים בחברת החשמל בפורטל טרקלין חשמל. את ניתוח הנתונים מסכמת חברת הבקר

  .מפקח חשמלל רבעוןבדוחות המועברים מדי 

בעזרת מערכת טופז מפיקים עובדי העיריה באופן עצמאי בכל זמן תגובת מ"מ רמ"ד חשמל: 

מדי רבעון, נשלח ריכוז דוחות ומתבצעים דיונים  נתון דוחות שונים לשימושיהם, בנוסף,

כל שנדרש על יד נציגי מתבצע מתן הבהרות בכתב ובע"פ כ והבהרות לגבי הנתונים השונים. 

יתרה  העיריה. כולל התדברות והתכתבות מול נציגי חברת חשמל בנוגע לחשבונות שגויים. 

מזאת, לבקשת העיריה ולמרות שהדבר לא נדרש בהתאם לחוזה ההתקשרות, לבקשת תמיר 

עבור העיריה כדי לספק  חברת נידן ערכה שינויים במחוללי הדוחות  מילר, רו"ח הגזברות, 

לסיכום, חברת נידן העבירה  חלקת הגזברות קובץ פקודות יומן מתואם לפעילות הבנק. למ

וכאמור אף הרחיבה  תמיד את כל הדוחות והנתונים שהתבקשה (כולל פניות לחברת החשמל) 

את מגוון הדוחות לפי בקשת מחלקת הגזברות. העבודה מול מחלקת התשתיות ומחלקת 

  .מתן מענה מידי לכל הבהרות ובקשות שנדרשות הגזברות נעשית על בסיס שוטף תוך
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היא תגובה מטעם חברת הרי אף שהתגובה יוחסה למ"מ רמ"ד חשמל  התייחסות הביקורת:

הבקרה נידן שאינה גורם מבוקר. יתירה מזאת, ההתייחסות אינה משויכת לממצא או המלצה 

 של הביקורת ולא ברור מה מטרתה.  

   ההתקשרות עם חברת בקרה 4.1

נידן אנרגיה "), עם חברת בקרה חיצונית, החוזהבחוזה (להלן: " 1.4.15התקשרה ביום העירייה 

אשר מתמחה בניתוח ממוחשב של חיובי חברת חשמל ברשויות מקומיות, לצורך קבלת שירות  בע"מ

בדרישות ו/או תביעות טיפול מול חברת חשמל של ניתוח ובדיקת חשבונות החשמל של העירייה וכן 

  לעירייה.זיכויים והחזרים המגיעים  לקבלת

בשם ״טופז״ אשר קולטת את נתוני ביצוע עבודתה נעזרת חברת הבקרה במערכת ממוחשבת  צורךל

 הצרכנים השונים ישירות מחברת החשמל באמצעות מדיה מגנטית. כלומר, מערכת ״טופז״ הינה

  מערכת עזר המבוססת על נתוני מערכת חברת החשמל "טרקלין".

 וחיובים צריכה, הן הפקת דוחות שונים מסוגים דוחות להפיק ניתן"טופז"  מערכת באמצעות

קנסות, הפקת פקודות יומן ישירות למערכת  יהוזי, בחריגים וטיפול איתור, לקטגוריות בחלוקה

  הנהלת החשבונות, חיסכון והתייעלות בהוצאות החשמל. 

 חודשיים דוחות להפיק אנרגיה נידן חברת אנרגיה התחייבה נידן לחברת העירייה בין שנחתם חוזה

הביקורת בדקה את הדוחות שהועברו אליה מהחשמלאי וממונה  .ספציפיים מרכיבים יכללו אשר

למול התחייבויותיה של חברת נידן בחוזה שנחתם עמה ומצאה  2018האנרגיה של חודש ספטמבר 

  את שלהלן:

הופק/ לא   התחייבות חודשית נידן אנרגיה  
  הופק

 של כל פריטי החיוב של חברת חשמל בדיקה ממוחשבת  1
  כן  

2  

ניתוח פיננסי של כל ההיבטים של צריכת החשמל לצורך 
פוטנציאל החיסכון המחיר ותקציב ולצורך בחינת 

 במגזרים השונים
  

  כן

3  
שמל להצגת פרופיל  הצריכה כלי הנדסי בידי מהנדס הח

 בחתכים
  

  לא

 ליעילות השימוש בחשמלקביעת מדדים אובייקטיביים   4
  לא  

5  
יאי המחשה גרפית מפורטת של התפלגות הצריכה, ש

 הביקוש והתשלום בשנה האחרונה
  

  לא

 התשלומים עפ"י תאריכי החיוב בבנקפירוט   6
  כן  

7  
ודו"ח מסכם שנתי של תצרוכת הוצאת דוחות חודשיים 

 החשמל
  

  כן

  לא  הדוחות ילוו בהמלצות  8

הניתן על ידי חברת הבקרה בפועל לעומת התחייבויותיה בחוזה  הביקורת בדקה את השירות

ומצאה כי קיימים שירותים להם התחייבה חברת הבקרה אשר אינם מסופקים על ידיה בפועל 

  כגון:
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שירות ניתן/   השירותים שמספקת חברת הבקרה  
  לא ניתן

1  

הפקת פקודות  –התממשקות למערכת הנהלת חשבונות 
ונות של חשבונות יומן. בדיקת חיובים בפועל ובדיקת נכ

 מבוססי "הערכה"
  

  לא

 איתור וטיפול בנתונים חריגים  2
  לא  

3  
נתונים מצטברים והשוואות בין שנים קודמות 

 (היסטוריית צריכה וגרפי השוואה)
  

  לא

 לתעריפים שעל פיהם מחויב הלקוח בדיקה והמלצה באשר  4
  

  לא

 טיפול בקבלת החזרים מחברת החשמל  5
  

  לא

6  
איתור וריכוז המתקנים המחויבים בקנסות (עקב מקדם 

 פק נמוך), המלצות ותכנון הפתרוןהס
  

  לא

 

 ממצא:

מהטבלאות לעיל עולה כי חברת נידן מבצעת באופן חלקי את הפקת הדוחות והבקרות עליהם  .6

המשמעות של זה היא שלא נעשות בדיקות רלוונטיות והדוחות  .התחייבה במסגרת החוזה

  אשר מופקים אינם מלווים בהמלצות אופרטיביות ולכן אין כל משמעות לדוחות.  

  :ההמלצ

כי העירייה תפעל לקבלת מלוא השירותים להם היא זכאית במסגרת החוזה עם חברת מומלץ  .6

מים ששולמו לחברה בגין הפעולות נידן כולל בחינת האפשרות לקיזוז רטרואקטיבי מהסכו

   .שלא בוצעו

 בתוספת לחודש ₪ 1,000 של סך תשלם העירייה כי בהסכם נקבע הבקרה חברת לשירותי בתמורה

  הינו סופי ומוחלט ולא צמוד למדד כלשהו.  זה כאשר תשלום כחוק מ"מע

, העירייה שמרה לעצמה זכות להאריך את 28.2.18ועד ליום  1.3.15בחוזה, אשר תחולתו מיום 

יום לפני  30ההסכם לתקופה נוספת של שנה אחת וזאת על ידי מתן הודעה מוקדמת ליועץ בכתב 

  תחילתה. 

ם שלחה העירייה מכתב לחברת נידן אנרגיה במסגרתו הודיעו כי בהתאם לתנאי ההסכ 27.2.18ביום 

שנה עד לתאריך ל הם בוחרים להאריך את ההסכם לתקופה נוספת ש 1.4.15אשר נחתם ביום 

28.2.19.  

  :נבדק ונמצא תקין 

כי הסכומים  ומצאה אנרגיה בעירייה נידן חברת של החשבונות הנהלת כרטסת את בקשה הביקורת

  הקבוע בחוזה ההתקשרות בין העירייה לחברת הבקרה. המועברים לחברת הבקרה תואמים את 

  הוספה/הסרה של מונים 4.2

מערכות החשמל בארגונים מרובי צרכנים (מונים) הן מערכות דינמיות שבהן משתנים לעיתים 

נוספים מעת לעת גני ילדים,  עירייה, בהתכופות כמות וסוג הצרכנים ושיוכם הארגוני. לדוגמ

  מקלטים ומרכזיות תאורה. 
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 כאשר מוקם בניין חדש או נדרשת התקנת מונה חדש בבניין קיים. – מת מונההק  

 שוכרת או משכירה בניין בבעלותה ונדרש להעביר את החיוב  עירייהכאשר ה – העברת מונה

 בגין מונה מסוים אליה או ממנה.

  על נכס מסוים, נדרש לבטל  עירייהכאשר מועברת או מופסקת בעלותה של ה –הסרת מונה

  את החיוב בגין אותו מונה.  

הוספת מונה משמעותה הוספת חיובים שוטפים בגין צריכה לחיובי חברת החשמל. כלומר בעצם 

  באופן שוטף.  עירייההבהתקשרות ארוכת טווח המאפשרת חיוב 

ל ישנם מספר הוראות ותנאים כלליים" של חברת החשמ -כי על פי מסמך "הזמנת חיבור  ,יצוין

  תנאים להקמת חיבור חשמל חדש ובכללם:

 האחריות להכנה וביצוע של ההכנות הנדרשות להקמת חיבורים חדשים באחריות  - הכנה

 המזמין. 

 ביטול ההזמנה עלול לגרור תשלומים חלקיים או מלאים בגין עלות החיבור.  – ביטול 

  מחויבת לאחר הקמת המתקן להזמין את חברת החשמל לערוך  עיריהה –בדיקת המתקן

  בדיקת בטיחות. 

שמתחיל תהליך  לחשמלאיהמבקש את החיבור מעביר פניה עובד עירייה על פי הנמסר לביקורת 

 מנהל מדור חשמל וחשב העירייה מאשרים בחתימתם על גבי טופס החיבור החדשלחיבור מונה.  

ברת חשמל. לאחר אישור חברת החשמל חותם חשב העירייה ומנהל המדור מעביר את הטופס לח

  על אישור להקמת הוראת קבע לטובת המונה החדש. 

 מונים 213אתרים בהם מותקנים  159קיימים  2018 אוקטוברבחודש  ,נכון למועד בדיקת הביקורת

  בגינם מחויבת העירייה. 

   ממצא:

 הבנק חשבונות לחיוב החשמל לחברת הרשאה הקמת משמעותה מונה שהוספת אףנמצא כי  .7

 טעונה אינה חשמל מונה הוספת, ממושכות תקופות ולאורך משתנים בסכומים העירייה של

 כפי' וכו נכסים מחלקתמנהל , : מהנדס העירייהגוןכ בעירייה נוספים גורמים של אישור

  . אחרים בתחומים דומות התקשרויות אישור בעת שנדרש

  :המלצה

 ההרשאה במסגרת העירייה מחויבת בגינם המונים למצבת מונה להוספת אישור כי ראוי .7

 . בעירייה מאשרים גורמים שורת באמצעות יבוצע, חשבונה לחיוב החשמל לחברת

  

  

 ממצא:

כך שלא טופס חיבור מונה, לקיום , בניגוד מונה ניתוק המאשר טופס איןלעירייה נמצא כי עוד  .8

אין הגדרות מי  לחיוב חשבון לחברת חשמל.ביטול ההרשאה קיים תיעוד במחלקה לתיעוד 

אין עובד מוגדר שמוסמך לאשר ניתוק מונים של  בנוסף מבצע ניתוק מתי מתבצע ניתוק.

 העירייה. 
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  :ההמלצ

אשר יועבר לחתימת גורמים  תעד את ניתוקי מוני החשמל באמצעות טופס ייעודיל מומלץ .8

 .ולתייקו במחלקה מאשרים בדומה לטופס הקמת מונה

 

 קריאה ב"הערכה"  4.3

חשבונות החשמל מוגשים על פי קריאת המונה בפועל בתקופת החשבון הרלבנטית. לעיתים, 

ולכן  מסיבות שונות, לא מתאפשרת לקורא המונים של חברת החשמל גישה למונה לצורך קריאתו

דילוג יזום הוא מצב בו חברת החשמל לא מבצעת   -משתמשת חברת החשמל בזכות הדילוג היזום 

בקוראי מונים, חג, או סיבה אחרת המונעת קריאת נתוני  קריאת מונה ממניעים שלה כגון חוסר

   המונה.

בהתאם לאמות המידה של רשות החשמל אסור לחברת חשמל לבצע דילוג יזום בחשבונות עוקבים, 

במהלך שנה קלנדרית. כאשר מתבצע דילוג יזום  2כמו כן מספר הדילוגים היזומים לא יעלה על 

כותו של הצרכן לקבל זיכוי בחשבונו בחלק היחסי בתעריף שמשולם על ידו בגין קריאת מונה. ז

דילוגים יזומים תשלם החברה לצרכן בגין הפרות  2-במידה וחברת החשמל חרגה וביצעה יותר מ

  ").קריאה בהערכה(להלן: "אמות המידה.  

אחת מהאפשרויות  פי  עלהערכה מתבצעת על בסיס צריכת החשמל בתקופה קודמת כלשהי, 

  הבאות:

 תקופה מקבילה בשנה קודמת. .1

 תקופת חשבון קודמת. .2

  שתי קריאות בתקופה כלשהי, הקרובה למועד עריכת החשבון.  .3

כאשר מתבססת ההערכה על התקופה המקבילה אשתקד או על תקופות חשבון קודמות, מותאמת 

צאים באזור הגיאוגרפי של ההערכה גם לשינויים שחלו בגובה הצריכה של כלל הצרכנים הנמ

  חברת החשמל ממנו מקבל הצרכן את שירותיו.

לקרוא את המונה באופן עצמאי ולדווח על כך לחברת  העירייבכל מצב של הערכת צריכה, יכולה ה

", חשבונות החשמל מדויקים יותר, ועיתוי החשמל. ככל שקיימות יותר קריאות מונה "אמיתיות

  תשלום החשבון תואם את הצריכה בפועל. 

על פי חוזה ההתקשרות עם חברת הבקרה החיצונית, כחלק מהשירותים אותם חברת הבקרה 

בדיקת חיובים בפועל ובדיקת נכונות של חשבונות מבוססי " לערוך מספקת לעירייה, עליה

   'הערכה'."

על פי הנמסר לביקורת חברת הבקרה מעבירה מידי רבעון דוח המפרט את הקריאות בהערכה 

שבוצעו במהלך אותו רבעון על ידי חברת החשמל. את הדוחות הללו בודק החשמלאי וממונה 

  האנרגיה והוא הגורם שמתנהל מול חברת חשמל מטעם העירייה.  

הבקרה ביחס לקריאות בהערכה שבוצעו הביקורת קיבלה מהחשמלאי דוח הערכות שערכה חברת 

להלן הקריאות הגבוהות ביותר שנקראו בהערכה להלן  7-9/2018על ידי חברת החשמל בתקופה 

  :1טבלה מס' 
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חודש   
 החשבון

צריכה   קריאה  ימי חיוב  מספר חשבונית
  בקוט"ש

 עלות הצריכה
  כולל מע"מ

 12,351 17695 הערכה 33 2018421193260 09/18 1

 6,338 10712 הערכה 34 2018481119002 09/18 2

 6,186 17438 הערכה 58 2018480898617 07/18 3

 7,648 22541 הערכה 58 2018400909206 07/18 4

 4,754 13981 הערכה 63 2018450941275 07/18 5

 4,919 13961 הערכה 57 2018431242261 09/18 6

 4,072 11320 הערכה 52 2018480908520 07/18 7

 10,992 14772 הערכה 34 2018451120251 09/18 8

 10,113 13604 הערכה 36 2018431164113 09/18 9

 15,818 21596 הערכה 36 2018461162807 09/18 10

  

להלן טבלה המפרטת בכמה מונים מידי חודש התקבלו קריאות בהערכה והסכום הכולל לאותו 

(יצוין, כי הטבלה מסתמכת על נתונים אשר הועברו  חודש שהעירייה חויבה בגין קריאות בהערכה

הועברו  לאוממונה אנרגיה ולכן נתונים שאינם מעודכנים בטבלה  אילביקורת על ידי חשמל

  :2להלן טבלה מס'  )כוללים מע"מבנוסף הנתונים , לביקורת

  

 2017  2018  

 חודש

מספר 

מונים בהם 

בוצעה 

קריאה 

 בהערכה

חיובים  סכום

כולל בש"ח 

קריאות  בגין

  בהערכה

מספר 

מונים 

בהם 

בוצעה 

קריאה 

  בהערכה

סכום חיובים כולל 

בש"ח בגין קריאות 

  בהערכה

 19,584 27 37,773 36  ינואר

 2,889 3 599 1  פברואר

 40,244 29 26,458 31 מרץ

 9,016 9 609 1 אפריל

 30,429 30 56,896  36 מאי

 5,658 4 993 2 יוני

  יולי
לא נתקבלו 

  נתונים

נתקבלו לא 

 נתונים
35 46,602 

 9,489 5 45,847 27 אוגוסט

 106,354 29 47,348 7 ספטמבר

 40,072 20 אוקטובר

לא 

נתקבלו 

 נתונים

 לא נתקבלו נתונים
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 2017  2018  

 חודש

מספר 

מונים בהם 

בוצעה 

קריאה 

 בהערכה

חיובים  סכום

כולל בש"ח 

קריאות  בגין

  בהערכה

מספר 

מונים 

בהם 

בוצעה 

קריאה 

  בהערכה

סכום חיובים כולל 

בש"ח בגין קריאות 

  בהערכה

 11,736 17 נובמבר

לא 

נתקבלו 

 נתונים

 לא נתקבלו נתונים

 3,900 4 דצמבר

לא 

נתקבלו 

 נתונים

 לא נתקבלו נתונים

 270,265 171 272,231 182 סה"כ

ממוצע 

 חודשי
16.5  24,748 19 30,029 

העברתם לחיוב  בטרם ביקשה לבדוק האם חשבונות המבוצעים בהערכה מטופלים הביקורת

. יצוין כי היות שחשבונות חברת החשמל הינם דו חודשיים כאשר אמתיתבהתאם לקריאת מונים 

בוצעה קריאה בהערכה במשך פעמים בשנה זה מצב בו  6מבוצעת קריאה בהערכה למונה מסוים 

  שנה שלמה.

ומצאה מונים  2018הביקורת בדקה את מספר הקריאות בהערכה שבוצעו לכל מונה במהלך שנת 

  :3בטבלה מס'  בהם בוצעה קריאה בהערכה יותר מחודש אחד במהלך השנה, כפי שיוצג להלן

מספר קריאות בהערכה שבוצעו ברצף 
ספטמבר  –במהלך החודשים ינואר 

2018 

מספר 
בהן  המונים

בוצעו 
  הקריאות

2 1 

4 7 

5 7 

6 6 

7 1 

 22 סה"כ

החשמלאי וממונה האנרגיה בעירייה אחראי על בדיקת וטיפול בקריאות בהערכה מול חברת חשמל, 

ממנו נמסר כי לאחר קבלת הדוחות ככל והוא מוצא ליקויים הוא פונה באמצעות הדואר 

  האלקטרוני לחברת חשמל בבקשה לתיקון. 

   ממצא:

 מהטבלאות לעיל נמצא כדלהלן: .9

 140חשמל הערכה חברת  2018ספטמבר  -חודשים ינוארמבדיקת הביקורת נמצא כי בין ה 

   .יותר מפעם אחת במהלך השנה המונים בוצעו קריאות בהערכ 22-קריאות בהערכה כאשר ב

 מהמונים של העירייה מבוצעת קריאה בהערכה מדי חודש. 10%-מהבדיקה עולה כי בכ 
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 קריאות בהערכה בוצעו בשורת אתרים בהם הצריכה גבוהה במיוחד כפי שניתן  עוד נמצא כי

 לעיל.  1מס'  לראות מטבלה

  '(למעט חודש יולי באותה שנה) נערכו במצטבר  2017לעיל נמצא כי בשנת  2מנתוני טבלה מס

-(ינואר 2018ואילו במהלך שנת ₪  272,231 -קריאות בהערכה בעלות מוערכת של כ 182

 2017כלומר שמשנת ₪.  270,265קריאות בהערכה בעלות מוערכת של  171בוצעו ספטמבר) 

 חלה עלייה בכמות הקריאות בהערכה שביצעה חברת חשמל. 2018לשנת 

 :המלצה

ו/או גורם שימונה לכך בעירייה יעקוב אחר חשבונות החשמל ויפנה ממונה האנרגיה  כי מומלץ .9

שכן, יש סיכון כי כל עוד הקריאות  .רבעון לחברת החשמל בדבר קריאות בהערכה שבוצעו כל

בהערכה לא מטופלות העירייה, תמשיך להיות מחויבת על פיהן ולא על פי שימוש החשמל 

 .שלה בפועל

 ממצא: 

לא מבצעת בדיקה שוטפת לאיתור חשבונות החשמל המוגשים בהתאם למדידה או  העירייה . 10

 לקבל ביקשה הביקורת כי יצוין. לחברת חשמל אמתיותהערכה ואינה פועלת למסירת קריאות 

. לתקופה שבוצעו בהערכה קריאות בדבר החשמל לחברת האנרגיה ממונה של פניותיו את

  .       קודמות לתקופות המתייחסים מיילים רק קיבלה אולם

  :ההמלצ

 אחת לפחות העירייה למוני שמבוצעות בהערכה לקריאות באשר קהידב לבצע המדור על . 10

 לחברת שהתשלומים מנת על, אמתית מונה קריאת לביצוע החשמל חברת מול ולפעול, לרבעון

  . בגינם שנגבתה החשמל צריכת את בפועל ישקפו החשמל

  

  

  

  

  התאמת תעריף החיוב לסוג השימוש בפועל 4.4

  

תעריף צריכת החשמל נקבע בהתאם לסוג השימוש בנכס. חברת החשמל מבחינה בין סוגים שונים 

  של תעריפים: 



182 
 

  

  

  ואילך: 15.1.2018 -מלהלן טבלת התעריפים (ללא מע"מ) אשר על פי אתר חברת החשמל היו בתוקף 

  מהות התעריף מס
מחיר לכל 

כולל  קוט"ש
  מע"מ

  56.67  כללי  1

  54.04  ביתי  2

  48.18  רחובות ציבוריים מאור  3

  

"מאור רחובות ציבוריים", ההתקשרות עם חברת החשמל -מלבד התעריפים "כללי", "ביתי" ו

אשר מאפשר יכולה להתבצע בתעריף קבוע לכל קוט"ש או בתעריף הנקבע לפי עומס המערכת והזמן 

  פי :-מחירי הקוט"ש בתעו"ז משתנים על. ")תעריף תעו"ז(להלן: "הוזלת עלויות בחלק מהמקרים 

למתח  ז האחת”טבלאות תעו: מדי שנה מתפרסמות על ידי חברת החשמל שלוש מתח האספקה  .א

 נמוך, השנייה למתח גבוה והשלישית למתח עליון.

  : בכל עונה נקבעו שלושה מקבצי שעות:עונות השנה והשעה ביום  .ב

o  מחיר החשמל הגבוה ביותר –פסגה  

o  מחיר ביניים –גבע  

o  מחיר נמוך מאוד –שפל  

 כללי

מבנים המשמשים •

למלאכה לתעשייה או 

 , למסחר

 , מוסדות חינוך ותרבות•

 ,  מרכזי קליטה•

מבנים המשמשים •

 , רים"עמותות ומלכ

מבנים המחוברים •

 בחיבור זמני

ביתי

בתים המשמשים •

, למגורים בלבד

בתי תפילה•

מבנים לצורכי חקלאות•

מאור רחובות

חיבורי חשמל  •

המשמשים לתאורת 

רחובות ציבוריים 
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   א:היאשר הצריכה כרק תעו"ז ניתן להגדיר 

 הצריכה היא  במתח עליון ובמתח גבוה.   .א

 -הצריכה היא במתח נמוך   .ב

o  אמפר ומעלה,  200*3בחיבור 

o  בדצמבר) עלתה על  31בינואר עד ליום  1הצריכה במשך השנה הקלנדרית האחרונה (מיום

 קוט"ש. 40,000

המתוכנת למטרות  בנוסף, החלת תעו"ז מחייבת החלפת המונה הקיים במונה אלקטרוני מיוחד,

  ידי חברת החשמל ועל חשבונה.-תעריף זה. החלפת המונה נעשית על

לחודשים ינואר עד אפריל  המופק על ידי חברת הבקרההביקורת קיבלה העתק מהדוח ההנדסי 

  :2018התעריף בגינו מחויבת העירייה לשנת  סוגלהלן פירוט מספר הצרכנים לפי  2018

 סוג התעריף

מס האתרים 

המשויכים 

  לתעריף 

  64 תעו"ז 

  0 ביתי

  95  כללי

  0 מאור רחובות

  159  סה"כ

  

. הביקורת חישבה את 2018ועלותם בחודש ינואר  המונים המשמשים למאור רחובות פירוט להלן

  :העלות הממוצעת לקוט"ש בה נשאה העירייה בפועל
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  תאור מספר חוזה  מס"ד
מחיר ממוצע 

  לקוט"ש באג'

חודש עלות בש"ח עבור 

  כולל מע"מ 1/18

  2,899  49.68מרכזית מאור  340343407 1

  7,532  53.25 23מס'  340439174 2

  6,038  51.99מרכזיה  1 340449256 3

  4,544  53.54מ. רחובות  340452874 4

  2,581  53.47קרן קיימת מ.  340467266 5

  4,889  52.97רביבים מאור  340471562 6

  9,205  53.62מ.  42מס'  340471598 7

  3,903  52.48קרן קיימת  340474372 8

  7,161  53.38כצנלסון עי מס  340479674 9

  2,192  53.54מ.  12מס'  340483343 10

  5,200  52.99רחל מאור  340483621 11

  6,499  53.25מאור  32מס'  340483646 12

  11,043  53.38לה מאור  340490351 13

  5,356  51.55 256בן גוריון  340491059 14

  6,643  49.32 12מס'  340491736 15

  6,027  53.31מ.  40מס'  340504252 16

  6,204  58.54מ.  31מס'  340513890 17

  259  46.96מרכזיית מאור  340517668 18

  4,326  53.16הכנסת  36מס'  340529409 19

  7,733  52.69בן גוריון  340533707 20

  3,585  68.27גשר מרכז  340546327 21

  3,227  54.02מרכזיית  340555200 22

  5,467  52.96מרכזיית  340564051 23

  6,027  53.13מרכזיית  340565275 24

  ₪ 128,540  53.39  סה"כ  
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   ממצא:

מצאה הביקורת כי כלל המונים שבתחומה של  2018אפריל -מהדוח ההנדסי לחודשים ינואר . 11

כלומר בגין הצריכה של חשמל על ידי . העירייה מעודכנים בתעריף תעו"ז ותעריף כללי בלבד

כל מרכזיות התאורה של העיר משלמת העירייה תעריפים גבוהים במקום התעריף המוזל 

  .הייעודי למאור רחובות

אג' בעוד  53.39-בסך של כ"ש לקוטמחיר ממוצע מרכזיות תאורה משלמת העירייה  24עבור 

ככל ותעריף המונים היה  .אג' לקווט"ש 12.21פער של  אג' 41.18תעריף מאור רחובות עומד על ש

 בחודש.₪ אלף  30 -מעודכן לתעריף מאור רחובות הייתה חוסכת העירייה סך של כ

  :המלצה 

. העל העירייה לערוך פנייה מסודרת לחברת החשמל להסדרת התאמת התעריפים לסוג המונ . 11

בתעריף המתאים להם  בחברת החשמל כי אתרי צריכת חשמל אכן מסווגים לוודא כלומר,

 .ואשר הינו החסכוני ביותר לעירייה 

 המאור מרכזיות 24 לגבי זה בנושא י"ע י"לחח פנייה בוצעה :חשמל ד"רמ מ"מ תגובת
  : התבקשה י"חח המוזכרת בפנייה, המדוברות

  .ציבוריים רחובות מאור למחירי kW/h -ה מחיר את לעדכן. א

  .להיות שאמור כפי שלא שנעשו לעלויות רטרואקטיביים החזרים לבצע. ב

  .מענה ניתן לא עדיין אלו לבקשות

נושא התעריף של מרכזיות התאורה נבדק על ידי חברת נידן ועל : תגובת חברת הבקרה

או שהן מחוברת  kW/h 40,000כל המרכזיות צורכות מעל . ממונה האנרגיה –ורג 'ידי ג

בתעריף של מאור  להיכללולכן לא רשאיות  לצרכנים שצורכים חשמל גם בשעות היום

  . בנוסף, אני פניתי שוב לחח"י לבדיקה נוספת של הנושא מבחינתםרחובות

אלף קוט"ש אינה רלוונטית  40הטענה כי המרכזיות צורכות מעל   :התייחסות הביקורת

חילופין להתקין תאורת לד אשר מפחיתה משמעותית כיוון שאפשר לפצל מרכזיות או ל

יתירה מזאת, התעריף המופחת לתאורת רחובות מוצע על ידי חברת  את עלויות החשמל.

החשמל לרשויות המקומיות כיוון ומרכזיות התאורה פועלות בעיקר בלילה, כלומר 

ך היום בזמנים בהן הצריכה הכללית נמוכה יותר. חיבור צרכנים שצורכים חשמל לאור

מעמיס צריכה מיותרת על המרכזיות ואינו מאפשר לעירייה להינות למרכזיות תאורה 

מהתעריף המוזל ולדעת הביקורת מעיד על תכנון וניהול לקויים של מערך החשמל 

  העירוני. 

 חיובים חריגים  4.5

 חיובים חריגים יכולים להיות חיובים בגין מונים אשר אינם בשטחה המוניציפאלי של הרשות,

חיבורים פיראטיים הגורמים לקפיצות פתאומיות בצריכת החשמל של מונה מסוים או לחילופין 

 צריכה שונה מאוד של אתרי צריכה דומים, למשל שני גני ילדים סמוכים או שני עמודי תאורה זהים

  וכדומה. 

על פי חוזה ההתקשרות עם חברת הבקרה החיצונית, כחלק מהשירותים אותם חברת הבקרה 

  :לבצע קת לעירייה, עליהמספ
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 חריגים בנתונים וטיפול איתור. 

 ותכנון), המלצות המוך הספק מקדם(עקב  בקנסות המחויבים המתקנים וריכוז איתור 

  הפתרון. 

ופברואר  ינואר יםבחודש צריכה החשמלנתוני לצורך איתור חיובים חריגים השוותה הביקורת את 

 להבחין בשינויי צריכה אשר יצביעו על חיובים חריגים בחשבונות כך שניתן יהיה 2017-2018בשנים 

  .עירייהההחשמל של 

   ממצא:

-2017  בשנים ואוגוסט פברואר, ינואר בחודשים החשמל תצריכ נתוני את הביקורת מבדיקת . 12

 :כי עולה 2018

  לעומת  100%-אתרים בהם צריכת החשמל השתנתה ביותר מ 7ישנם  2018בחודש ינואר, שנת

 , להלן דוגמאות:2017החודש המקביל בשנת 

 

שינוי 

הצריכה 

 %-ב

  מקום אספקת החשמל

מספר חוזה 

בחברת 

  החשמל

  תגובת מ"מ רמ"ד חשמל

  רייהינכס המושכר ע"י הע 345106016 18שינקין  141.86%

רייהיהמושכר ע"י הענכס  340472778 6תפוצת ישראל  161.02%  

 זהו מחסן של העירייה 340301504 א24 לישראל קיימת קרן 324.49%

 340205027 15מקלט מס'  375%

מקלט ריק, שלפני כשלוש 

שנים סיפק את החשמל לבניית 

 הגנים ברחוב גונן

  340241212 25סירני  147.66%

 340247498 20מקלט מס'  326.32%

 מקלט שהושכר במשך שנתיים,

ואז החלה בו הצפה והמשכיר 

עזב, וכנראה לא העביר את 

 החשבון ע"ש

 340522415 25רמזור מס'  148.10%

לרמזורים הנ"ל התחברו 

תאורות בעלות צריכה גבוהה 

יותר  משנה קודמת, דבר שגרר 

 את שינויי צריכה המדוברים
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  100%-אתרים בהם צריכת החשמל השתנתה ביותר מ 4 ישנם 2018, שנת פברוארבחודש 

  דוגמאות:מספר , להלן 2017לעומת החודש המקביל בשנת 

שינוי 
הצריכה 

 %-ב
  מקום אספקת החשמל

מספר חוזה 
בחברת 
  החשמל

  תגובת מ"מ רמ"ד חשמל

 נכס המושכר ע"י העירייה  340472778 6תפוצת ישראל   322.68%

 זהו מחסן של העירייה  340301504 א24קרן קיימת לישראל  445.24%

  340241212 25סירני  154.17%
מקלט בשימוש העירייה (מח' 

 הרווחה)

 שינויי תאורות וכו'  340522415 25רמזור מס'   257.37%

  100%-אתרים בהם צריכת החשמל השתנתה ביותר מ 4 ישנם 2018, שנת אוגוסטבחודש 

 דוגמאות:מספר , להלן 2017לעומת החודש המקביל בשנת 

שינוי 
הצריכה 

 %-ב
  מקום אספקת החשמל

מספר חוזה 
בחברת 
  החשמל

 תגובת מ"מ רמ"ד חשמל

  340280153 27עמל   781.11%

מקלט שהיה סגור במשך 

שנתיים שלוש ואז נפתח מחדש 

כגן ילדים, דבר שגרר שינויי 

 צריכה

 זהו מחסן של העירייה  340301504 א24קרן קיימת לישראל  173.33%

  340271016 8הפלמ"ח  439.58%

מקלט משותף עם דיירי הבנין 

וייתכן ששכחו תאורה או 

משהוא בסגנון לגביו דבר שגרר 

 שינויי צריכה

 גן ילדים  340275734 45שינקין   129.21%

 לחודש ביחס חריגה צריכתם ואשרלעיל  שנבדקו האתרים מבין כיעולה  הביקורת מבדיקת

 מתקופה ביותר משמעותיים באחוזים גדלה צריכתם אשר אתרים ישנם, הקודמת בשנה המקביל

ביותר מתקופה  חריגה לגביהם נמצא אשר לאתרים דוגמאות להלן, שנבדקו התקופות מבין אחת

  :לעיל , בתקופות שנבדקואחת

 מקום אספקת החשמל 
מספר חוזה בחברת 

 החשמל
 תגובת מ"מ רמ"ד חשמל

 זהו מחסן של העירייה 340301504 א24קרן קיימת לישראל   1

  340472778 6תפוצת ישראל   2

  340522415 25רמזור מס'   3

העבירה את הטבלאות שלעיל למנהל מחלקת תשתיות וביקשה  10.12.18תציין, כי ביום  הביקורת

  . עניינית תשובה התקבלה טרםלברר אילו שינויים חלו בכל אחד מהנכסים שאוזכרו לעיל. 
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: לגבי שינויי הצריכה המדוברים במבנים השונים אמורים תגובת מ"מ רמ"ד חשמל

להיות שינויי צריכה מאחר ואנשים נמצאים במבנים, וככל שהטכנולוגיה מתחדשת ישנם 

יותר ויותר צרכנים המחוברים לרשת החשמל במבנה (אע"פ שהתכנון האלק' של כל 

את צריכות  מכשיר ומכשיר מתוכנן לצרוך פחות הספק) האינטגרציה של כולם מעלה

  הספקי החשמל במבנים השונים.

מענה  מהוות אינן רמ"ד חשמלממ"מ התגובות שהתקבלו : התייחסות הביקורת

   .עדכון בדבר מהות הנכסהן אלא  , לממצאים

  :המלצה

 אשר והאתרים 100%-מ יותר של גידול חל בהם לאתרים בנוגע לבחון ממליצה הביקורת . 12

 מוצדקים והאם לשינויים הסיבה מה תקופה מידי עצמו על חוזר השנתית בצריכה השינוי

   . 27לעומת השנה החולפת כמו בעמל  780%-שכן ישנם אתרים שצריכת החשמל עלתה בכ

  

: שינויי הצריכה המוזכרים לגבי המקלטים נבעו כתוצאה מכך תגובת מ"מ רמ"ד חשמל

שגרר העלאה של דבר  -שאנשים שכחו לכבות אורות ואו מזגנים שנשארו דלוקים במקלט

הצריכה הממוצעת יחסית לשנה קודמת.  המקלט החל להיות מושכר לגורם פרטי דבר 

מבחינתי התחלתי לבדוק אם המבנים המדוברים  . שפתאום החל לצרוך חשמל

  מושכרים.\הושכרו

הביקורת ממליצה כי יותקן במקלטים מתג חכם אשר מכבה את התייחסות הביקורת: 

  האורות/מזגן כאשר המקלט ריק. 

  

 קנסות בגין מקדם הספק נמוך 4.6

סוגי ציוד מסוימים, בעיקר מנועים, צורכים בנוסף לצריכת החשמל הרגילה (האקטיבית), אנרגיה 

ומס במערכות הייצור, נוספת המכונה אנרגיה ריאקטיבית. אנרגיה ריאקטיבית זו מגדילה את הע

החלוקה והמסירה, וגורמת לאיבוד אנרגיה במערכת. כדי למנוע צריכת אנרגיה ריאקטיבית בלתי 

  ". הספק מקדםמבוקרת, נקבע יחס מרבי בין שני סוגי אנרגיה אלה. נתון זה מופיע תחת השם: "

כון ליום חברת החשמל גובה תשלום עודף (קנס) בגין סטייה ממקדם ההספק התקני שעומד נ

") ולכן על העירייה לנקוט את האמצעים מקדם ההספק התקני(להלן: " 0.92 הביקורת על

  המתאימים על מנת למנוע תשלום עודף זה.

על מנת להתאים את מקדם ההספק למקדם ההספק התקני ניתן להתקין מערכת או התקן לשיפור 

תקינים במיתקן החשמל "). את הקבלים לשיפור מקדם ההספק מקבל" :מקדם ההספק (להלן

  .בשיטות שונות, בהתאם לאופיים ולפיזורם של העומסים במיתקן

קבל צורך בעצמו הספק גבוה של חשמל, מומלצת היות שתמיד קבלים אינה  התקנה שלגם יצוין כי 

הספק גבוה עלול לגרום לעליית מתח, דבר אשר עלול לגרום נזק מצטבר, החלשה, ובלאי מואץ של 

  .עירייהבהתקני החשמל 

לקבל  על מנתעל מנת לשפר את מקדם ההספק מחד, ולא לגרום לקיזוז יתר מאידך, יש לבצע בדיקה 

וכדומה. בנוסף, לאחר שהותקן קבל  כמה קבלים להוסיף,האם יש צורך בהתקנת קבלים,  החלטה

  יש לבצע עבודות תחזוקה לשמירה על תקינותו.
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  דור חשמל שבאגף הנדסה, על התייעלות אנרגטית ממונה האנרגיה שבמחשמלאי ובעירייה, אמון, 

"). אחת הדרכים לפעול להתייעלות אנרגטית היא באמצעות טיפול באנרגיה ממונה אנרגיה(להלן: "

  להפחית קנסות המוטלים על ידי חברת החשמל בגין מקדם הספק נמוך.  ךריאקטיבית ובכ

מנפיקה חברת הבקרה דוחות המשקפים את הקנסות בהם נשאה  רבעון מידי לביקורת הנמסר פי על 

 בהם נמוך הספק מקדם בגין (בש"ח כולל מע"מ הקנסות בדבר הנתונים להלןהעירייה באותו רבעון, 

   :חשמל טרקלין מערכת לנתוני בהתאם 2014-2017בין השנים  עירייהה נשאה

  

סה"כ   שנה

  קנסות 

מס' 

  אתרים

2017  6,542  32  

2018  17,107  65  

  

 ממצא:

מהנתונים עולה כי חל גידול בהיקף הקנסות בגין מקדם הספק בהם נשאה העירייה בין  . 13

  ומספר האתרים בגינם הוטלו הקנסות הוכפל.  2018- 2017השנים 

  :הצהמל

אף שהסכומים שהוטלו כקנסות עד כה הם זניחים, מומלץ לערוך בחינה מסודרת של האתרים  . 13

  . טיפול הנדסי למניעת גידול נוסף בהיקפי הקנסותבוהקנסות והאם יש צורך 

 סקר מונים  5

מונה החשמל הינו ה"שעון" המותקן על ידי חברת החשמל לכל צרכן, אשר באמצעותו מודדים את 

  צריכת החשמל החודשית. המונה משמש בעיקר לצרכי התחשבנות בגין צריכת חשמל.

לוודא שכל מוני רשויות מקומיות נוהגות לערוך, מידי תקופה, סקר מונים, אשר מטרתו הנה 

וכי לא קיימים חיובים בגין מונים שאינם שייכים למבנים  מתועדים כנדרש עירייההחשמל של ה

  עירוניים.

  סקר מונים כולל בין היתר את הפעילויות הבאות: 

 צריכת חשמל.בעירייה איתור כל המונים המחייבים את ה 

 .קריאת הצריכה של המונה והשוואתה לזו המופיעה בחשבון החשמל האחרון שהתקבל  

  ה.עירייהאיתור צרכנים זרים שמחוברים למונים המשולמים ע"י 

 

לאחר רישום כל מוני החשמל ניתן לנהל מאגר נתונים הכולל את כל מוני החשמל ושיוכם על פי 

תיאור מקום הצריכה (למשל בית ספר, , המונה כתובת ,מונהה, מספר חוזה בחברת החשמלמספר 

   בעירייה. ולפי חלוקה פנים ארגונית מאור רחובות וכדומה) 
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כאמור, העירייה מחויבת על ידי חברת החשמל באמצעות הוראה אוטומטית לחיוב חשבון, בגין 

ם אלו הורדו מונים בגינם מחויבת העירייה נתוני 213אתרים בהם מותקנים  159צריכת חשמל של 

  על ידי הביקורת מאתר "טרקלין חשמל". 

. ממצאי הסקר 2017יה, ערך סקר מונים בסוף שנת חשמלאי העירייה, המוגדר גם כממונה אנרג

המונים של העירייה אינם אמורים להיות משולמים על ידה משורת סיבות.  159מתוך  26עלה כי 

ו במערכת הטרקלין, כך שמונים שאינם הביקורת ביקשה לבחון האם ממצאי הסקר אכן עודכנ

  שייכים לעירייה אינם מחויבים על ידי חברת החשמל.

   ממצא:

מהליקויים שנמצאו על ידי ממונה האנרגיה  26תשעה מתוך מבדיקת הביקורת עולה כי רק  . 14

שנמצאו תוקנו והעירייה הפסיקה לשאת בתשלומים בגין המונים. להלן רשימת הליקויים 

 :וסטאטוס טיפולם ממונה האנרגיה בסקר מונים שערך

הוסר/   ממצאי הסקר  קטגוריה  אורית  כתובת חוזה חדש  
  לא הוסר

מבנה   מבנה 19המעיין  340229402 1
  רונייע

לדעת ממונה האנרגיה יש 
להעביר את החוזה על שם 

  בית הספר
  הוסרלא 

בית כנסת  25טייבר  340257421 2
  כולל

נה במ
  רונייע

 בבדיקה האם להעביר על
  הוסרלא   שם בית הכנסת

מבנה   בית קובי 45שינקין  340275734 3
  רונייע

האם אנחנו צריכים 
  הוסרלא   לשלם?

מדרגות  2שינקין  340278031 4
  תאורה

מבנה 
  רונייע

יש לבדוק למה העירייה 
משלמת בלי השתתפות 

  דיירים
  הוסרלא 

מבנה   צופר 62המרי  340287260 5
  רונייע

נשלחה בקשה לביטול 
  הוסרלא   חוזה במידי

 -גן ילדים  43קק"ל  340293708 6
  נרקיס

ממליץ לבטל חוזה ויש   גן ילדים
לבדוק החזר ולקרוא מונה 

  עדכני
  הוסרלא 

קק"ל  340301504 7
 א 24

נמצא מחסן שלנו ולמה   מחסן  מחסן
אנחנו משלמים חשמל 

  מדרגות
  הוסרלא 

בסרטן עמותת מלחמה   משרד  משרדים 47ויצמן  340308047 8
  הוסרלא   למה אנחנו משלמים?

  הוסרלא   לא יודע מה זה  משרד  משרד 17וייצמן  340348866 9
פועלי  340452004 10

 30הרכבת 
בית 

הספר בן 
  גוריון

יש להעביר על שם בית   בית ספר
  הוסר  הספר

סמטת  340452987 11
 6צביה 

  לבדוק מול חני לא משויך 39532046
  הוסרלא 

מרכזית  מ. מאור 800 340465605 12
  תאורה

מונה לא פעיל יש לבטל 
  הוסרלא   חוזה

בית ספר  6הכנסת  340469320 13
  גורדון

יש להעביר על שם בית   בית ספר
  הוסר  הספר

סמטת  340470528 14
 6צביה 

בית ספר 
  אלון

יש להעביר על שם בית   בית ספר
  הוסר  הספר
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הוסר/   ממצאי הסקר  קטגוריה  אורית  כתובת חוזה חדש  
  לא הוסר

גולומב  340470711 15
 35מול 

מקלט 
  ציבורי

ה יש לבדוק למ -שרהיד   מקלט
  הוסרלא   העירייה משלמת

בית אלון  8אילת  340471189 16
  וספריה

מבנה 
  רונייע

יש לבדוק איך הגן ילדים 
  הוסרלא   משלם חשבון חשמל

בית ספר  7צה"ל  340471932 17
  אמונים

יש להעביר על שם בית   בית ספר
  הוסר  הספר

משמר  340472737 18
 22הירדן 

  יש לבדוק את זה ךלא משוי 14003226
  הוסרלא 

התע"ש  340473949 19
22 

בית ספר 
  ברנר

יש להעביר על שם בית   בית ספר
  הוסר  הספר

סמטת  340474777 20
 8צביה 

בית ספר 
שמעון בן 

  צבי

יש להעביר על שם בית   בית ספר
  הוסרלא   הספר

רודין  340519875 21
 12אלישע 

מועדון 
  רווחה

מבנה 
  רונייע

לברי העמותה הישראלית 
משלמת ממליץ להעביר 

  הוסרלא   חוזה אליהם

רוב וארלוז 345009314 22
14 

דירה 
  נטושה

מבנה 
  רונייע

₪  3,950התקבל החזר 
  הוסרלא   12/17

ערבי נחל  340268735 23
  1מס' 

מחסן חזות העיר נשלחה   מחסן  מחסן
  הוסר  בקשה לפירוק חיבור

לא שייך   דירה  9לכיש  340291579 24
  לעירייה

שנה  20שלא שילמנו נכס 
הוראת קבע בוטלה במידי 

  (יש לדאוג להחזר)
  הוסר

 5המלבן  340304203 25
  א'

מקלט 
  ציבורי

 9,744התקבל החזר בסך   מקלט
  הוסר  בשיק יש להעביר בעלות₪ 

26  
340311691 

הנוער   17בלוך 
העובד 
  והלומד

נשלחה בקשה לשינוי   צופים
  הוסר  בעלות העמותה

למנהל החשבונות : לאחר קבלת המסמך הנ"ל, המידע הופנה חשמלתגובת מ"מ רמ"ד 
  ולאגף נכסים לעדכון וטיפול בליקויים המוזכרים. הראשי

  בנוסף החלה בדיקה יסודית לגבי הכתובות המדוברות מול חח"י.

האחרים  50% -מהמבנים המוזכרים לא משולמים ע"י העירייה ו 50%עליי רק לציין כי 
  תשלום לגורם תשלום הנדרש. בטיפול להסרה והעברת

  

  :המלצה

 לגבי יוחלט וכי בעירייה הרלוונטיים הגורמים ידי על ייבחנו המונים סקר ממצאי כי מומלץ . 14

  .הראוי הטיפול אופן מהו מהם אחד כל
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 התייעלות אנרגטית 6

  כללי  6.1

כלכליות התייעלות אנרגטית היא ניצול מושכל של משאבי האנרגיה, כלומר הפקת מוצרים ותועלות 

  ושמירה על איכות החיים המודרנית, תוך שימוש מופחת באנרגיה.

 חשיבה במרכז ששמה מסודרת התנהלות שיטת היא באנרגיה לחיסכון להגיע הדרכים אחת

  :עיקריים סעיפים בשני אנרגטית

 ביותר מתאים מוצר איזה לגבי חשיבה תתבצע הרכישה לפני עוד: חשוב כי המוצר רכישת שלב 

, תחזוקה, אנרגטית נצילות כמו שיקוליםלהתחשב ב המתאימים המוצרים ומתוך, לצרכים

 וקצת איכותי, חסכוני מוצר לקנות עדיף שלרוב יוכיח טווח ארוך חישוב. ועוד ,המוצר חיי משך

 .יותר רבה תחזוקה ודורש אנרגיה זולל אשר יותר הזול המוצר פני על יותר יקר

  הרכישה לאחר :במוצר השוטף טיפולוה בשגרה האנרגיה צריכת אופן -לאחר רכישת המוצר ,

כאשר נעשה  .הנדרשת התחזוקה ומידת החשמל תצרוכת את מכתיב במוצר השימוש אופי

 .ונלוות ישירות עלויות ולהפחית בחשמל לחסוך , ניתןחשמלי במכשיר שימוש חכם

  אנרגיה ממונה 6.2

להלן: "תקנות ( 1993 –על פי תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), התשנ"ד 

טון)  300(לפחות  בחוק הקבוע על עולהשלו השנתית , שצריכת האנרגיה גוףחייב כל  ")הפיקוח

לקידום הצריכה היעילה  מוסמך על תחום האנרגיה,  למנות אחראי ")שנתית קובעת צריכה" (להלן:

), וכן לדווח על צריכת האנרגיה למשרד התשתיות הלאומיות, "ממונה אנרגיהלהלן: "אנרגיה ( של

  האנרגיה והמים בדוח מקוון.

בהתאם לאמור בתקנות פיקוח על יעילות צריכת האנרגיה, תפקידי האחראי על תחום האנרגיה 

למנוע הספקת אנרגיה יהיו, בין היתר, לדאוג לתיקון מהיר של כל תקלה הגורמת לאיבוד אנרגיה, 

למקום שאין בה צורך, לפקח על תפעול ותחזוקה המבטיחים ניצול מירבי של המתקנים, למדוד 

  צריכה חודשית של חשמל, לפעול להדרכה והשתלמות של העובדים וכו'. 

המקורות מחייבות כי על ממונה האנרגיה להיות בעל תעודת סיום קורס ממוני אנרגיה באחד 

ו על ידי הממונה מטעם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים או לעמוד מהמוסדות שאושר

  בבחינת וועדת מומחים של המשרד. 

אמון  21.5.17 ביוםמינתה העירייה "ממונה אנרגיה" אשר סיים קורס ממוני אנרגיה  24.12.17 ביום

  על תחום ההתייעלות האנרגטית בעירייה. 

גרם חשמל לקוט"ש  260צריכת האנרגיה לפי תקנות פיקוח על יעילות צריכה האנרגיה תחושב לפי 

עמדה על  2017לשנת  העירייה"). צריכת החשמל של השנתית המחושבת צריכהה" (להלן:

  ."שקוט 7,383,559

  :חישוב הצריכה השנתית בהתאם לתקנות פיקוח על יעילות צריכת האנרגיה יבוצע באופן הבא
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  :וסחה כללית לפי תקנות פיקוח על יעילות צריכת האנרגיהנ

  

  

  בפועל: עירייהחישוב לפי צריכת ה

  

  

  תקיןנבדק ונמצא 

אשר עבר קורס ממוני אנרגיה בהתאם לנדרש בתקנות הפיקוח מונה בעירייה ממונה אנרגיה 

  באחד המוסדות שאושרו על ידי הממונה מטעם משרד התשתיות הלאומיות. 

  

   ממצא:

תפקיד ממונה האנרגיה הינו תפקיד המצריך עבודה מערכתית חוצה אגפים ומחלקות אף כי  . 15

בעירייה והיה ראוי כי תפקיד זה יאוייש על ידי  בעל תפקיד בכיר בעירייה אשר באפשרותו 

  לתפקיד עובד זוטר.להניע תהליכים ולפקח על גורמים אחרים בעירייה. מונה 

  :המלצה

בעל תפקיד בכיר אשר באפשרותו להניע  ממונה האנרגיהלתפקיד  העירייה תמנה מומלץ כי . 15

  תהליכים חוצי ארגון. 

  סקר אנרגיה 6.3

") ותקנות מקורות אנרגיה חוק מקורות האנרגיה(להלן: " 1998 –חוק מקורות האנרגיה, תש"ן 

") תקנות מקורות האנרגיה(להלן: " 1993-(ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), תשנ"ג

טון כשצריכת החשמל  2000מפעל צרכן שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות  מחייבים

להגיש סקר אנרגיה וכן תכנית עבודה מלאה לאישור משרד גרם חשמל לקוט"ש  260מחושבת לפי 

  .האנרגיה והתשתיות מידי חמש שנים

וחסכון  בע"מ ניהול הנדסה גדירסקר אנרגיה באמצעות חברת  2016 שנתהעירייה ערכה במהלך 

סקר האנרגיה נבדקו מספר מייצג  במסגרת). "גדיר" -ו "סקר אנרגיה: "בהתאמה (להלןבאנרגיה 

ברחבי העיר של מבני ציבור, בתי ספר, גני ילדים, מרכזיות תאורה ועוד. כמו כן, נבדקו חשבונות 

החשמל של העירייה והחיובים השונים (למשל קנסות) תוך כדי הכנסת תוכן התנהגותי, מדידה 

   ת אנרגטית.רציפה של תצרוכת החשמל והמלצות לרכש יעיל אשר יביא להתייעלו

 2017-2014"ש, בשנים בקוט, כלומר בגין השימוש צריכת חשמללהלן נתוני הוצאות העירייה בגין 

  כפי שמעודכנים באתר חברת החשמל:

  

  

צריכת אנרגיה שנתית 

 בקוט"ש
X 260  = 0.00026גרם לקוט"ש 

 טון 
 צריכת אנרגיה שנתית =

 

 טון X =  1,919.72 טון  0.00026  "שקוט 7,383,559
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  2016  2017  2018  

חיוב בש"ח  
  מע"מ) כולל(

3,589,044  4,035,138  3,904,379  

  7,303,619 7,429,162 6,745,531  שימוש בקוט"ש

 תשלום ממוצע
 בגין חודשי
  חשמל צריכת

299,087  336,261  325,364  

מההוצאות) בתקופת החזר  19%בשנה (₪ אלף  700-פוטנציאל החיסכון שנמצא בסקר מסתכם בכ

  שנים.  4.9 -השקעה ממוצעת של כ

  להלן ריכוז המלצות לחיסכון באנרגיה כפי שהוצגו בסקר האנרגיה:

השקעה  נושא
  ₪ )(אלפי 

חיסכון שנתי 
  (קוט"ש)

חיסכון שנתי 
  ₪) (אלפי 

 69 125 400  החלפת מזגנים

 88 160 220 רגשי נוכחות

 150תאורת חוץ (מעל 
 359 759 2,097 וואט)

 77 141 396 תאורת פנים

 43 85 150 כיבוי עמדות מחשב

צרכנים פעילים מעבר 
 65.5 164 350 לשעות הפעילות

 701 1,434 3,433 סה"כ

  

 ממצא:

כי השקעה בתחום זה עשויה להניב  יצויןאנרגטית,  התייעלות ורעב עודיייבעירייה תקציב  אין . 16

 חסכון  משמעותי בעלויות החשמל לעירייה מידי חודש בחודשו.

  :ההמלצ

 מומלץ לעירייה לכלול במסגרת התקציב השנתי שלה סעיף ייעודי עבור התייעלות אנרגטית.  . 16

 ממצא:

סקר שנתי של  עדכון הביקורת ובהתאם לתקנות האנרגיה היה על העירייה לערוך מבדיקת . 17

, הביקורת ביקשה לקבל העתק ממנו אך זה 18.1.18, עד ליום עבור משרד התשתיות אנרגיהה

   לא הועבר לעיונה.

  :ההמלצ

ם להוראות החוק  אלבדוק האם בוצע עדכון כנדרש ולהקפיד על ביצוע העדכונים בהת יש . 17

  .ושמירת התיעוד בגינם בצורה מסודרת

 ממצא:
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לא הוכנה תכנית רב שנתית ליישום  2016בשנת  שנערך סקר אנרגיהאף שעל פי נמצא כי  . 18

 המלצות הסקר ולא נקבעו יעדים להשגת החיסכון בצריכת החשמל.

  :ההמלצ

להכין תכנית רב שנתית למימוש המלצות הסקר ולקיים בחינה שנתית של השגת  על העירייה . 18

 יעדי החיסכון בצריכת החשמל.
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 נספחים 7

  נספח א'

  :חשמלה חברת באתר שפורסמו כפי, 2018 -2015 לשניםבאגורות לקוט"ש,  החשמל תעריפי להלן

 1.2.15 13.9.15 1.1.17 15.1.18 

 48.18 50.16 47.74 50.79 מאור רחובות

 54.04 55.29 53.78 57.35 ביתי

 56.67 56.96 55.41 59.44 כללי
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  נספח ב'

 :תפקיד מנהל מדור חשמל, כפי שהועבר לביקורת על ידו
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  נספח ג' 

  תפקיד חשמלאי וממונה אנרגיה, כפי שהועבר לביקורת על ידו:

  

  



  

  

  ביקורתדוח 

  

  אחזקת רכב

  למשתמשי קטנועים 

  

  

  

  

  

 בהתאם לפקודת העיריות אין לפרסם דו"ח ביקורת של המבקר

  או חלק ממנו או תוכנו ללא אישור מבקר העירייה

  

  

2018 
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  מבוא

עיריית גבעתיים עושה שימוש, בין שאר כלי הרכב שלה, גם בקטנועים אשר משמשים בעלי תפקידים 

   שונים.

זה נערכה על ידי מבקר העירייה הקודם  מבדיקה ראשונית שערך המבקר עולה כי ביקורת בנושא

  .2013והיא כלולה בדוח הביקורת שלו לשנת 

שנים ממועד הביקורת הקודמת, החליט המבקר לערוך ביקורת חוזרת  5יחד עם זאת, ובחלוף 

  בנושא זה.

  

  מטרות הביקורת

  והשכר. העמידה בכללי מינהל תקין ויעילות וחסכון בהוצאות התפעול בחינתנה מטרת הביקורת הי

 

  מתודולוגיה

  הביקורת קיימה פגישות ושיחות עם הגורמים הבאים :

 מנהל מחלקת רכב 

 סמנכ"ל משאבי אנוש 

 חשב שכר 

  

  הביקורת ביקשה את האסמכתאות הבאות :

 רשימת קטנועים בשימוש עובדי העירייה 

  רשימת נהלים בשימוש מחלקת רכב ואגף משאבי אנוש 

 תלושי שכר של העובדים הנ"ל 

 הסיור העירוני על חניית הקטנועים של העירייה דוחות 

 נת על חלק מהקטנועיםקגישה לתכנת מעקב המות 

  אישורים על תשלום אחזקת רכב 

 דוחות הצהרה ודוחות פירוט של נסיעות בגין דרישת החזר הוצאות אחזקת רכב 
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  הבסיס הנורמטיבי

 דיני עבודה של מדינת ישראל 

  המקומיותחוקת העבודה לעובדי הרשויות 

  חובות וזכויות של העובדים בשלטון המקומי –אוגדן תנאי שירות  

  

  מהלך הבדיקה

הנהלים שבשימוש מחלקת רכב ואגף משאבי אנוש. הבחינה התמקדה הביקורת בחנה את  .1

בקיום הוראות הנהלים הלכה למעשה ובמידת תקינות ושלימות הוראות הנהלים 

  ת.יעילות תפעולית וחסכון בעלויו להבטחת עמידה בכללי מינהל תקין ולהבטחת

 הביקורת בחנה את נחיצות השימוש בקטנועים על ידי עובדי העירייה .2

הקטנועים לרבות על ידי השוואה  יתחניהסיור העירוני אודות הביקורת בדקה את דוחות  .3

 לדוחות המופקים מתכנת המעקב שמותקנת על חלק מהקטנועים.

הביקורת בחנה את אישורי תשלום אחזקת רכב הקיימים באגף משאבי אנוש אל מול  .4

תלושי השכר של העובדים וההצהרה החודשית והדיווח החודשי המפורט על נסיעות 

 .3/2019 – 10/2018ברכבים פרטיים של העובדים בחודשים 
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  ם והמלצותממצאי

קטנועים  11קטנועים, מתוכם  17היה  3/2019 – 12/2018מספר הקטנועים בתקופת הביקורת 

  בשימוש עובדים אשר מקבלים בנוסף החזר הוצאות רכב.

  

  2013יישום המלצות דוח מבקר העירייה לשנת 

  כלל את הממצאים הבאים:בנושא זה  2013לשנת הקודם דוח מבקר העירייה 

מחנים אותם לאחר העבודה במגרשי העירייה. משמעות הדבר היא  משתמשי האופנועים אינם "-

  ". שנעשה שימוש פרטי ברכב העירייה לצרכי נסיעה הביתה, לפחות

מאחר ומשתמשי האופנועים עושים בהם גם שימוש פרטי, באשר כל האופנועים אינם מוחנים  "-

הרי שאחזקת  –לפחות בעירייה לאחר שעות העבודה ומשמשים לנסיעות הביתה ולמקום העבודה 

  ". הרכב המשולמת לכולם מהווה כפל הטבות החורג מכללי המינהל התקין

  כדלקמן :בעקבות הממצאים הנ"ל, המליץ מבקר העירייה הקודם 

" נדרש מיסוד סדרים מוסמכים אשר ימנעו את כפל ההטבות אשר בתשלום אחזקת רכב/נסיעות -

  יחד עם שימוש פרטי באופנועים ".

עול ולהטמיע את כללי השימוש המותר באופנועים שייקבעו במסגרת ההסדרים הנ"ל . " יש לפ-

הטמעה זו תפקח, תאכוף ותשליט משמעת ביצוע הכללים בקרב משתמשי האופנועים ומימוש 

בנדון. חלק מאכיפה זו ראוי להיות חתימה על טופס "הוראות שימוש ברכב  אחריות המנהלים

  תפעולי של העירייה" ".

  :ממצא 

שנים מדוח הביקורת הקודם, העירייה לא דנה ולא יישמה את המלצות  5על אף שעברו  .1

, קיים מנכ"ל העירייה מבקר העירייה הקודם. רק לאחר תחילת הביקורת הנוכחית

ישיבה ובה הוחלט כי משתמשי אופנועים אשר מקבלים החזר הוצאות רכב , יחנו את 

 העירייה אשר נקבעו מראש.האופנוע אשר בשימושם בחניונים של 
השנים האחרונות כפל הטבה  5המשמעות של הנ"ל הינה כי העירייה שילמה במשך 

  לעובדים הנ"ל. 

  המלצה :

על העירייה להקפיד לדון בפרק זמן סביר בהמלצות מבקר העירייה ולפעול לתיקון  .1

  הליקויים בהקדם.
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  נהלי עבודה

מחלקת רכב ואגף משאבי אנוש הנוגעים לתהליך אישור הביקורת בחנה את הנהלים אשר בשימוש 

  והעמדת רכב או קטנוע לשימוש העובדים.

לביקורת הוגשו מסמכים שנחתמו על ידי עובדים אשר אושר להם החזר הוצאות רכב או שנמסר 

  לשימושם רכב לרבות קטנוע. 

  ממצא :

לאישור בקשת אין נהלי עבודה מוסדרים הקובעים את תהליכי העבודה ואמות המידה  .2

תשלום החזר הוצאות רכב או העמדת רכב תפעולי לרבות קטנוע לשימוש עובד מסוים 

  או מחלקה מסוימת.

  המלצה :

על אגף משאבי אנוש להכין נוהל תשלום החזר הוצאות רכב ונוהל מסירת רכב תפעולי  .2

  לרבות קטנוע לשימוש עובד או מחלקה מסוימת.

  

  בקטנועיםנחיצות השימוש עלות ובחינת 

עוליים אחרים, בחלקם רכבים תפ 20 -הקטנועים, יש בשימוש עובדי העירייה עוד כ 17בנוסף על 

  רכבים מסחריים (טנדרים) ובחלקם רכבים פרטיים המשמשים את השיטור העירוני.

מעלה כי עלות זו הינה נמוכה לאין שיעור בהשוואה לעלות שימוש בחינת עלות השימוש בקטנועים 

וד בע₪  10,000 -ולי אחר. כך לדוגמא עלות השימוש השנתית הממוצעת בקטנוע הינה כברכב תפע

  ₪. 82,000 -כשעלות השימוש השנתית הממוצעת ברכב מסחרי 

נזקים לו , לתאונותיחד עם זאת, יש לקחת בחשבון כי הקטנועים הינם כלי שחשוף יותר לגניבות

  שגורמים להשבתה מפעילות. 

  ממצא : 

העירייה לא ערכה בדיקת כדאיות השקעה בקטנועים תוך מתן משקל לעלות החשיפה  .3

  של קטנועים לגניבות ולתאונות המשביתות פעילות. 

  המלצה :

גזברות העירייה לערוך בדיקת כדאיות השקעה בקטנועים תוך מתן משקל לחשיפה על  .3

רכישה באמצעות אונות המשביתות מפעילות, לרבות בחינת תשל קטנועים לגניבות ול

  ליסינג תפעולי אשר מקטין את רמת הסיכון של החשיפה הנ"ל.

  

בעניין נחיצות השימוש בקטנועים, אין כל ספק כי השימוש בהם מאפשר ניידות טובה יותר בעיר 

צפופה ועמוסה בתנועת כלי רכב כמו גבעתיים. יתרון הניידות של קטנועים מביא לחסכון בזמן 

לניצול יעיל יותר של זמן העבודה, וזאת בנוסף על יכולת הגישה של קטנועים  האבוד בפקקים  ומכאן

  למקומות שכלי רכב אחרים כמו טנדרים או רכבים פרטיים אינם נגישים אליהם.
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  בדיקת חניית קטנועים בסוף יום העבודה

שלעיל, התקיימה ישיבה בלשכת מנכ"ל העירייה בתאריך  1בהמשך לאמור בממצא מס' 

 3 -. בסיכום הפגישה, הוחלט כי בסיום העבודה הקטנועים יישארו במקום העבודה ב30/12/2018

מקומות חניה קבועים, וכי עובד עירייה המשתמש בקטנוע אשר לא יקיים את ההחלטה יטופל 

מדי ערב תקיים יחידת השיטור העירוני בקרה על ביצוע אשר סוכם  כן, הוחלט כי-כמו משמעתית.

  בפגישה זו.

  ממצא :

י כל הקטנועים מלבד קטנוע כנמצא  1-3/2019בהתאם לדוחות השיטור העירוני לתקופה  .4

   אחד חנו בחניונים הייעודיים.

  המלצה :

על העירייה לאכוף את ההחלטה על כל העובדים המשתמשים בקטנועים לרבות על ידי  .4

  שימוש באמצעי משמעת.

הקטנועים אשר יאפשרו ניטור בנוסף הביקורת ממליצה על התקנת מכשירי איתור על כל 

  מיקומם בכל רגע נתון.

  

  תשלום החזר הוצאות רכב

  תשלום החזר הוצאות רכב הינו בגין שימוש ברכב העובד לביצוע עבודתו של העובד.

 (ד) של אוגדן תנאי השירות אשר קובע כדלקמן : 4.4.6-4סעיף 

עובד שאושר כבעל רכב אישי, חופשי לבצע את נסיעותיו בתפקיד בכל אמצעי תחבורה  א)(

  המתאים למטרה זו (ברכבו הפרטי, בתחבורה ציבורית ובנסיעות משותפות עם בעל רכב אחר).

גבי הטופס -בעלי רכב אישי חייבים להגיש את הדו״ח החודשי על נסיעותיהם בתפקיד, על (ב)

הקפיד על מילוי הפרטים הדרושים, כולל מרחקי הדרך של יעדי הנסיעה הקיים, אך עם זאת יש ל

בתפקיד גם כאשר הנסיעה לא בוצעה במכוניתו הפרטית. אין צורך לפרט בטופס באיזה אמצעי 

  בוצעה הנסיעה. תחבורה

יש להקפיד, כי בדיווח שהמרחקים של יעדי הנסיעה לא יעלו על מרחקי הדרך המפורטים בלוח  (ג)

  ק״מ לכל כיוון. 5בתוספת של  המרחקים,

ק״מ  500-על נסיעות בתפקיד בעיר המגורים, או בעיר היעד, ניתן לדווח ללא פירוט עד ל (ד)

ק״מ בחודש על העובד  500בחודש. במקרים, בהם היקף הנסיעות בעיר (אך ורק בעיר), עולה על 

 500ף הנסיעה עולה על לדווח פירוט מלא על כל נסיעה ונסיעה באותו החודש. במקרים בהם היק

טני על כל נסיעה מחוץ לעיר. נסיעות בתוך דיווח פר 501-ק״מ על העובד לדווח החל מהק״מ ה

  אשונים.ק״מ הר 500-העיר כאמור הן חלק מה

הביקורת ביקשה וקיבלה מאגף משאבי אנוש אישורים בדבר מכסת ק"מ מאושרת לתשלום החזר 

  ם בקטנועים של העירייה.הוצאות רכב לעובדים אשר עושים שימוש ג
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  ממצא :

בעוד לחודש ק"מ  1,000עובדים אשר מקבלים החזר הוצאות רכב לפי מכסה עד  2נמצאו  .5

 מ לחודש.ק" 750האישור הינו עבור מכסה עד 
בעוד לחודש ק"מ  833נמצא עובד אחד אשר מקבל החזר הוצאות רכב לפי מכסה עד 

  מ לחודש.ק" 500האישור הינה עבור מכסה עד 

לחודש ק"מ  1,000החזר הוצאות רכב לפי מכסה של עד  יםאשר מקבל עובדים 2נמצא 

   ללא שנמצא האישור בתיקי העובדים.

  המלצה :

אגף משאבי אנוש לאתר את האישורים החסרים ובמידת הצורך לאשרר מחדש את על  .5

  המכסות המאושרות לכל אחד מהעובדים.

  ממצא :

  ק"מ  500עובדים אשר המכסה להחזר הוצאות רכב שאושרה להם הינה מעל  8נמצא כי .   6

עובדים אשר המכסה להחזר הוצאות רכב שאושרה    3לא הגישו פירוט נסיעות כנדרש וכי       

  ק"מ לא חתמו על הצהרה כנדרש. 500להם הינה עד       

  המלצה :

  על אגף משאבי אנוש להקפיד על קבלת הפירוט והתצהירים הנדרשים טרם אישור    . 6

  תשלום החזר הוצאות רכב מדי חודש בחודשו.      

  

  סיכום

תשלום הוצאות אחזקת רכב למשתמשי קטנועים מהווה כפל תשלום הטבה לעובד. על העירייה 

  להימנע מכפל תשלום זה.

 תנאיםכל ההתקיים עושה שימוש בקטנוע יתאפשר רק ב תשלום החזר הוצאות רכב לעובד אשר

  : הטבה יבטיחו אי קיום כפל תשלוםשלהלן אשר 

אשר  העובד יחתום על טופס הצהרה המאשר כי הינו בעל רישיון רכב וכי הוא מחזיק ברכב פרטי א)

  משמש אותו בעבודתו וכי אינו מקבל החזר הוצאות ממקור אחר.

העובד יחתום על טופס שימוש ברכב תפעולי (קטנוע) שבו הוא מתחייב כי השימוש בקטנוע יהיה  ב)

  לצורכי העבודה בלבד, וכי בתום יום העבודה הקטנוע יחנה בחניונים ייעודיים שנקבעו מראש.

(לעובדים  לצרכי עבודתו העובד יגיש מדי חודש דיווח מפורט על נסיעות אשר ביצע ברכבו הפרטי ג)

הצהרה (לעובדים אשר המכסה שאושרה ק"מ לחודש) או  500להם הינה מעל  השר המכסה שאושרא

  ק"מ לחודש).  500להם הינה עד 

  על כל הקטנועים יותקנו מכשירי איתור ומעקב כדוגמת פוינטר או איתוראן. ד)

וודא על מחלקת רכב לבצע מדי סוף חודש בדיקה של דוחות מכשירי האיתור והמעקב על מנת ל ה)

כי לא בוצע שימוש בקטנועים לצרכים פרטיים וכי חניית הקטנועים בסוף יום העבודה הינה 

  בחניונים שנקבעו מראש.
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פרטי  על מחלקת משאבי אנוש להקפיד על קבלת דיווח מפורט על בקשה להחזר הוצאות רכב ו)

  ולבצע תשלום בהתאם.

  ם אשר יפרו את התנאים הנ"ל.ז) על הנהלת העירייה לקבוע מנגנון התחשבנות עם עובדי

  

  

  ת המבוקריםותגוב

  תגובת מנכ"ל העירייה

  מאמץ את הנאמר ואת ההמלצות ליישום.

  בהפיכת הדו"ח לסופי ופומבי אנחה לביצוע והטמעה בהתאם.

  תודה,

 עו''ד יורם פומרנץ

 מנכ''ל העירייה

  

  

  



  

  

  

  

  הוראות החוק

  לנושא הביקורת

והבסיס החוקי לעבודת 

מבקר העירייה
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  ועדה לענייני ביקורת

  
ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר  המועצה תבחר מבין חבריה  (א)  .ג149

המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעיריה, בכל דו"ח של משרד הפנים על העיריה 

ובכל דו"ח של מבקר העיריה, ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, והיא רשאית 

י דין; הועדה תגיש למועצה את סיכומיה לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על העיריה שהוגש לפ

  והצעותיה.

  

מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה; הרכב הועדה יהיה תואם, ככל שניתן, את   (ב)  

ההרכב הסיעתי של המועצה; ראש העיריה, סגניו וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו חברים בועדה 

  לעניני ביקורת.

  

), 2יושב ראש הועדה לעניני ביקורת יהיה, בכפוף להוראות פסקה (  )1(  (ג)  

מהאופוזיציה ולא יכהן כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר; לענין סעיף זה יראו 

את יושב ראש הועדה לעניני ביקורת כשייך לאופוזיציה אם התקיימו בסיעתו, בין 

  היתר, לפחות כל אלה:

  

  סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה;  (א)

  לסיעתו אין ייצוג בועדת ההנהלה;  (ב)

  ו סגנים לראש העיריה;מסיעתו לא מונ  (ג)

סיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העיריה או לניהול   (ד)

  העיריה.

היו הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד,   )2(

  יהיה יושב ראש הועדה לעניני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה:

  הוא אינו חבר בועדת ההנהלה;  (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

  
אם לא מונה מנהל  מועצה רשאית, ולפי דרישת הממונה חייבת, למנות לעיריה מזכיר  . (א)167

כללי, ורופא וטרינר; כן חייבת המועצה למנות מהנדס; מינוי לפי סעיף קטן זה יהיה של אנשים 

), ואפשר למנות אדם ליותר ממשרה 2ראויים, בדרך של מכרז פומבי בכפוף להוראות סעיף קטן (א

  אחת מהמשרות האמורות.

  

לעיריה מנהל כללי ובלבד ראש העיריה רשאי, ולפי דרישת הממונה חייב, למנות   )1(א  

  שהמועצה לא מינתה מזכיר.
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לא תמנה המועצה ולא ימנה ראש העיריה אדם, שעליהם למנותו, למשרה מהמשרות   )2(א  

הנקובות בתוספת החמישית אלא את מי שועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים בחרה בו, 

ם ולענין מנהל כללי, לא ימנה ראש העיריה אלא את מי שועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירי

  אישרה את כשירותו והתאמתו לתפקיד.

  

  המועצה, בהחלטה ברוב חבריה, תמנה לעיריה מבקר במשרה מלאה.  (ב)  

  

  לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר עיריה אלא אם כן נתקיימו בו אלה:  (ג)  
  

  הוא יחיד;  )1(

  תושב ישראל;הוא   )2(

  הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;  )3(

הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה   )4(

גבוהה בחוץ־לארץ 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   )6(

  של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית.

  

לא ימונה ולא יכהן כמבקר עיריה מי שכיהן כחבר מועצה, אלא אם כן עברו עשר   )1(ג  

הונתו כחבר מועצה בעיריה שנים מתום כהונתו כחבר מועצה באותה עיריה, או שנתיים מתום כ

  גובלת.

  

מי שהיה מועמד בבחירות למועצת העיריה, לא יכהן כמבקר אותה עיריה, למשך כל   )2(ג  

  תקופת כהונתה של אותה מועצה שאליה היה מועמד.

  

(ג), רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו של אדם אשר  על אף הוראות סעיף קטן  (ד)  

) לסעיף קטן (ג), כמבקר העיריה, אם 5(-) ו4לא נתמלא בו אחד מן התנאים המנויים בפסקאות (

הוא רכש נסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, 

  .1992-תשנ"ב

  

לעיריה; השר, בהתייעצות עם שר המועצה, בהחלטה ברוב חבריה, תמנה גזבר   )1(  (ה)  

  המשפטים ועם שר האוצר, יקבע תנאים לענין כשירות ופסלות לכהונה לגזבר;

  

נבצר מהגזבר זמנית למלא את תפקידו, תמנה המועצה ממלא מקום לגזבר   )2(

לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים; חדל הגזבר למלא את תפקידו וטרם מינתה 

תמנה המועצה ממלא מקום לגזבר לתקופה כאמור; המועצה גזבר אחר במקומו, 

ואולם רשאי השר להאריך תקופה זו בתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים, 

ובלבד שנוכח כי המועצה נוקטת את כל הפעולות הדרושות למינוי גזבר וכי הארכה 

כאמור 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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ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממנה בצו כי תמנה   . (א)א167

  , תוך הזמן הנקוב בצו.167מבקר, כאמור בסעיף 

  

הממונה למנות מבקר לעיריה לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור, רשאי   (ב)  

  ולקבוע את שכרו.

  

למשרות שיש  167ראש העיריה רשאי למנות לעיריה עובדים שלא הוזכרו בסעיף   (א)   . 170

  עליהן הקצבה בתקציב המאושר.

  

לא יתמנה אדם לעובד עיריה, לרבות למשרות המנויות בתוספת החמישית, למעט   (ב)  

המנהל הכללי, אלא לאחר שראש העיריה או מי שהוא הסמיך לכך הכריז על המשרה בפומבי על 

  פי כללים לפי סעיף קטן (ג).

  

במהלך מינוי למשרה המנויה בתוספת החמישית או למשרת פקח תונח לפני   )1(  )1(ב  

ועדת המכרזים הדנה בענין, חוות דעתו של היועץ המשפטי של העיריה בדבר קיום 

הוא ראוי הרשעה של המועמד בעבירה שבשל אופייה, חומרתה או נסיבותיה אין 

לשמש בתפקיד; במהלך מינוי למשרת יועץ משפטי תונח לפני ועדת המכרזים 

לבחירת עובדים בכירים חוות דעת כאמור, על ידי היועץ המשפטי של משרד הפנים; 

החליטה ועדת המכרזים בניגוד לחוות דעתו של היועץ המשפטי, תחליט המועצה 

לרבות נושא משרה בעיריה  –ח" בענין מינוי אדם למשרה כאמור; בפסקה זו, "פק

  הממלא תפקידי פיקוח;

שר הפנים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ושר המשפטים, ובאישור ועדת   )2(

הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת רשאי לקבוע בעלי תפקידים נוספים שלגביהם 

  ); 1תידרש חוות דעת היועץ המשפטי של העיריה כאמור בפסקה (

ון הפנים בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים השר לביטח  )3(

ואיכות הסביבה של הכנסת יקבע דרכי מסירת מידע בדבר קיום הרשעה של מועמד 

  כאמור בסעיף זה.

  

נים ואיכות הסביבה של הכנסת, יקבע בתקנות כללים בדבר השר, באישור ועדת הפ  (ג)  

דרכי מכרז ופרטיו, אם בדרך כלל ואם לסוגי משרות, ורשאי הוא בתקנות כאמור לקבוע משרות 

  וסוגי משרות שעליהן לא תחול, בתנאים שיקבע, חובת מכרז.

באמצעות לא תחול חובת מכרז לפי סעיף קטן (ב) על משרות שלהן מתקבל אדם   (ד)  

  .1959-לשכת תעסוקה לפי חוק שירות התעסוקה, תשי"ט

ראש העיריה בהסכמת מבקר העיריה ימנה עובדים ללשכת מבקר העיריה בהתאם   (ה)  

לתקנים שיקבע שר הפנים בתקנות ועל־פי האמור בהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד); תקנים 

בים, בתחומה של העיריה ובגודל לפי סעיף קטן זה ייקבעו בידי השר בהתחשב במספר התוש

  תקציבה השנתי.

  

לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העיריה אלא אם כן   )1(ה  

  ).4) עד (1(ג)(167התקיימו בו הוראות סעיף 

  

, בהסכמת מבקר העיריה, לאשר ), רשאי ראש העיריה1על אף הוראות סעיף קטן (ה  )2(ה  
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) אם רכש ניסיון במשך שבע 4(ג)(167מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף 

  .1992-שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב

  

ה, ואולם הם יקבלו הוראות עובדי לשכת מבקר העיריה דינם כשאר עובדי העירי  (ו)  

  מקצועיות ממבקר העיריה בלבד.

  

לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העיריה, שלא בהסכמתו של מבקר העיריה,   (ז)  

  ).1א(171אלא בכפוף להוראות סעיף 

  

  עובד המבצע פעולת ביקורת. –בסעיף זה, "עובד ביקורת"   (ח)  
  
  

  תפקידי מבקר העירייה
  

  ואלה תפקידי המבקר:  . (א)א170
  

 -לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"הלבדוק אם פעולות העיריה,   )1(

, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות 1965

  היעילות והחסכון;

  לבדוק את פעולות עובדי העיריה;  )2(

לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה מבטיחים קיום   )3(

  עקרונות היעילות והחסכון;הוראות כל דין, טוהר המידות ו

לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה   )4(

  ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

הבקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן   (ב)  

ת בתקציבם השנתי כדי יותר לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העיריה משתתפ

מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת 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   (ג)  

  –הביקורת בתקופה 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   )3(

  על שני נושאים לשנת עבודה.

  

  המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.  (ד)  
  

מבקר העיריה יכין ויגיש לראש העיריה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו, לרבות   (ה)  

הצעת תקן, במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה; היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע 

באחוזים מהתקציב השנתי של העיריה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה 

  של העיריה ובגודל תקציבה השנתי.
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ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העיריה, כפי   (ו)  

  שהגיש אותן מבקר העיריה, במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי.

  
  

  המצאת מסמכים
  

עובדי העיריה, ראש המועצה הדתית וסגניו, ראש העיריה וסגניו, חברי המועצה,   . (א)ב170

חברי המועצה הדתית, 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 

קופה הקבועה בדרישה ובאופן הביקורת ויתנו למבקר העיריה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך הת

  הקבוע בה.

למבקר העיריה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל   (ב)  

אוטומטי של העיריה מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים 

  או של המשרתים את העיריה או של גוף עירוני מבוקר.

פי דין, יחולו על מבקר העיריה ועל עובדים מטעמו המגבלות -לגבי מידע החסוי על  (ג)  

  הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.

ן עבודתו האמורה, כל עובדו של מבקר העיריה שאינו עובד העיריה, יחולו עליו, לעני  (ד)  

  איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העיריה.

לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העיריה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של   (ה)  

מועצת העיריה או כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה שאינה 

  להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו.סגורה רשאי הוא 

  

  דוחות ביקורת

המבקר יגיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערך; הדוח יוגש אחת לשנה,   (א)  .ג170

באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח; בדוח יסכם המבקר את  1-לא יאוחר מ

קויים ומניעת הישנותם בעתיד; בעת פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הלי

הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק ממנו לועדה לעניני ביקורת; אין בהוראות 

[נוסח  1958-ב לחוק מבקר המדינה, תשי"ח21-א ו21סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 

  משולב].

בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש העיריה ולועדה לעניני   (ב)  

הועדה  ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העיריה או

  לעניני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

תוך שלושה חדשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העיריה לועדה לעניני   (ג)  

  ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.

ותגיש למועצה הועדה לעניני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העיריה עליו   (ד)  

לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חדשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העיריה כאמור 

בסעיף קטן (ג); לא הגיש ראש העיריה את הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורה, תדון 

הועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים 

תו על ידי מבקר העיריה לועדה; בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה ממועד המצא

רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של העיריה או של גוף עירוני מבוקר 

  כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.
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את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה תוך חדשיים מן היום שהגישה הועדה   )1(  (ה)  

  דיון מיוחד בהם ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור;

לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף   )2( 

קטן (ד), או לא המציא ראש העיריה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו, ימציא 

חברי המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה המבקר עותק הדוח לכל 

  חודשים ממועד הגשתו לראש העיריה.

לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו, לפני   (ו)  

שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא בקורת של מבקר העיריה, 

  ר הועדה, להתיר פרסום כאמור.ואולם מבקר העיריה או ראש העיריה רשאי, באישו

העיריה יסוד להניח שראש העיריה או היועץ המשפטי של העיריה, הוא היה למבקר   (ז)  

, יעביר המבקר את 1977-צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק העונשין, תשל"ז

  הענין במישרין לידיעת מבקר המדינה.

  

  

שהוציא או שהכין מבקר העיריה במילוי . דוחות המבקר, חוות דעת או כל מסמך אחר 1ג170

תפקידו, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך 

  משמעתי.

  
  

  צוות לתיקון ליקויים
  

עובדי העיריה החברים בצוות לתיקון ליקויים, שמונה לפי  –. (א) בסעיף זה, "הצוות" א1ג170

חוק מבקר  –[נוסח משולב] (בסעיף זה  1958-א(ב) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח21הוראת סעיף 

  המדינה).

הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש מבקר העיריה   (ב)  

), לפי הענין, ובדרכים למניעת הישנותם של 2) או (1ג(ה)(170ושנדון על ידי המועצה לפי סעיף 

  ליקויים בעתיד.

הצוות יגיש את המלצותיו לראש העיריה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח מבקר   (ג)  

העיריה נדון על ידי 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   (ד)  

מבקר העיריה והוועדה לעניני ביקורת, בכתב, לא יאוחר משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו 

  הצוות.המלצות 

  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 170דו"ח או חלקו או תכנו או ממצא ביקורת, ומפר בכך את סעיף המפרסם . א334

  נה.מאסר ש –בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור, דינו 

  


