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לשכת ראש העיר
י"א/סיון/תשע"ז
 5יוני 2017
ס47614/
לכבוד
חברי מועצת העיר
אור-יהודה
שלום רב,
הנדון :דו"ח מבקר העירייה מס'  11לשנת 2016
בהתאם לסעיף  170ג' .לפקודת העיריות  ,אני מתכבדת להגיש לעיונכם את דו"ח
מבקר העירייה לשנת .2016
עיריית אור יהודה בראשותי מחויבת לפעול על בסיס חוקים ,תקנות ומדיניות
ברורה ושוויונית.
בנושאים של אכיפת הגביה והפיקוח העירוני ,אתר האינטרנט ומתקני המשחקים,
פעלו העירייה באופן אינטנסיבי בשנה האחרונה ,לרבות טיפול בתחומים אליהם
מתייחס הדו"ח.
בתחומי הגביה והאכיפה:
העירייה יצאה למכרז המחבר את מחלקות הגביה והאכיפה ,במסגרת " "out
 ,sourcingכאשר העירייה מבצעת בקרה צמודה של גזבר העירייה ומנהל אגף
הכנסות ,לצורך עמידה ביעדי התקציב ושיפור הגבייה השוטפת וגביית חובות
הפיגורים.
העירייה החלה במהלך  2016בביצוע אכיפה משפטית באמצעות מספר משרדי עורכי
דין ופעולת להסדרת חובות ,באמצעות וועדת הנחות ובאישור משרד הפנים.
לאחרונה אישרה מועצת העיר השתלבות במבצע מחיקת חובות ,במטרה להגביר
גביה מחד ולהקטין את היקף החובות מאידך.
בנוסף ,העירייה מקדמת מדידות וסקר נכסים ,במימון חלקי של משרד הפנים.
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במחלקת הפיקוח:
מחלקת הפיקוח עובתה והוכפפה לאגף שפ"ע .הקבלן אשר עסק בגביית החובות
הוחלף והמחלקה עוברת בקרות תקופתיות סדורות.
מערך החניה עבר רפורמה .העירייה ממשיכה בפיתוח חניונים ,בכלל זאת הוקמה
חניית משאיות ופותח חניון באריאל שרון .פיתוח החניות צפוי להתרחב בעקבות
חתימת העירייה על הסכם " מהיר לעיר" ,שיאפשר בין היתר פיתוח חניות במימון
משרד התחבורה.
אתר אינטרנט:
אתר האינטרנט העירוני שודרג והונגש ,היקף המידע הכלול בו הורחב באופן
משמעותי .בחודשים הקרובים צפוי לעלות לרשת אתר חדש לשירות התושבים.
במקביל הושקה אפליקציה עירונית חדשה על מנת לחזק את הקשר עם הציבור
ולאפשר עדכון שוטף וזמין.
מתקני משחקים:
העירייה התקשרה עם חברה המבצעת את כלל הבקרות ומאשרת עמידת המתקנים
בכלל התקנים הנדרשים.
אנו פועלים ליישום דו"ח המבקר ,בהתאם להנחיות החוק.
אני מודה למבקר העיריה על הביקורת האובייקטיבית ועל שיתוף הפעולה בין כל
הגורמים.
בכבוד רב,
ליאת שוחט ,עו"ד
ראש העיר

העתקים:
מר עופר תודר -מנכ"ל העירייה
מר רמי בן סעדון -מבקר העירייה
עו"ד שלומית שפינדל -היועמ"ש לעירייה
מר גיל גבריאל -גזבר העירייה
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משרד מבקר העירייה
תשע"ז
ניסן
א'
2017
מרס
28
סימוננו :ביקורת 544
לכבוד,
עו"ד ליאת שוחט ,ראש העירייה
נכבדתי!
הנדון :דו"ח מבקר העירייה מס'  11לשנת 2016
 .1הרני מתכבד להגיש אליך את דין וחשבון מבקר העירייה מס'  11לשנת .2016
הדו"ח מוגש על פי הוראות סעיף  170ג (א) לפקודת העיריות .בה בעת מועברים
עותקים מהדו"ח לחברי הוועדה לענייני ביקורת כנדרש בפקודת העיריות.
 .2הדו"ח מקיף את ממצאי הביקורת אשר בוצעה במהלך השנה שלגביה מוגש
הדו"ח ,לאחר קבלת הערות ותגובת המבוקרים ,באשר הייתה ,ובעלי התפקידים
מולם נערכה הביקורת.
 .3אני מקווה כי תמצאי בדו"ח כלי עזר מועיל לשיפור ניהול התחומים שנסקרו
בעירייה.
 .4תשומת הלב מופנת לאופן הטיפול הנדרש בדו"ח הביקורת כמפורט בסעיף  170ג
(ג)( -ו) לפקודת העיריות .כן מודגש עניין איסור פירסום פרטי הדו"ח בטרם חלף
המועד להגשתו למועצה.
בכבוד רב,

העתקים:
מר טל אשכנזי ,יו"ר הוועדה לענייני ביקורת.
מר עופר תודר ,מנכ"ל העירייה.
רו"ח גיל גבריאל ,גזבר העירייה.
חברי הוועדה לענייני ביקורת.

רמי בן סעדון
מבקר העירייה
והממונה על תלונות הציבור
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תוכן העניינים

5
דו"ח מבקר העירייה מס'  11לשנת 2016

תוכן העניינים
מס'
הנושא

עמ'

שם הנושא

.1

אכיפת הגבייה

6

.2

הפיקוח העירוני

50

.3

המועצה הדתית

76

.4

ביקורת מבקר המדינה" -ניהול ותפעול של
אתרי אינטרנט בשלטון המקומי" -מעקב
תיקון ליקויים

146

.5

המשחקים
מתקני
תחזוקת
הציבוריים -מעקב תיקון ליקויים

בגנים

163

.4

הבסיס החוק לעבודת הביקורת

177
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מבקר העירייה

ביקורת

אכיפת הגבייה
1/2016
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תוכן העניינים
הנושא

עמוד

פרק א -מבוא

8

פרק ב – עובדות

10

פרק ג  -ממצאים

12

פרק ד  -המלצות

48

נספחים-
נספח א' – מסמכים ישימים

49
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פרק א -מבוא
המחוקק הסדיר בפקודת העיריות כלים לגבייתם של חובות אלה בדרך של גבייה
מנהלית (שאינה כרוכה בהכרעה משפטית או גביה משפטית) .אולם ,לא חסם בפני
הרשויות המקומיות לתבוע תשלום חובות המגיעים לה בבית -המשפט ,בתביעה
אזרחית.
בפקודת המסים נקבע כי על הרשות המקומית לנקוט בהליכי גבייה על פי דין
(לרבות עיקולים) ,אשר ישקפו מאמץ רציני לגביית החוב וללא שיהוי.
הביקורת נערכה במהלך חודשים דצמבר  ,2015ועד חודש מאי .2016
מטרת הביקורת
בחינת מדיניות האכיפה המנהלית ברשות ,גורמי הביצוע ותהליכי פעילות האכיפה,
השימוש בכלי זה בראי הוראות החוק והנהלים ,הפיקוח והבקרה הנלווים
המתבקשים.
היקף הביקורת
היות שמדובר במערך רשות אכיפה חדשה ,הפועלת לראשונה בעיר ,ומאחר ומדובר
בפעילות אשר תוצאותיה חיוניות ביותר לעירייה ,בחנה הביקורת את ההיבטים
הבאים:
בחינת מדיניות האכיפה המנהלית בעירייה.
בחינת התוצאות הכספיות של רשות האכיפה בשנת פעילות ראשונה.
בחינת נהלי העבודה ברשות האכיפה.
יישום הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בהפעלת הליכי גבייה מנהליים ,לפי
פקודת המיסים (גבייה).
בחינת עלות הפעלת רשות האכיפה בשנת .2015
בחינת קשרי הגומלין בין רשות האכיפה למחלקת הגבייה העירונית.
בחינה מדגמית של יישום הליכי מחיקת חובות.
מתודולוגיה -
במהלך הביקורת ,נפגשה הביקורת עם מנכ"ל העירייה ,מנהלי המחלקות :מנהלת
רשות האכיפה ,מנהלת מחלקת הגבייה ,מנהל החשבונות הראשי בעירייה ,עו"ד
חיצוני המעניק שירותים לרשות האכיפה ,עובדי צוות התמיכה במערכות המידע
העירוניות ,קופאי מחלקת הגבייה.
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הביקורת סקרה תיקים ומסמכים ,ובכלל זה נהלים ,הפיקה דוחות ועיינה
בחשבונות.
כן נתקיימה שיחת פתיחת ביקורת עם מנכ"ל העירייה ובהשתתפות בעלי תפקיד
להם רלוונטיות לנושא הביקורת.
נתקבלו המסמכים הבאים -
מבנה ארגוני של רשות האכיפה.
קבצי  Excelשל כל מערכות הגבייה ברשות האכיפה.
פרטי העובדים ברשות האכיפה.
כפי שצוין ,הביקורת ביקשה לבחון את הנתונים הכספיים בשנת העבודה הראשונה
של רשות האכיפה ,ועל כן דו"ח זה מתייחס לפעילות בשנת . 2015
סימנים מוסכמים
<> מסמן סימוכין ,פירוט ראה בנספחים ,נספח מסמכים ישימים.
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פרק ב -עובדות
רקע נורמטיבי
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) תשנ"ג-
 ,1992בסעיף  8ארנונה כללית ,נקבע כי מועצה [מועצת העירייה] תטיל בכל שנת
כספים ארנונה כללית על הנכסים שבתחומה שאינם אדמת בנין; הארנונה תחושב
לפי יחידת שטח בהתאם לסוג הנכס ,לשימושו ולמקומו ,ותשולם בידי המחזיק
בנכס.
מתוקף חוק זה ,הותקנו התקנות ובכללן תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה
כללית ברשויות המקומיות) בשנים  ,2006-2000לרבות העדכונים.
פקודת המסים (גבייה) הינה דבר החקיקה העיקרי המסמיך רשויות ציבור לנקוט
הליכים לשם גבית חובות ,לרבות ארנונה וקובעת כללי הגבייה המנהלית של
המסים לאוצר המדינה ,באמצעות הרשות המקומית (להלן -הליכי גביה
מינהליים) ,מכוח אכרזה של שר האוצר-אכרזת המסים (גבייה) (ארנונה כללית
ותשלומי חובה לרשויות מקומיות) (הוראת שעה) ,התש"ס.2000 -
נקבע כי על הרשות המקומית לנקוט בהליכי גבייה על פי דין (לרבות עיקולים),
אשר ישקפו מאמץ רציני לגביית החוב וללא שיהוי.
עיריות רשאיות לנקוט הליכי גביה לגביית ארנונה ותשלומי חובה אחרים אף מכוח
פקודת העיריות.
סעיף  309בפקודה(להלן -פקודת העיריות) נקבע כי לא שולם החוב [ארנונה בפיגור]
כתום חמישה-עשר יום לאחר המצאת ההודעה כאמור ,יהיה לארנונה בפיגור,
וראש העירייה רשאי ליתן צו-הרשאה בחתימת ידו ובחותמת העירייה המופנה
לגובה הארנונה ומורה לו לדרוש תשלומו לאלתר ,ואם לא ישולם -לגבותו על ידי
תפיסת מיטלטליו של החייב ומכירתם ,באופן שנקבע להלן.
סעיף  315בפקודה נקבע כי הוראות תקנות  4ו 6-של תקנות מסים(גבייה) ,יחולו על
הליכים שיינקטו לפי הסעיפים  314-309לגביית כל ארנונה ,כאילו היתה מס הנגבה
לפי פקודת המסים(גבייה) ,בשינויים שפורטו.
סעיף  317בפקודה קובע כי על אף האמור בסעיפים  ,315-309כל מקום שהארנונה
בפיגור ,רשאי ראש העירייה במקום לנקוט הליכים לפי הסעיפים האמורים ,או
במקום להמשיך בהם ,לפתוח בהליכים לגביית הארנונה כחוב אזרחי.
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חוזר היועמ"ש לממשלה(הנחייה  7 ,1002פברואר  ,)2012עניינו הפעלת הליכי
גבייה מינהליים לפי פקודת המסים(גבייה) .בהנחיות אלה נקבעו עקרונות ותנאים
בסיסיים לנקיטה בהליך זה ,פרקי זמן מרביים בין ההליכים והקפאתם .ההנחיות
נותנות את הדעת לחובות בהתיישנות ודרך הטיפול הראויה .נקבע כי תקופת שיהוי
שלא תעלה על שלוש שנים שאם לא כן לא תוכל הרשות לפעול מתוקף הפקודה.
בחודש יולי  ,2007על פי הנחיות משרד הפנים אישרה מועצת העיר כללים בדבר
מיצוי הליכי גבייה ביחס לחובות <.>9
היועץ המשפטי לממשלה קבע בחודש פברואר  2012הנחיות להפעלת הליכי גבייה
מנהליים לפי פקודת המיסים (גבייה) <.>4
חוזר מנכ"ל משרד הפנים  20( 5/2012דצמבר  )2012חייב את הרשויות המקומיות
לקבוע ולאשר כללים למיצוי הליכי גבייה ביחס לחובות שונים ,בכפוף להנחיות
היועמ"ש.
להלן עיקרי הנחיות היועמ"ש לממשלה משנת - 2012
א .נקבעו חלופות להליכי גבייה מנהלית:
 )1הגשת תובענה אזרחית לבית המשפט.
 )2הליכי הוצאה לפועל.
 )3קיזוז מכוח הוראת דין מפורשת.
 )4גבייה פסיבית.
ב .נקבע העיקרון על פיו העירייה אינה רשאית להשתהות בגביית חובות.
ג .נקבע ההליך הפותח בהליכי גבייה.
ד .נקבעו לוחות זמנים למשלוח מכתבי דרישה.
ה .נקבעה תקופת השיהוי – "על העירייה לפתוח בהליכי גבייה תוך פרק זמן
סביר שהוא קצר מתקופת ההתיישנות ,מן הראוי שלא יהיה ארוך משלוש
שנים".
ו .נקבעו עילות להשעיה ,בהן העירייה תמנע מהליכי גבייה לפי הפקודה.
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פרק ג  -ממצאים
 .1כללי
למעלה מ –  50%מהכנסות העירייה ,מקורן מגביית ארנונה כללית .עובדה זו
מחייבת הקפדה יתרה על תוצאות פעולות מחלקות הגבייה והאכיפה בעיר.
בדו"ח הכספי לשנת  2014שנערך על ידי מבקר משרד הפנים ,הפנה המבקר את
תשומת הלב לעובדה כי  90%מסך חייבי הארנונה ומיסים  ,הנאמדים בסך 366
מיליוני ש"ח ,הינם חובות מסופקים .חובות אלו נצברו במהלך שנים ארוכות מבלי
ליתן את הדעת ליישום הליכי אכיפה <.>1
על פי הדו"חות הכספיים המבוקרים ליום  ,31.12.2014יתרת כלל החובות שנצברו
ליום  1.1.2015עמדה על סך  406,816אלש"ח ,מהם  365,828אלש"ח נרשמו כחובות
מסופקים וחובות למחיקה.
יתרת חובות זו מהווה  90%מכלל החובות שנצברו לגבייה.
בשנת  2015היו במחלקת הגבייה  12,024חשבונות פעילים ,בעבור כל סוגי
השירותים המוענקים על ידי העירייה.
בשנת  ,2015עת החליטה העירייה על הקמת מערך אכיפה עצמית ,החלה לפעול
מחלקת אכיפת הגבייה (להלן -רשות האכיפה) שמונתה על ידי העירייה במקום
חברת מילגם ,שירותים לעיר בע"מ (להלן -מילגם) שחדלה ליתן את שירותי
האכיפה.

מדיניות אכיפת הגבייה-
מדיניות אכיפת הגבייה הינה הצהרת ההנהלה באשר לעמדתה ולמחויבותה לנושא.
המדיניות מהווה את הבסיס ההכרחי למערך פעולות אכיפת הגבייה בעירייה .כל
הפעילות בתחום נגזרת ממדיניות זו ,וכעולה מהוראות חוק ,נוהל והנחייה
מחייבים .המדיניות אמורה להיות מתועדת ומפורסמת.
הביקורת העלתה כי בעירייה לא קיימת כלל מדיניות אכיפת הגבייה ,כלומר :טרם
הוצהר על מחוייבות ההנהלה ועל רמת החשיבות אותה היא מייחסת לנושא אכיפת
הגבייה ,בכתב כמסמך מחייב ואשר ממנו יגזרו הנהלים ,תחומי אחריות ,משאבים
ועוד.
בשנת  2015נקבע תקציב הארנונה השוטף על סך  99,100אלש"ח ותקציב ארנונה
פיגורים על סך  12,000אלש"ח ,ובסה"כ נקבע התקציב על סך  111,100אלש"ח
לגבייה.
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בפועל נגבה על ידי מחלקות הגבייה והאכיפה ,שתיהן יחד ,סך  107,479אלש"ח
<.>2

תחומי הפעילות של רשות האכיפה -
א .רשות האכיפה מופקדת על גביית כל החובות מהתושבים.
חובות מהתושבים – כל החובות אשר לא שולמו על ידי התושבים לאחר
 30ימים ,מיום המצאת הודעת החיוב לתושב.
ב .בישיבת מועצה מן המניין שהתקיימה ביום  6.1.2015אושר מינוי פקידת
גבייה – עו"ד הילה מעודד <.>3
בכתב המינוי נקבעו הסמכויות הבאות –
 .1הוצאת מכתב הרשאה לגובה המס לדרוש מהחייב לשלם את חוב
הארנונה המגיע ממנו.
 .2לעקל את מטלטלי החייב במידה והחוב לא ישולם.
 .3להוציא צו מכירת המיטלטלין שעוקלו.
 .4להוציא צו עיקול על נכסים שברשות צד ג'.
 .5לבטל עיקול שהוטל על צד ג'.
 .6להוציא צו למסירת נכסים מעוקלים לצד ג'.
סמכויות אלו בכללותן ,מאפשרות לפקיד הגבייה להשיג תוצאות מירביות
בביצוע האכיפה.
ג .להלן הנתונים הכספיים לשנת :2015
אלש"ח

%

יתרת חייבים ליום 1.1.2015

274,301

74%

חיובים בשנת 2015

97,478

26%

סה"כ חובות ארנונה

371,779

100%

גבייה השנה כולל פיגורים

(29% )107,479

יתרת פיגורים – ארנונה

264,300

71%

מהנתונים המוצגים לעיל מתברר כי לשנת  2015עמדה יתרת החייבים בגין
ארנונה בסך  274,301אלש"ח ,אשר נצברו במהלך שנים רבות ,ומערכות הגבייה
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של העירייה בסיוע החברה הקבלנית אשר נשכרה לביצוע פעולות אכיפת
הגבייה ,לא הצליחו בפעילותם לצמצם יתרות חוב אלו.
הביקורת מציינת כי יתרת חוב זו מהווה כ –  110%מתקציב העירייה לשנת
.2015
עוד מתברר כי פעילות רשות האכיפה ומחלקת הגבייה בשנת  2015הניבו את
התוצאות הבאות (אלש"ח):
מס' תיאור

חובות

אחוז

274,301

1

חובות פיגורים

2

חובות שוטפים 97,478

3

סה"כ

371,779

גבייה בפועל אחוז הגבייה יתרת חוב

74%

9,439

3.4%

264,862

26%

98,040

100.50%

()562

100%

107,479

264,300

רשות האכיפה הצליחה לגבות  3.4%בלבד מסך חובות הפיגורים בשנת .2015
אולם ,לטענת מנהלת רשות האכיפה ,הרי שהגבייה עבור חובות שוטפים במהלך
שנת  2015היתה חלק מהגבייה שבוצעה על ידי רשות האכיפה ועל כן ,לא ניתן
לקבוע מהו שיעור הגבייה אשר בוצע על ידי רשות האכיפה.
במטרה להגיע לתוצאות הגבייה של רשות האכיפה ,ערכה הביקורת מספר
בדיקות במערכת המחשב של רשות האכיפה ,ואף ביקשה דו"חות פרטניים
מיחידת המחשב אשר יקבעו מהו שיעור הגבייה אשר בוצע על ידי רשות
האכיפה ,אך ללא הצלחה.
זאת ועוד ,כפי שהתברר במהלך הביקורת ,הרי שמחלקת הגבייה ורשות האכיפה
חלוקות בדעתן על חלקה של כל אחת מהן בגבייה.
בתגובה לדו"ח הביקורת השיבה ממלאת מקום מנהלת מחלקת הגבייה כי
פעולות האכיפה שבוצעו בשנת  2015הינן עבור חובות לשנת  2015בלבד .על כן,
התשלומים שבוצעו במחלקת הגבייה ונזקפו לשנת  2015הינם נכונים.
בתגובה לדו"ח הביקורת ,ביקשה להדגיש מנהלת רשות האכיפה כי בשנת 2015
ביצעה רשות האכיפה פעולות אכיפה ,הן נגד חייבים שצברו חובות עד סוף 2014
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(שליחת דרישות ,ביצוע עיקולי בנקים וצד ג') והן לגביית חובות בגין השנה
השוטפת .2015
במענה לדו"ח הביקורת השיב מנכ"ל העירייה כי חלק גדול מן העובדות
מתייחסות לתקופה טרם תחילת עבודתם של מנכ"ל הרשות וגזבר הרשות,
ומשכך איננו מתייחסים אליהם .עם זאת יצוין כי גם בענייני הכפפת מנהלת
האכיפה ליועמ"ש אינה טריוויאלית והדעת נותנת כי מנהלת האכיפה תהיה
כפופה לגזבר העירייה.
ד .הביקורת מציינת כי במחלקת הגבייה המופקדת על גביית החוב ,קיים סימון
מיוחד של חשבונות חייבים הקרוי "מקודדים".
סימון זה מסמן את כל החשבונות של החייבים אשר מתנהל לגביהם טיפול
כלשהו על ידי אחת ממחלקות העירייה ,ולפיכך ,חשבונות המסומנים כמקודדים
אינם בטיפול רשות האכיפה ,עד לסיום הטיפול של המחלקות השונות בעירייה.
להלן הנתונים הכספיים של החשבונות המסומנים בסימון זה (מקודדים) ,כפי
שהעלתה הביקורת ממערכת הגבייה בעירייה ליום :31.12.2015
תאור
 .1יתרת חוב ליום 1.1.2015

אלש"ח
112,227

 .2תוספת לחשבונות מסומנים (מקודדים) בשנת 2015
מחובות עבר עד שנת 2014

13,646

 .3יתרת חשבונות מסומנים (מקודדים) ליום 31.12.2015
עבור חובות עבר
 .4תוספת לחשבונות מסומנים (מקודדים) לשנת 2015

125,873
2,520

 .5יתרת חשבונות מסומנים (מקודדים) ליום 128,393 31.12.2015

הביקורת מדגישה כי רשות האכיפה מנועה מלבצע כל פעילות אכיפה לחשבונות
מסומנים אלו ,המהווים כ 50% -מסך החייבים ליום .31.12.2015
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 .2מבנה ארגוני -
להלן המבנה האירגוני של רשות האכיפה:

מחלקת
אכיפה
מנהלת רשות
האכיפה
יועץ חיצוני –
עו"ד

אחראית
עיקולים

א.

קופאית
ראשית

 2פקידות
אכיפה

עובד שטח

ברשות האכיפה מועסקים  6עובדים ,כולם במשרה מלאה.

ב .כל העובדים החלו בעבודתם במחלקה מיום הקמתה ,דהיינו ,1.1.2015
להוציא עובד השטח שהחל ביום .1.4.2015
במסגרת תהליך הקמת מחלקת האכיפה ,פרסמה העירייה בחודש דצמבר 2014
מכרז פנימי לתפקיד מנהל/ת מחלקת אכיפה בעירייה (מכרז .)35/2014
מעיון בתנאי המכרז נקבע כי הכפיפות הארגונית של המנהל הינה ליועמ"ש
ברשות המקומית .הביקורת העלתה כי בפועל הוכפפה המחלקה בכפיפות ישירה
למנכ"ל העירייה.
הביקורת מציינת כי במעמד הביקורת נמצא כי מחלקת האכיפה אינה מסתייעת
בגורמים נוספים (משרדי עו"ד וכיוצ"ב) ,בתחומי האכיפה המשפטית.
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בתגובה לדו"ח הביקורת ,השיבה מנהלת מחלקת האכיפה כי מהיום הראשון של
הקמת רשות האכיפה ועד היום ,מנהלת רשות האכיפה והיועץ מטעמה ,עו"ד רן
אברון ,חזרו וציינו את חשיבות האכיפה המשפטית והצורך הדחוף בה בפני מנכ"ל
העירייה דאז ,היועצת המשפטית של העירייה ,מ"מ מנהלת מחלקת הגבייה
והיועץ החיצוני דאז למחלקת הגבייה ,מר הורוביץ.
חשוב לציין כי מ"מ מנהלת מחלקת הגבייה והיועץ החיצוני למחלקת הגבייה מר
הורוביץ התנגדו לביצוע תביעות משפטיות בטענה כי האכיפה המשפטית אינה
יעילה ,כל זאת תוך התעלמות מוחלטת מהנחיות היוע"מש לשנת  ,2012כפי
שפורטו בדו"ח הביקורת.

 .2.1הפסקת עבודת חברת מילגם -
א .משנת  2004עד ליום  31.12.2014פעלה חברת מילגם כחברה קבלנית
לאכיפת החובות וגבייתם ,בהתאם להסכם ההתקשרות עם העירייה.
ב .הנהלת העיר החליטה על העברת האכיפה לידי רשות האכיפה העירונית,
וביום  14.12.2014התקיימה פגישה במשרדה של מ"מ מנהל מחלקת
הגבייה ,בה נקבעו סדרי הפסקת עבודתה של חברת מילגם בביצוע
האכיפה בעיר.
להלן עיקרי הדברים שסוכמו –
 .1חברת מילגם תעביר רשימות מפורטות של פרטי החשבונות
המעוקלים בבנקים.
 .2חברת מילגם תעביר לעירייה את כל מסמכי האכיפה הקיימים
ברשותה ,החל משנת  ,2004ארוזים בקרטונים ובצירוף רשימה.
 .3על חברת מילגם להתקין את תוכנת אג"מ ,שהופעלה על ידה לגבייה
ואכיפה ,למשך  7שנים במיקום שהעירייה תחליט ,החל מיום
.31.12.2014
 .4המחאות שחזרו – יועברו לעירייה ,בצירוף רשימה מפורטת.
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 .5ביום  31.12.2014מילגם תסגור קופות ולא תיגבה לאחר מכן
תשלומים ,לבד מכרטיסי אשראי.
 .6תיקי כינוס נכסים אצל עו"ד מטעם מילגם –יוחזרו לעירייה.

בתגובה לשאלת הביקורת ,השיבה מנהלת רשות האכיפה כי החומר הועבר
אל רשות האכיפה והחברה העמידה את תוכנת אג"ם ,שבה עבדה בשלוש
עמדות ,לשימוש רשות האכיפה "לקריאה בלבד".
בתגובה לדו"ח הביקורת ,השיבה מנהלת רשות האכיפה כי לא בוצעה
חפיפה כלשהי ואפילו מינימלית ביותר בין חברת מילגם היוצאת לבין רשות
האכיפה.

 .2.2הקמת רשות האכיפה -
א .רשות האכיפה החלה לפעול באופן רשמי מיום  ,1.1.2015עת הופסקה
עבודתה של חברת מילגם.
ב .עם הקמתה של רשות האכיפה ,החלו לעבוד בה מנהלת הרשות ועוד 4
עובדים (ראה סעיף .)5
פיקוח ובקרה-
שינוי מדיניות ומהלך לגבייה עצמית מחייבות את הרשות המקומית
לבצע פיקוח ובקרה על התהליך ,עמידה ביעדים ומדדים נבחרים
להצלחת אכיפת הגבייה.
חוזה ההתקשרות בין העירייה לחברת מילגם ,עת הועסקה בגביית
האכיפה ,חייבו את האחרונה להעביר דיווחים עיתיים שוטפים להנהלת
העירייה ,לרבות לגזבר העירייה ולממונה על מינהל הכנסות [ מחלקת
הגבייה] בקבועי זמן ואשר נתנו בידי העירייה את היכולת לבצע פיקוח
ובקרה.
הביקורת העלתה כי בשונה ממצב זה ,לרבות העובדה של מעבר
ממדיניות העסקת חברה בעלת ניסיון רב ,למצב בו מקימים אורגן
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מחדש ,חסר ניסיון באכיפה עצמית ,לא קבעה הנהלת העירייה חובת
דיווח והעברת דוחות עיתיים ,שבועיים ,חודשיים שוטפים וכדומה,
במטרה לבצע פיקוח ובקרה הדוקים ,בוודאי בעיתוי קריטי של יישום
המהלך.
הנהלת העירייה לא קבעה נהלי עבודה ,יעדים לגבייה ,דיווח ובקרה על
פעילות רשות האכיפה.
הביקורת סבורה כי על הנהלת העירייה היה לוודא את פעולותיה
השוטפות של רשות האכיפה ולדרוש ממנה דו"חות תקופתיים כפי
שדרשה וקיבלה מהחברה הקבלנית ,המתמחה בתחום האכיפה .קל
וחומר במהלך של מערך רשות אכיפה עצמית חדשה ,חלה חובה לדרוש
קבלת דו"חות תקופתיים אלו.
במענה לדו"ח הביקורת ,השיבה מנהלת רשות האכיפה כי מעת לעת
נקבעו פגישות עבודה בניהול מנכ"ל העירייה ,בשיתוף מ"מ מנהל מחלקת
הגבייה והיועצים.
ג .חברת מילגם סיימה את עבודתה ביום  31.12.2014והעבירה לרשות
האכיפה בהתאם לסיכומים ,ארגזים עם מסמכי אכיפה וכן קובץ חייבים
מתוכנת החברה לאוטומציה (תוכנת אג"מ).
קובץ זה אינו "מתחבר" (חוסר אינטגרציה) עם המערכת עימה עובדות
מחלקת הגבייה ורשות האכיפה ,תוכנת הגבייה של חברת
"מטרופולינט".
ד .לאור זאת ,היה על רשות האכיפה להתמקד בביצוע עבודה יסודית
לניתוח כל חשבונות החייבים ,לוודא את פרטי החוב ,ללמוד את כל אחד
מהתיקים שהועברו אליה ולערוך דו"חות לביצוע הגבייה.
יתרה מזאת ,היה על רשות האכיפה לפנות למחלקת הגבייה וללמוד
ממנה את הידוע על כל אחד מהחייבים ולהבין את הרקע והטיפול שבוצע
בעבור גביית כל אחד מהחובות שהועברו לביצוע האכיפה.
בתגובה לדו"ח הביקורת ,השיבה מנהלת רשות האכיפה כי היות ולא
ניתן זמן לחפיפה והיתה מוטלת עליה משימת הגבייה השוטפת ,נאלצה
לפעול בדרך שפעלה ,על מנת להגיע לתוצאות גבייה הטובות ביותר.
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ה .עם תחילת עבודתה ,הפיצה רשות האכיפה לכל החייבים ,בהתאם
לרישומים שהופיעו במערכת הגבייה ולא במערכת חברת מילגם ,מכתב
דרישה ,מבלי להסתייע בדו"חות שהועברו אליה מחברת מילגם .בתגובה
לדו"ח הביקורת השיבה מנהלת רשות האכיפה כי כאמור בדו"ח
הביקורת ,הקובץ של חברת מילגם אינו מתחבר עם המערכת עמה
עובדות מחלקת הגבייה והאכיפה ולכן לא ניתן היה להסתמך עליו
ולהיעזר בו .הקובץ מתאים לתוכנת האג'ם ואינו מתאים לתוכנת
האכיפה של מטרו בה משתמשת רשות האכיפה .מדובר בקובץ סטטי
לצפייה בלבד ושלא ניתן להשתמש בבסיס הנתונים שלו לצורך המשך
עבודת האכיפה בתוכנת האכיפה החדשה (מטרו) באופן גורף ומקובץ
כלפי כלל החייבים .בנוסף ,מילגם קודדו "חובות אבודים" גם לחובות
עם פוטנציאל גבייה וכן מקרים שלא אושרו למחיקה ע"י מ"מ מנהל
מחלקת הגבייה או מי מטעמה ,אולם מילגם לא הסירו את הקידוד בהם
כך שגם מהסיבה הזו קובץ החייבים שהועבר ע"י מילגם אינו נכון .כגון :
ל.ר .זאת ועוד ,כפי שכפר ציינתי גם את הדוחות של מילגם היה צורך
לבדוק היטב".
ו .ככלל ,רשות האכיפה מתחילה את פעולותיה ,לאחר  30יום ממועד
משלוח דרישת התשלום לתושב .הרשות "מושכת" את נתוני החייבים
ממערכת הגבייה של "מטרופולינט" ,ולמעשה הרשות ממשיכה את
פעולותיה של מחלקת הגבייה.
ז .בביצוע העבודה השוטפת ,מצאה רשות האכיפה כי חלק מהנתונים
המוזנים במערכת הגבייה בעבור פרטי המשלם והחוב אינם מדויקים
ואינם מפורטים ומקשים על ביצוע אכיפת הגבייה .להלן דוגמה לאי
הדיוקים ,כפי שהוצגו על ידי מנהלת רשות האכיפה:
 )1שם המשלם אינו מופיע או אינו נכון או אינו תואם את שם בעל
הנכס.
 )2הכתובת אינה נכונה או אינה רשומה כלל.
 )3סכום החוב – משנת  2000קיימים חובות אשר אינם ניתנים
לגבייה ,או שחסרים בהם פרטים מסייעים.
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 )4אין רישומים לגבי פרטי המשלם :מספר תעודת זהות ,מספר
טלפון.
כפי שציינה הביקורת ,בדיקות אלו באופן מקיף היו צריכות להתבצע
מייד עם התחלת פעילותה של רשות האכיפה ,כפעולה ראשונה לביסוס
יתרות החייבים שקיבלה לביצוע האכיפה .מנהלת רשות האכיפה חזרה
וביקשה להדגיש כי מיום הקמת רשות האכיפה ועד היום ,רשות האכיפה
ביצעה ומבצעת בדיקות אלו באופן מקיף ,מבצעת טיוב נתונים ופועלת
לסידור המערכת והנתונים בה ועושה כל שביכולתה ,ולמרות שזה אינו
תפקידה ,וזאת על מנת שתוכל לבצע פעולות אכיפה כראוי וכמצופה .זהו
הליך שגוזל זמן רב ומשפיע באופן ישיר על העמידה ביעדים של רשות
האכיפה.
ח .מנהלת רשות האכיפה חזרה וביקש להדגיש כי רשות האכיפה ביצעה
ועדין מבצעת עבודה יסודית לניתוח כל חשבונות החייבים ,וידוא פרטי
החוב ,למידת כל אחד מהתיקים שהועברו אליה ,עריכת דוחות לביצוע
הגבייה ,פנייה למחלקת הגבייה ולמידה ממנה את כל הידוע על כל אחד
מהחייבים והבנת הרקע והטיפול שבוצע בעבור גביית כל אחד מהחובות
שהועברו לביצוע האכיפה .כל זאת במקביל לביצוע פעולות אכיפה
(שליחת דרישות תשלום) .כל האמור נלמד הן מהתושבים עצמם ,הן
ממערכת האג"ם בה השתמשה חברת מילגם ,הן ממסך ארועים ללקוח
במערכת הגביה ,הן מהמסכמים הנסרקים למערכת והן ממ"מ מנהל
הגבייה ומבנות מחלקת הגבייה ולעיתים אף מגורמים שונים בעירייה.
חשוב להדגיש ,כי פעמים רבות הובאו בפנינו פניות של תושבים לגבי
קידוד לא נכון/טעות בחשבון וכד' ופנינו למחלקת הגביה אשר תיקנה את
הטעות .מכאן שאין פסול מללמוד את הרקע גם מהתושבים ולהקל
עליהם בטיפול מהיר ויעיל .עוד חשוב מאוד לציין ,כי מדובר על כמות
גבוהה מאוד של חייבים שבדיקה יסודית של כל אחד ואחד מהם נמשכת
זמן רב ולאור העובדה שכל דרישה/פנייה לתיקון בחשבונות מטופלת רק
לאחר אישורה של מ"מ מנהל מחלקת הגבייה וע"י הבנות במחלקת
הגביה בלבד .באם רשות האכיפה היתה מבצעת בדיקה יסודית לגבי כל
אחד מהחייבים ללא ביצוע אכיפה במקביל של שליחת דרישות תשלום,
לא היתה גבייה כלל הן של חובות פיגורים והן של חיובים שוטפים וברור
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מאוד שהתוצאות אשר היו מושגות בהליך כאמור אינן עומדות בקנה
אחד עם היעדים שנדרשו.
ט .לביצוע עבודתה השוטפת הסתייעה רשות האכיפה ביועץ חיצוני ,עו"ד
בהכשרתו ,המתמחה בתחום אכיפת ארנונה ,בהיקף של  70שעות עבודה
בחודש (שירותי היועץ מפורטים בסעיף .)2.6

 .2.3יחסי הגומלין בין רשות האכיפה ומחלקת הגבייה –
א .עד ליום  31.12.2014עבדה מחלקת הגבייה עם חברת מילגם ,אשר
ביצעה את האכיפה בעיר.
ב .לחברת מילגם היתה גישה למערכות הגבייה של חברת "מטרופולינט",
ועבודתה שלה בוצעה בתוכנת אג"ם – תוכנה יעודית לגביית חובות
ארנונה ,של החברה לאוטומציה.
ג .החל משנת  ,2015משחדלה חברת מילגם לפעול ,קיימת מערכת גבייה
ואכיפה אחת ,של חברת "מטרופולינט" ,כך ששתי המחלקות  ,גבייה
ואכיפה ,עובדות על אותו בסיס נתונים משותף.
ד .לדברי מ"מ מנהלת הגבייה ,אין כיום נהלי עבודה כתובים ,המסדרים
את יחסי הגומלין עם רשות האכיפה .בעבר ,היו נהלים כתובים וברורים
עם החברה הקבלנית מילגם ,אולם כיום אין בנמצא נהלי עבודה ,עובדה
המקשה מאוד על ההתנהלות השוטפת.
בתגובה לדו"ח הביקורת ,השיבה מנהלת רשות האכיפה כי למיטב
ידיעתי ,מעולם לא היו נהלים כתובים וברורים עם החברה הקבלנית.
ה .בין המטלות בגינן אישרה ועדת ההתקשרויות את הארכת הסכם
ההתקשרות בין העירייה לבין היועץ החיצוני נקבע כי יכלל יצירת
ממשק שדרוג בין שתי המחלקות<.>8
הביקורת העלתה כי היועץ החיצוני הועסק רק על-ידי רשות האכיפה
ואינו מסייע למחלקת הגבייה ,אף כי מתפקידו היה לעשות זאת ,ולחזק
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את הפעילות השוטפת בין שתי המחלקות ,כעולה מהתנאים בהסכם
ההתקשרות.
בתגובה לדו"ח הביקורת ,השיבה מנהלת רשות האכיפה כי היועץ
החיצוני פנה מספר פעמים למ"מ מנהל מחלקת הגבייה ונתקל בחוסר
שיתוף פעולה וחוסר רצון ונכונות לפגישות עבודה.
ו .רשות האכיפה "מושכת" את הנתונים ממערכת הגבייה ישירות
ומתחילה לפעול לאכיפת הגבייה ,לאחר  30ימים ממשלוח ההודעה
הראשונה לתושב.
ז .במערכת הגביה קיים סימון המאפיין את "חייבים בטיפול העירייה" –
החייבים המסומנים בסימון זה אינם בטיפולה של רשות האכיפה.
ח .משיחות שקיימו נציגי הביקורת עם מנהלת רשות האכיפה ומנהלת
מחלקת הגבייה התברר כי קיים נתק בין שתי מחלקות אלו .כל מחלקה
טוענת כי השנייה פועלת באופן לקוי ,המכביד על פעולתה שלה ולמעשה
אין שיתוף פעולה חיובי ופורה בין המחלקות ,כפי שהיה נחוץ.
ט .מנהלת רשות האכיפה טוענת כי בהגיע תושב לשלם עבור חובות עבר,
כתוצאה מפעולות רשות האכיפה ,התושב פונה למחלקת הגבייה לביצוע
התשלום וזו רושמת את התקבולים אשר נגבו כפירעון חובות שוטפים
ולא כפירעון חובות עבר ,ולפיכך יקשה לזהות תקבולים שנתקבלו
כתוצאה מעבודת רשות האכיפה וחמור יותר -חובות מהעבר יצטברו
ויקשה בעתיד לגבותם ,בשל התיישנות .טענותיה אלו לוו במסכמים
המבססים את הטענות.
בתגובה לדו"ח הביקורת ,השיבה מ"מ מנהל מחלקת הגבייה כי חלק
מהתשלומים אשר בוצעו בשנת  2015סגרו חובות גם לשנת .2014
המגמה לזקיפת התשלומים לשוטף ולא לחובות עבר היתה במטרה
לעמוד ביעדי הגבייה בשנת  .2015היה פיגור בגבייה השוטפת מול
התקציב ,מה גם שלא נוצרה פה בעיה לקושי בגביית החוב לשנים
קודמות ,היות ובהסדר זה נגבה כל החוב ,גם לשנים קודמות.
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י .להלן מספר דוגמאות שהוצגו בפני הביקורת ,על ידי מנהלת רשות
האכיפה:
)1

החייב – ק.ת ז בע"מ
ביום  7/9/2015שולם סך 110,000 -ש"ח .עיקר סכום זה נזקף לטובת
חובות לשנת  2015כלהלן :

תאור התקבול
יתרת ארנונה
שירותי שמירה
ארנונה
ארנונה
שרותי שמירה
ארנונה
הוצאות אכיפה
סה"כ לטובת שנת 2015
יתרת ארנונה לשנת 2014
סה"כ תקבול

ש"ח
16,532
62
9,533
57,210
250
337
128
84,052
25,948
110,000

אחוז

76%
24%
100%

מפירוט הטבלה המוצגת לעיל עולה כי רק –  25,948ש"ח נזקפו לטובת
שנת  ,2014ואילו –  84,052ש"ח נזקפו לטובת שנת  ,2015הגבייה
השוטפת .זאת למרות שיתרת החוב של הנ"ל עמדה על סך252,648 -
ש"ח ,נכון ליום .10/3/16
בתגובה ,השיבה מ"מ מנהל מחלקת הגבייה כי בנוסף לתשלום מזומן
בסך  110,000ש"ח ,נעשתה עסקת תשלומים עבור כל יתרת החוב וכן
שולם במזומן עבור שנת  ,2014כך שלא קיימת בעיה של גביה.
מנהלת רשות האכיפה הגיבה כי התשלום הראשון שניתן בהמחאה
דחויה ליום  13/1/2016חזר מהסיבה "חשבון מוגבל" ועל כן בוטלו
שאר ההמחאות על ידי מחלקת הגביה .דהיינו ,החוב של שנת 2015
שולם במזומן בעוד יתרות החוב הישנות נשארו במערכת ולא שולמו.
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 )2החייב – ק.מ בע"מ
רשות האכיפה הטילה עיקול על חשבון הבנק של החייב בגין חובות
ארנונה לשנת  .2014ביום  3/11/15הגיע החייב לביצוע התשלום.
בקופת הגבייה נתקבלו –  106,000ש"ח ,אשר נזקפו לטובת החובות
כלהלן:
תאור התקבול

ש"ח

אחוז

חובות עבור שנת 20,394 2014

19%

חובות עבור שנת 85,606 2015

81%

סה"כ

106,000

100%

מהפירוט המוצג לעיל עולה כי מחלקת הגבייה זקפה לטובת תשלום
חובות שוטפים לשנת  2015בסך 85,606 -ש"ח ,בעוד בעבור שנת ,2014
השנה בגינה הוטל העיקול ,נזקף רק 20,394 -ש"ח .יתרת החוב אשר
נותרה ביום  10/3/16עומדת על סך 63,432 -ש"ח.
במענה לדו"ח הביקורת ,השיבה מ"מ מנהל מחלקת הגבייה כי כל
החוב שולם בהסדר תשלומים ואין כל בעיית גבייה .,גם פה השיקול
לגבייה עבור שנת המס השוטפת הינה כדי לעמוד ביעדים.

 )3החייבת – מ.ס
רשות האכיפה הטילה עיקול על חשבון הבנק של החייבת .ביום
 10/11/15הגיעה החייבת ושילמה סך 12,306 -ש"ח ,מהם נזקפו
לטובת החוב לשנת  2015סך 195,6 -ש"ח והיתר לשנים קודמות.
דהיינו – למעלה מ  50%מהתקבול נזקף לטובת חובות שוטפים ולא
לטובת חובות עבר ,אותם קשה מאוד לגבות.
לאחר ביצוע התשלום נותרה יתרת חוב בסך 209,394 -ש"ח בגין
חובות עבר.
במענה לדו"ח הביקורת השיבה מ"מ מנהל מחלקת הגבייה כי כל
החוב שולם בהסדר תשלומים ואין כל בעיית גבייה.
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מ"מ מנהל הגבייה הציגה קבלה נוספת בסך  190,000ש"ח ששולמה
ביום  10/11/2015ובה פורטו כל יתרות החוב של החייב אשר שולמו.
זקיפת הגבייה נערכה עבור שנים קודמות.
עוד הוסיפה מ"מ מנהל הגבייה כי אין כל בעיה לזהות תקבולים
שנתקבלו כתוצאה מעבודת רשות האכיפה ,למרות שהגבייה בוצעה
במחלקת הגבייה .לרשות האכיפה יש אפשרות להפיק דו"חות של
החייבים שפעלה נגדם וסך החובות אשר נקטה הליכים כנגדם מול
דו"ח תקבולים לאותה שנה ולזהות את התקבולים שבוצעו כנגד
החובות שנקטו כנגדם הליכים.
בתגובה לדו"ח הביקורת השיבה מנהלת רשות האכיפה כי זקיפת
התשלום במזומן לטובת החובות השוטפים לשנת  2015וזקיפת
ההמחאות הדחויות לטובת חובות עבר שלפני שנת  -2015שיטה זו
מנציחה את חובות העבר ומנוגדת לדין הקובע בעניין .חוק הרשויות
המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) התש"מ 1980
בסעיף שכותרתו "זקיפת תשלומים" קובע כי "סכום ששולם לסילוק
חובות שונים שאדם חייב לרשות מקומית ,יזקף תחילה כנגד תשלום
החובה שמועד החיוב שלו הוא המוקדם ביותר מבין חובותיו בתוספת
תשלומי הפיגורים החלים עליו".
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 .2.4ניהול קופות ברשות האכיפה -
ברשות האכיפה מתבצעת גביית כספים מהחייבים במהלך כל השנה .במהלך
שנת  2015פעלו  6קופות בהם התבצעה קבלת הכספים מהתושבים החייבים.
הגבייה שנתקבלה על פי דוחות הקופה שהועברו לביקורת הסתכמה בסך-
. ₪ 7,448,887
להלן ריכוז הגבייה בכל אחת מהקופות על פי אמצעי התשלום אשר נתקבלו :
ריכוז תקבולים ברשות האכיפה בשנת  – )1/1/15-31/12/15( 2015ש"ח
מס'

מספר מזומן
קופה

מזומן
המחאות

כרטיסי
אשראי

1

36

1,880

70,731

2

37

549,651

1,473,369

3

10

358,863

המחאות הוראות
קבע
דחויות

388,781

57,033

150,244

סה"כ

%

72,611

1%

38% 2,827,696
150,244

4

38

315,039

378,420

1,222,051

237,344

2%

29% 2,152,854

5

39

24,134

142,120

563,161

34,709

3,517

767,641

6

44

270,179

237,760

707,181

252,917

9,805

20% 1,477,842

913,751

70,355

100% 7,448,888

12%

1%

100%

סה"כ 968,215
שיעור 13%

4,186,737 1,309,831
18%

56%

מהנתונים לעיל עולים הממצאים הבאים:
 .1הגבייה במזומן הגיעה לסך  968,215ש"ח.
 .2שיעור הגבייה בכרטיסי אשראי הגיע ל – .56%
 .3קופה מס'  37הגיעה לשיעור גבייה בהיקף .38%
 .4מנהלת רשות האכיפה הפעילה קופה אחת (קופה מס'  )36וגם היא
עסקה בגבייה (במקרים מיוחדים הדורשים את התערבותה).

10%
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הביקורת מדגישה כי תפקידה של מנהלת רשות האכיפה היה לבקר את
עבודתן של הקופאיות הכפופות לה ,ותפקידה שלה לפעול למען הגדלת
ההכנסות ,והתמקדות במיצוי הגבייה אצל החייבים אשר להם יתרת חוב
גבוהה משנים קודמות.
כפי שהעלתה הביקורת ,גם מנהלת רשות האכיפה עסקה בגבייה בפועל
וגבתה סך  72,611ש"ח בשנת .2015
הביקורת מדגישה כי גבייה זו שבוצעה על ידי המנהלת ,מונעת את אפשרות
הבקרה על הכספים שנתקבלו ,שכן המנהלת עצמה לא תוכל לבקר את
פעולותיה שלה ,ונדרשת כאן בקרה של עובד אחר על פעולותיה אלו.
עוד העלתה הביקורת כי קופה מספר  10מנוהלת על ידי הקופאי הראשי של
העירייה ,אשר מקום מושבו במחלקת הגבייה .בחלק מהמקרים בעת שרשות
האכיפה מבצעת גביה ,התושב מופנה למחלקת הגביה לביצוע התשלום.
הקופאי הראשי מבצע את הגביה באמצעות קופה מספר  10המיועדת למטרה
זו ,ונכללת בהכנסות של רשות האכיפה ,ולא של מחלקת הגבייה.
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הביקורת ניתחה את הדוחות בגין הגבייה במטרה לבחון בעבור איזו שנה
בוצעה הגבייה.
להלן הממצאים :
נושא 15

נושא 41

השנה

נושא 3

2003

5,534

5,534

2004

2,149

2,149

2005

767

767

2006

3,157

3,157

2007

1,958

1,958

2008

4,490

2009

37,017

37,017

2010

24,306

24,306

2011

44,917

44,917

1%

2012

73,621

185

73,806

1%

2013

115,191

1,641

116,832

1%

2014

1,296,158

19,543

17% 1,315,701

58,335

סה"כ

62,825

שיעור

1%

2015

6,213,695

31,679

5,537

79% 6,250,911

סה"כ

7,822,960

11,383

5,537

100% 7,939,880

מהטבלה לעיל עולים הממצאים הבאים:
 .1אין התאמה בין הדו"חות המפורטים שנתקבלו ממערכת הקופה
המסתכמים בסך  7,448,888ש"ח לדו"חות שנתקבלו ממערכת הגבייה,
המסתכמים בסך  7,939,880ש"ח .פער בסך  490,992ש"ח.
המשמעות המעשית של פער זה הינה שמחלקת הגבייה גבתה גם היא
עבור חובות עבר ,כשרשות האכיפה גבתה רק  7,448,888ש"ח.
 .2עיקר הגבייה – בשיעור  ,79%נעשתה בעבור שנת  .2015כך שמתברר כי
לא נעשו מאמצי גבייה בעבור שנים קודמות ,או כפי שמדגישה מ"מ
מנהל מחלקת הגבייה בתגובתה לביקורת-המגמה לזקיפת התשלומים
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לשוטף היתה במטרה לעמוד ביעדי הגבייה .בשנת  2015היה פיגור
בגבייה מול התקציב.
בתגובתה לדוח הביקורת השיבה מנהלת רשות האכיפה כי לדעתה ישנה
אי בהירות גדולה באופן הצגת הנתונים על-ידי הביקורת שכן הערה זו
של הביקורת מסתמכת ארך ורק על תשלומים שהתבצעו פיזית בקופות
רשות האכיפה ויש לציין ב"רחל בתך הקטנה" כי הנתונים מתייחסים
רק לתשלומים שהתבצעו פיזית בקופות האכיפה וכי הנתון אותו הציגה
הביקורת אינו כולל בתוכו את התשלומים הנוספים שבוצעו כתוצאה
מפעולות רשות האכיפה בשאר מקומות התשלום האופציונליים ,בין
היתר ,בדואר ,בבנקים ,במילגם קול ,אצל הקופאי במחלקת הגבייה.
לטענתה,חשוב לקחת בחשבון את בעיית החניה באזור משרדי רשות
האכיפה.
עוד חשוב לציין בעניין זה כי לו היתה הביקורת לוקחת בחשבון גם את
שאר התשלומים המבוצעים בשאר האופציות המוצגות בפני החייב ע"י
רשות האכיפה ,הנתונים היו שונים וגבוהים ביחס לנתונים שהוצגו
בדוח הביקורת .כך לדוגמה -על הביקורת היה לכלול את התשלומים
ששולמו בעקבות דרישה ראשונה הכוללת ספח לתשלום בין אם שולמה
הדרישה בבנק ,במילגם קול ,בדואר ,באמצעות העברה בנקאית ואפילו
במחלקת הגביה .בנוסף ,תשומת הלב לכך שרק בסוג שרות ארנונה גבתה
מחלקת האכיפה סך של 395,732,9 -ש"ח עבור יתרות פיגורים וזאת ללא
החיובים השוטפים שאף עליהם ביצעה רשות האכיפה פעולות אכיפה
ובגינם נגבו כספים .כך יוצא שהנתון אותו הציגה הביקורת שעומד ע"ס
 7,448,888ש"ח (מדוח קופה) והנתון השני העומד ע"ס  7,939,880ש"ח
(ממערכת הגביה) כוללים את כל סוגי השרות לרבות ארנונה וברור
שאינם משקפים את הגבייה הכוללת שבוצעה בפועל.
בהתייחס לפער אותו הציגה הביקורת במספרים האחרונים שנרשמו
לעיל ,הרי שברור כי מקור הפער הנובע מכך שלא כל תשלום הנרשם
במערכת הגביה עובר את ממשק הקופה ולצורך הדוגמה -תשלום שבוצע
בהעברה בנקאית לא עובר את ממשק הקופה וממשק הגביה ויופיע
בדוחות .רשות האכיפה עשתה מאמצים רבים לגביה בעבור שנים
קודמות אולם ויש להתחשב ב  2נקודות חשובות מאוד :
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א) חייבים שהגיעו בעקבות פעולות האכיפה להסדיר את חובם במחלקת
הגביה – את התשלום במזומן זקפו במחלקת הגביה לחיובים שוטפים
לשנת  2015ואת ההמחאות הדחויות זקפו לטובת חובות העבר.
ב) רשות האכיפה נאלצה להתעסק במהלך השנה ,בין היתר גם בטיוב
נתונים במערכת הגביה כדי שתוכל לבצע אכיפה וע"כ בזבזה זמן יקר.
על אף האמור ,רשות האכיפה הגיעה להישגים מרשימים תוך זמן
התארגנות קצר.
ג) רשות האכיפה עסקה גם בגביית החיובים השוטפים של שנת .2015
תגובת הביקורת
הביקורת מציינת כי היות שרשות האכיפה מבצעת את עבודתה כחודש
לאחר שליחת הודעת החיוב לתושב ,הרי שמובן מאליו כי ההכנסות
המתקבלות הינן מרביתן עבור שנת  ,2015ולא עבור שנים קודמות .יחד
עם זאת הביקורת מדגישה כי לאור תגובתה של מ"מ מנהל מחלקת
הגבייה היה ברור שלא ניתן להשלים עם תוצאות הגבייה הנמוכות
שהושגו לשנת  ,2015ועל כן ,הקפידה לרשום את ההכנסות שהתקבלו
כתוצאה מעבודת רשות האכיפה כהכנסות המשויכות לגבייה השוטפת.

 .2.5פעולות אכיפה שבוצעו במהלך השנה -
הביקורת בחנה מספר תיקי חייבים בהם נערכה אכיפה בשנת  2015ולהלן
מספר דוגמאות נבחרות המייצגות את פעולות רשות האכיפה :
א .צ.י
יתרת חוב ליום  31/12/14בסך 3,325 -אלש"ח .בסכום זה נכללה גם
יתרת חוב בסך 399 -אלש"ח בגין שנת . 2014
רשות האכיפה שלחה דרישת תשלום לחייב ,אולם מחלקת הגבייה
התערבה בבקשה להפסיק את פעולות האכיפה ,בשל טיפולה היא בגביית
חובות אלו .לפיכך הופסקה פעולת רשות האכיפה.
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ב .מ.ס
יתרת חוב ליום  31/12/14בסך 7,529 -אלש"ח .רובה נוצרה עוד בשנת
 .2004רשות האכיפה החלה בביצוע עיקולי בנק אשר לא העלו תוצאות,
ועל כן הועברה המלצה לביצוע אכיפה משפטית.
מנהלת מדור עסקים במחלקת הגבייה טיפלה בחובות אלו ובוועדת ערר
אושרה פשרה .עד ליום עריכת הביקורת לא התקבל כל תקבול מהחייב.
ג .יורשי ד.ר
רשות האכיפה ביצעה עיקולים בבנקים ובחשבונות צד ג' לכל אחד
מהיורשים ואף נשלחו התראות ונרשמה הערת אזהרה על הנכסים.
ביום  14/2/16שולם ע"י החייבים סך 2,887 -אלש"ח .נכון להיום קיים
חוב סך 4,864 -אלש"ח .נתוני הגבייה של רשות האכיפה אינם מצביעים
על רישום גביה זו לסעיפי פיגורים .מרבית הגביה נזקפה לשנת .2015
ד .אולמי אירועים א'
יתרת החוב נכון להיום עומדת על סך 342,7 -אלש"ח.
רשות האכיפה ביצעה עיקולים בחשבונות הבנק אשר לא העלו דבר.
החייב מבקש להגיע לפשרה .הגיש ערר על סיווג כאולם שמחות ולא
כחנייה בהתאם לבקשתו ,ועל כן אינו מוכן לשלם את החוב.
רשות האכיפה העבירה המלצה לביצוע אכיפה משפטית.
ה .א.מ ז"ל
יתרת החוב עומדת על סך 6,008 -אלש"ח .התושב נפטר בשנת  1997ועל
כן כל ההתראות והעיקולים הנשלחים למוסדות לביצוע אכיפה מוחזרים
בשל העובדה שהתראות אלו נושאות מספר תעודת זהות של תושב
שנפטר .בתגובה השיבה מנהלת רשות האכיפה כי עוד ביום 16/3/2015
נשלח מייל מרשות האכיפה למ"מ מנהל מחלקת הגביה לפיו התראה
שנשלחה לחייב חזרה פעם שניה וכי נשלחים שוברים תקופתיים
שחוזרים כל הזמן וכן דרישות שחוזרות ובקשה לטיפולם.
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בחודש דצמבר  2015הועברה בקשה מרשות האכיפה למחלקת הגבייה
לשנות את פרטי החייבים במספרי תעודות זיהוי של היורשים (הבנים) על
מנת שניתן יהיה לבצע את הגביה מיורשי החייב.
טרם בוצעו שינויים אלו במחלקת הגבייה ,ועל כן לא נתקבל כל תקבול
מהיורשים ולא יכלה להתבצע אכיפה על חובות אלו.
ו .מ.א
נכון להיום יתרת החוב עומדת על סך 4,986 -אלש"ח ,בגין חיוב משנת
 2003בסך 334,1 -אלש"ח אשר לא נגבה עד עתה.
הנושא בטיפול משפטי אצל עו"ד רוזן המועסק על ידי העירייה לאכיפה
משפטית.
ז .ד.ד וח.
נכון להיום יתרת חוב בסך 4,704 -אלש"ח .רשות האכיפה ביצעה עיקולי
חשבונות בנקים לשני בני הזוג אשר לא העלו דבר .רשות האכיפה
המליצה על תביעה משפטית.
ח .מ.א וא.
יתרת חוב נכון להיום בסך 733 -אלש"ח .בשנת  2011נפסק פס"ד בנושא
ורק ביום  1/3/2016עודכן כרטיס החייב במערכת הגבייה על ידי מנהלת
מדור עסקים במחלקת הגבייה .מדובר בחובות רטרואקטיביים מהשנים
 ,2008-2006אשר לגביהם קיימת עילת התיישנות.
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 .2.6שירותי היועץ החיצוני -
א .במסגרת הקמת רשות האכיפה העירונית ,במטרה לסייע לקידומה
ופיתוחה של רשות האכיפה ,התקשרה העירייה עם עו"ד המתמחה
בתחום הארנונה והאכיפה ,לקבלת "שירותים אשר יתמקדו בבדיקה
וליווי לצורך הקמת מערך אכיפה ברשות ,כולל סיוע בקליטת עובדים,
הטמעת התוכנה וכיו"ב".
ב .הביקורת העלתה כי השירותים עליהם סוכם ופורטו בהסכם
ההתקשרות :היועץ יסייע וילווה את העירייה בהקמת מערך אכיפה
בתוך הרשות לרבות יעוץ וליווי העירייה בקליטת עובדים ,סיוע
בהטמעת תוכנת האכיפה ,סיוע בהפעלת מיקור חוץ להוצל"פ שטח
ואכיפה משפטית ,הדרכות לעובדים ,ייעוץ שוטף בנוגע למערך גביה
וכיוצ"ב.
היקף ההתקשרות עמד על  70שעות יעוץ בחודש לרשות האכיפה,
בהיקף כספי של  15,000ש"ח בתוספת מע"מ .תקופת ההסכם הינה ל6-
חודשים ,מיום  1/12/14ועד .>6< 31/5/15
ג .נמצא כי לאור בקשת מחלקת האכיפה להרחיב את תקופת ההתקשרות
לתקופה של  6חודשים נוספים ,בעקבות פניית המחלקה המשפטית ,בה
צוטט כי מנכ"ל העירייה [דאז] הסכים להאריך את ההתקשרות ,הוארך
ההסכם בתאריך  , 1.6.2015ונקבע כי היקף השעות ירד ל  35 -שעות יעוץ
בחודש ולתקופה עד ליום ( 30.11.2015שישה חודשים) <.>7
ד .הביקורת העלתה כי למרות שבתאריך  30.11.2015פג-תוקפו של ההסכם
ולרבות העובדה כי בחודש דצמבר  2015לא נחתם הסכם התקשרות
עמו ,הועסק היועץ ועבד בשירות העירייה בהיקף של  59.5שעות עבודה
ובעלות של . ₪ 15,663
ה .מממצא זה של העסקת היועץ על-ידי רשות האכיפה ללא הסכם
התקשרות תקף ,חזר על עצמו גם בראשית חודש ינואר  2016וכן
בראשית חודש אפריל .2016
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ו .עוד העלתה הביקורת כי בתאריך  6.1.2016החליטה ועדת ההתקשרויות
על הארכת ההתקשרות והרחבתה להיקף של  70שעות חודשיות.
ההחלטה הינה להרחבת ההתקשרות גם עבור יעוץ למחלקת הגביה.
הביקורת מצאה כי ההחלטה הינה רטרואקטיבית לתקופה שמתחילה
ביום  1.12.2015ועד ליום .>8< 31.3.2016
הביקורת מדגישה כי ועדת ההתקשרויות אישרה את ההתקשרות עם
היועץ ,בדיעבד מחודש דצמבר  ,2015ואף הגדילה מ  35 -שעות בחודש ל
  70שעות בחודש.אישור הארכת ההתקשרות בדיעבד הינה בניגוד לכללי מנהל תקין.
במענה לדו"ח הביקורת השיב מנכ"ל העירייה כי גם אם הביקורת
סבורה שמדובר באישור בניגוד לכללי מנהל תקין-ראוי היה לציין את
הנסיבות לפיהם מנכ"ל העירייה נכנס לתפקידו באמצע נובמבר ולאור
מחלת הגזברית לקח על עצמו תפקיד נוסף ,כך שמדובר בטיפול מהיר
בנסיבות העניין .כנ"ל לגבי כניסת מ"מ גזבר והעדר אישור בתחילת
חודש אפריל.
עוד בקש המנכ"ל לציין מספר עובדות אשר לטעמו יש להן רלוונטיות
גבוהה להבנת המצב וביניהן:
 שנת  2015היתה שנת בחירות על כל המשתמע.
 יועץ אשר הועסק בעלות גבוהה יותר מהיועץ אליו מתייחס הדוח-
מר משה הורוביץ -הופסקה העסקתו.
 העירייה בתחילת  2016בחרה  3משרדי עו"ד והחלה באכיפה
משפטית.
 העירייה מינתה בודק לבחינת יעילות רשות האכיפה והגבייה.
 חלק מן החובות נשוא הדוח התיישנו ולא ניתן לפעול לאכיפתם אלא
למחיקתם בלבד.
 פעולות שמבצעת מחלקת האכיפה משפיעות על גידול הגביה
השוטפת.
 שנת  2015היתה שנה ראשונה בפורמט הפעלה של גוף אכיפה פנימי
ובשל כך יש תקופת התאמה והטמעה.
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 איכות כח האדם הינו ,בין היתר ,פועל יוצא של יכולת תשלום השכר
שלנו במסגרת המגבלות הקיימות.
בתגובה לדו"ח הביקורת ,השיבה היועצת המשפטית של העירייה
כדלקמן:
ביום  7בדצמבר  2015נתבקשה המחלקה המשפטית על ידי הנהלת
העירייה ,להכין הסכם המאריך את ההתקשרות עם היועץ ר.א .בהתאם,
נערכה טיוטת הסכם המאריכה את ההתקשרות עם היועץ ,באותם
תנאים שחלו בעבר ,קרי 35 ,ש"ע חודשיות ותמורה של  7,000ש"ח ,לא
כולל מע"מ.
עוד באותו היום ,התקשר היועץ למחלקה המשפטית וציין כי ההסכם
שהועבר על ידי המחלקה המשפטית אינו תואם את שסוכם בהתאם
להצעה שהועברה על ידו לעירייה וביקש שנבדוק את הנושא מול הנהלת
העירייה .בעקבות שיחה זו התברר כי היועץ שלח הצעת מחיר ,הממוענת
לסגן רה"ע ,עו"ד ע.א  ,המצ"ב ,המתייחסת למתן שירותים הן למחלקת
האכיפה והן למחלקת הגבייה ,כך ששעות העבודה תהיינה  70ש"ע
חודשיות והתמורה תעמוד על סך של .>11< ₪ 18,000
בעקבות פניית היועץ ,פנתה המחלקה המשפטית ביום  8בדצמבר 2015
למנכ"ל העירייה ,מר עופר תודר ,והבהירה כי הארכת ההתקשרות
שנערכה ליועץ הינה באותם התנאים שהיו בהסכם הקודם ,כאמור לעיל.
עוד באותו היום ,התקבלה התייחסות מנכ"ל העירייה ,בדוא"ל לפיה
מסגרת ההתקשרות תהיה עד  70ש"ע חודשיות בעלות של עד 14,000
ש"ח ,לא כולל מע"מ לתקופה של  4חודשים.
בהתאם להנחיית מנכ"ל העירייה ,הועברה ליועץ טיוטת הסכם ביום 9
בדצמבר .2015
ביום  23בדצמבר  ,2015השיב היועץ את טיוטת ההסכם עם הערותיו
לעירייה ,וציין כי לא ברור לו מדוע זה הסכום שהרשות רשמה על גבי
ההסכם.
פנייתו הועברה עוד באותו היום למנכ"ל העירייה לקבלת התייחסותו.
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ביום  28בדצמבר  ,2015השיב מנכ"ל העירייה למחלקה המשפטית כי יש
לאשר את הגדלת ההתקשרות לסכום של  15,750ש"ח בתוספת מע"מ
עבור  70ש"ע חודשיות (הסכמה להעלות את הסכום השעתי ככל שהדבר
מתאפשר בתעריף חשכ"ל).
בעקבות החלטה זו ,נתבקש היועץ להעביר למחלקה המשפטית עותק
מקורות החיים ,תעודות ואישורים מתאימים התומכים בנתוני ההשכלה
והניסיון של היועץ על מנת לבדוק האם ניתן לאשר תעריף שעתי בהתאם
לתעריף חשכ"ל.
בהמשך להשתלשלות זו ,נערכה ועדת התקשרויות ביום  6בינואר 2016
ובה נתבקשה הועדה על ידי מנכ"ל העירייה ומ"מ גזברית העירייה
לאשר את ההתקשרות עם היועץ עד ליום ( 31.3.2016לתקופה של 4
חודשים בהתאם להנחייה שהועברה מיום .)8.12.2015
עוד יודגש כי בועדת ההתקשרויות מיום  21.4.2016צויינה הסתייגותה
של הח"מ להארכת ההתקשרות ביחס למחלקת הגבייה ,אולם הועדה,
ברוב קולות ,החליטה להאריך את ההתקשרות ביחס לשתי המחלקות
בהיקף של  70ש"ע חודשיות עד ליום  , 31.7.2016כאשר נלקח בחשבון כי
חלק מהשעות ישמשו לליווי כניסתו לתפקיד של הגזבר החדש.
ז .בתגובתו לביקורת השיב עו"ד ע.א .סגן ראש העיר כי לא עסקתי בתנאי
העסקתו ולא בשכ"ט לא במהות העסקה ולא בהיקף השעות ,כל
שהתבקשתי להעביר למנכ"ל את ההצעה.
ח .נמצא כי בהחלטתה ,קבעה הועדה בין המטלות בגינן אישרה את הארכת
הסכם ההתקשרות בין העירייה לבין היועץ החיצוני וקבע כי ייכלל
יצירת ממשק שדרוג בין שתי המחלקות<.>8
ט .הביקורת העלתה כי היועץ החיצוני הועסק רק על-ידי רשות האכיפה
ואינו מסייע למחלקת הגבייה ,אף כי מתפקידו היה לעשות זאת ,ולחזק
את הפעילות השוטפת בין שתי המחלקות ,כעולה מהתנאים בהסכם
ההתקשרות.
י .הביקורת העלתה כי בניגוד להחלטת ועדת ההתקשרויות כי הרחבת
ההתקשרות הינה בהיקף של עד ל 70-שעות חודשיות עבור שתי
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המחלקות ,גביה ואכיפה בתעריף של  ₪ 225בתוספת מע"מ ,היועץ
הועסק אך ורק על ידי מחלקת האכיפה ובהיקף חודשי כמפורט :חודש
ינואר  65.5 -2016שעות בעלות  17,243ש"ח .בחודש פברואר - 2016
 74.5שעות  .הנהלת החשבונות בגזברות העירייה אישרה תשלום של 70
שעות ובעלות  ₪ 18,427כולל מע"מ .
יא .זאת ועוד ,הביקורת העלתה כי שירותי היועץ בתקופת הארכה לא נתנו
תוצר למטלה שנתבקשה – " יצירת ממשק שדרוג בין שתי המחלקות".
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 .2.7תקציב מול ביצוע הגביה של רשות האכיפה -
בשנת  2015החלה לפעול כאמור רשות האכיפה ,אשר החליפה את חברת
מילגם ,שביצעה את האכיפה משנת  2004ועד שנת .2014
להלן תוצאות הפעולות של רשות האכיפה בשנת  2015בהשוואה לשנת 2014
(אלש"ח) כפי שבוצעו על ידי חברת מילגם <:>2
2015
מס"ד נושא

2014
%

תקציב

תקציב

ביצוע

הפרש

1

גבייה
שוטפת

99,100

98,020

(98,000 99% )1,080

96,734

ביצוע

הפרש

(99% )1,266

2

גביית
פיגורים

12,000

9,396

(14,000 78% )2,604

14,596

3

סה"כ

)3,684( 107,415 111,100

596

)670( 111,330 112,000

מהנתונים לעיל עולים הממצאים כדלקמן:
א .תקציב הגבייה השוטפת בשנת  2015גדל בסך  1,100אלש"ח.
ב .תקציב גביית הפיגורים ירד בשנת  2015ב –  2,000אלש"ח.
ג .הגבייה בפועל בשנת  2015הסתכמה בסך  98,020אלש"ח והגיעה לשיעור
 99%מהתקציב.
ד .גביית פיגורים בפועל בשנת  2015הסתכמה בסך  9,396אלש"ח והגיעה
לשיעור  78%בלבד .זאת כאשר נקבע מראש תקציב מופחת בסך 12,000
אלש"ח במקום  14,000אלש"ח שנקבעו בשנת  .2014בהשוואה לגביית
פיגורים בשנת  -2014הרי ששיעור הגבייה בשנת  2015הגיע ל  64%בלבד.
בתשובה לדוח הביקורת השיבה מנהלת רשות האכיפה כי לא ברור כיצד
נקבעו יעדי הגבייה .קביעת היעדים לשנת  2015ואף לשנת  2016נעשתה
ללא שיתוף של מנהלת רשות האכיפה.

%

104%
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 .2.8אכיפה משפטית -
לרשות האכיפה עומדים מספר כלים באמצעותם יכולה היא לפעול להעמקת
הגבייה.
אחד מהכלים הינו האכיפה המשפטית ,המיועדת לסייע לרשות האכיפה
במקום בו כשלו מאמציה לגבות את החובות בהליכי גבייה מנהליים.
בפקודת העיריות נקבע כי על אף האמור בסעיפים  ,315-309כל מקום
שהארנונה בפיגור ,רשאי ראש העירייה במקום לנקוט הליכים לפי הסעיפים
האמורים ,או במקום להמשיך בהם ,לפתוח בהליכים לגביית הארנונה כחוב
אזרחי.
על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה יכולה רשות האכיפה לגבות
באמצעות הליכי הוצאה לפועל חובות עד לגובה  50אלש"ח.
הביקורת מצאה כי בשנים  2014ו 2015 -לא פעלה רשות האכיפה באמצעות
אכיפה משפטית.
במענה לשאלות הביקורת ,השיבה היועצת המשפטית לעירייה כי עד כה
מדיניות העירייה היתה שלא לתבוע תושבים בתביעות משפטיות.
עוד הוסיפה היועצת המשפטית כי עתה נבחנת התקשרות עם משרדי עו"ד
לביצוע אכיפה משפטית.
בהתייחסותה לביקורת השיבה מ"מ מנהלת מחלקת הגבייה כי בשנים -2014
 2015לא הוגשו על ידי מחלקת הגביה תביעות משפטיות וזאת בהתאם
להחלטה מדינית של הנהלת העיר ,אף כי היא עצמה יחד עם היועץ החיצוני
לא התנגדו לביצוע הליך זה.
הביקורת מדגישה כי היעדר השימוש בהליכי האכיפה המשפטית מנע
מהעירייה תקבולים בגין חובות ארנונה שהלכו ותפחו במרוצת השנים מחד,
והצטמצמה אפשרות גבייתם מאידך.
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 .2.9עלויות הפעלת רשות האכיפה -
רשות האכיפה החלה בפעולותיה לראשונה בשנת  .2015בשנים קודמות פעלה
חברת מלגם כקבלן העירייה לביצוע האכיפה.
להלן עלויות הפעלת רשות האכיפה ,בהשוואה לעלויות בהפעלת קבלן אכיפה
כפי שנרשמו בספרי העירייה בשנים : 2015-2014
תאור ההוצאה

2015

תאור ההוצאה

אלש"ח

2014
אלשח

 .1שכר עובדים

618

 .1איש שטח-שכר

63

 .2שכר דירה

86

 .2עמלת מחיקת חובות

113

 .3תחזוקה

11

 .3עמלת פרס

442

 .4הוצאות משרדיות

14

 .4שכר טרחה

1,438

 .5אחזקת תוכנה

88

 .6עבודות קבלניות

242

 .7עבודות קבלניות מעקלים

20

סה"כ הוצאות הפעלה

1,079

סה"כ הוצאות הפעלה

2,056

סכומי הגבייה בשנה

9,396

סכומי הגבייה בשנה

14,596

שיעור עלות הגבייה

11.5%

שיעור עלות הגבייה

14%

המשמעות של הנתונים המוצגים לעיל הינה שעלות גביית שקל בודד
מהחייבים בגין פיגורים ,עלתה בשנת  14% – 2014ואילו בשנת  ,2015השנה
הראשונה בה פעלה רשות האכיפה ,עמדה עלות זאת על  .11.5%דהיינו,
בעלות מופחתת יותר ,הצליחה רשות האכיפה לגבות את חובות הפיגורים.
אולם ,יש לתת את הדעת כי מנגד לא הצליחה רשות האכיפה לגבות למעלה
מ 5-מיליון ש"ח נוספים שהחברה הקבלנית הצליחה לגבות .מודגש כי כל
דחייה של גבייה מפיגורים עלולה להקשות יותר בביצוע הגבייה עד כדי
מחיקת החוב כליל.
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 .2.10מחיקת חובות -
בהתאם לסעיפים  338ו 339-לפקודת העירייה ,קבע משרד הפנים ביום 20
לדצמבר  2012נוהל למחיקת חובות <.>5
להלן עיקרי הנוהל :
א .אין בהוראות הנוהל למנוע ביצוע פעולות נוספות של הסדרה ,בקרה
ופיקוח על ידי משרד הפנים בנוגע למחיקת חובות על ידי הרשויות
המקומיות.
ב .מחיקת חובות תותר רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים :
 .1העדר זכות בנכס.
 .2החוב בפיגור לא פחות משלוש שנים מהמועד שנקבע לתשלומו.
 .3מוצו כל הליכי הגבייה.
 .4החייב היה זכאי להנחה מארנונה אשר מטעמים שונים לא זוכה
בגינה .המחיקה תהיה בגובה סכום ההנחה לה היה זכאי ,והכל
בכפוף למצבו החומרי בעת הגשת הבקשה למחיקה.
 .5מחיקת החוב הינה חלק מהליך פשרה בין העירייה לחייב.
ג .הביקורת בדקה ומצאה כי בשנת  2015הגישה העירייה בקשות למחיקת
חובות כלהלן :
מס"ד

מועד הבקשה

הסכום
למחיקה
ש"ח

מצב הבקשה

1

31/3/2015

4,836,715

אושרה
30/11/15

2

31/3/15

898,818

אושרה ביום 9/7/15

3

30/11/15

9,639,976

טרם אושרה

ביום

15,375,509
מהנתונים המוצגים לעיל עולה כי רשות האכיפה הגישה בשנת  2015רשימות
חייבים לוועדה למחיקת חובות אשר הסתכמו בסך 15,375,509 -ש"ח.
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הביקורת עיינה בדוחות המפורטים בגין החובות למחיקה מהם עלו
הממצאים כמפורט :
 .1מחיקת החובות בשנת  2015כללה חובות אשר מועד היווצרותם
משנת  1996ועד . 2012
 .2להלן הרכב הסיבות שצוינו בבקשת המחיקה <**> :
הסיבה

הסכום-
ש"ח

 .1חברה בפירוק ,מחוקה ,לא 11,770,108
פעילה

%
66%

 .2מספר זיהוי או ח.פ .לא תקין

1,949,946

11%

 .3לא אותר

1,683,282

10%

 .4הפטר חלוט

1,152,695

7%

 .5דירת עמידר

593,838

3%

 .6פטירת התושב

226,436

1%

 .7הסדר פשרה

198,109

1%

 .8חובות ישנים אינם ברי גבייה

106,602

1%

 .9עזב את ישראל

2,379

0%

 .10אחרים

28,045

0%

סה"כ

17,711,439

100%

מהטבלה לעיל עולים הממצאים הבאים:
 66% .1מגובה הסכומים אשר נמחקו ,מקורם בחובות של חברות שאינן
פעילות או שנמחקו או בהליכי פירוק.
 11% .2מגובה החובות שנמחקו ,מקורם בפרטי חייב שאינם תקינים,
מספר זיהוי או ח.פ.
 10% .3מגובה החובות שנמחקו ,מקורם בחייבים אשר לא אותרו על ידי
רשות האכיפה.
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הביקורת מדגישה כי פעילות מחלקת הגבייה ,יחד עם החברה הקבלנית
שסייעה באכיפה במשך שנים רבות ,והחל משנת  ,2004לא הצליחו לאתר את
פרטי החייבים ,בין אם מדובר בחברות ובין אם מדובר בתושבים ,ובשל כך
נגרם נזק לעירייה בסך של  13,720,054ש"ח שנאלצה העירייה לבצע בגינם
מחיקת חובות (ראה סעיפים  2 ,1בטבלת הרכב הסיבות למחיקת
חובות)<**>.
בתגובה לדו"ח הביקורת השיבה מנהלת רשות האכיפה כי מדובר במקרים
שלא אותרו מעולם ע"י חברת מילגם.
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 .2.11עובדי רשות האכיפה
רשות האכיפה החלה פעילותה ביום  .1.1.2015עם הקמתה ,נקלטו בה 4
עובדים ומנהלת הרשות.
להלן פרטיהם של העובדים אשר מועסקים ברשות האכיפה -
מס' שם העובד

כתובת

ניסיון תעסוקתי

שנת
לידה

השכלה

עו"ד

1

ה .מ.

 3שנים במחלקת
הגבייה בעירייה

2

ק .ר.

 17שנים
וגבייה
מקומיות

באכיפה
ברשויות

3

נ .ד.

אין

 12שנות
לימוד

4

א .א.

 3שנים בחברת מילגם
באכיפה בעירייה

 12שנות
לימוד

5

ה .צ.

 2שנים במח' הגבייה
של חברת מילגם
ברשויות

 12שנות
לימוד

6

ת .א.

 13שנים במח' הגבייה

 12שנות
לימוד
והנהח"ש
סוג 1+2

 12שנות
לימוד

מהטבלה לעל עולים הממצאים כדלקמן:
 .1בתחום ההשכלה – רק מנהלת הרשות ,עו"ד הילה מעודד ,בעלת השכלה
נאותה .יתר העובדים בעלי השכלה מינימלית ,בת  12שנים.
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 .2בתחום הניסיון המקצועי – החשוב ביותר לרשות האכיפה –לעובדים
ניסיון מקצועי דל או אף הם חסרי ניסיון בתחום הגבייה והאכיפה.
לדעת הביקורת ,הכשרתם וניסיונם המקצועי של העובדים אינו מספק ואינו
מסייע להצלחת רשות האכיפה ,במטרה להשיג את היעדים ולעמוד במדדים
ראויים.
הביקורת מדגישה כי היועץ אשר נשכר על ידי העירייה לסיוע בהקמת מערך
אכיפה עצמית ,נדרש לסייע גם בקבלת עובדים לרשות ובהתאם לכך השתתף
בנוכחותו בתהליך מיון וקבלתם.
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פרק ד' -המלצות
 .1מומלץ להסדיר נושא מחיקת חובות בארנונה ,אשר מרביתם הינם חובות
מסופקים שנצברו שנים ארוכות.
 .2יש לקבוע מדיניות אכיפת ארנונה על כל סוגיה ולהביאה לידיעת כל תושבי
העיר ,והעובדים המופקדים על הגבייה.
 .3מומלץ לפעול לשיתוף פעולה מלא בין רשות האכיפה למחלקת הגבייה ,לרבות
נהלי עבודה מקושרים.
 .4יש לפעול לטיוב נתוני התושבים במערכות הממוחשבות של העירייה.
 .5לערוך סקר נכסים מקיף בעקבותיו יעודכנו נתוני בעלי הנכסים בעיר.
 .6לאמץ ולפעול באמצעות האכיפה המשפטית לטיפול בגביית חובות ומסים
במקרים בהם הליכי הגבייה המנהליים שבשגרה אינם מניבים תוצאות
ממשיות ולאחר שאלו מוצו.
 .7יש לקבוע נוהל בנושא אכיפה משפטית .הנוהל יפרט ,בין היתר החל משלב
ההחלטה את הפעילויות הנדרשות במסגרת ההליך ,יכלול כיצד ועל-ידי מי
מתקבלת ההחלטה לאכיפה משפטית ,אופן הטיפול המעקב והפיקוח משלב
העברת התיקים לגורם המטפל ועד לסיום הטיפול.
 .8לרכז מאמצי גביה לשיפור תוצאות הגביה וצמצום חובות התושבים.
 .9לערוך דיונים תקופתיים משותפים בין רשות האכיפה ומחלקת הגביה ,על
מנת לוודא עמידה ביעדי התקציב וגביית הפיגורים.
 .10יש לוודא ביצוע הכשרות והשתלמויות שוטפות לעובדי רשות האכיפה.
 .11לקבוע יעדי גביה תקופתיים ברשות האכיפה ולהנהיג תמריצים ,לעומדים
ביעדים.
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נספח א  -מסמכים ישימים
מסד'

הנושא

גורם

סימוכין

תאריך

.1

דוחות כספיים ע .אור דוח משרד הפנים-
רו"ח אברי אלבז
יהודה לשנת 2014

20.7.2015

.2

אכיפה
אומדן מול תקציב מחלקת
עיריית אור יהודה
ארנונה

31.12.2015

מועצת העירייה

.3

מינוי פקיד/ת גבייה

.4

היועץ הנחיה מס' פברואר
הפעלת הליכי גבייה הנחיות
2012
מנהליים לפי פקודת המשפטי לממשלה 7.1002
המסים(גביה)
משרד הפנים

.5

נוהל מחיקת חובות

.6

התקשרות עם יועץ ועדת התקשרויות
חיצוני להקמת מערך
עצמית
אכיפה
בעירייה

7

הארכת התקשרות עם מחלקה משפטית
בעירייה
יועץ חיצוני

פרוטוקול
ישיבה מס'
מיום
35
6.1.2015

6.1.2015

חוזר מנכ"ל 20.12.2012
5/2012
פרוטוקול
ישיבה מספר
12/2014

26.11.2014

3.6.2015

.8

התקשרות עם יועץ ועדת התקשרויות
חיצוני לשירותי יעוץ
עבור מחלקות אכיפה
וגביה -הארכה

פרוטוקול
ישיבה מספר
3/2016

6.1.2016

.9

אישור כללים בדבר מועצת העירייה
מיצוי הליכי גבייה

פרוטוקול
ישיבה מס'
127

18.7.20007
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הערות ראש העירייה
עיריית אור יהודה מחויבת לפעול על בסיס חוקים ,תקנות ומדיניות אכיפה ברורה
ושוויונית.
אני מנחה את מחלקת גזברות לתקן את הליקויים ,ליישם את ההמלצות ,לדווח
למנכ"ל העירייה במסגרת צוות תיקון הליקויים ,בכלל זה להסדיר את נושא מחיקת
חובות הארנונה ,לקבוע מדיניות אכיפת ארנונה ,לפעול בשיתוף פעולה מלא בין
רשות האכיפה למחלקה הגבייה ,לפעול לטיוב נתוני התושבים ,לערוך סקר נכסים
מקיף ,לרכז מאמצי גבייה לשיפור התוצאות ,לוודא ביצוע הכשרות כנדרש לעובדי
רשות האכיפה ולקבוע יעדי גבייה תקופתיים.
אני מנחה את מחלקת גזברות בתיאום עם המחלקה המשפטית להגדיל את היקף
הטיפול בגביית חובות באמצעות האכיפה המשפטית.
אני מנחה את מחלקת גזברות ואת מנכ"ל העירייה לקיים דיון תקופתי רבעוני על
מנת לוודא עמידה ביעדים.
יובהר כי הנחיות אלו יהיו הלימה למבצע מחיקת חובות אשר אושר במועצת העיר.
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מבקר העירייה

ביקורת

הפיקוח העירוני
דו"ח מס' 2/2016
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פרק א  -מבוא
מחלקת הפיקוח העירוני אחראית על אכיפת חוקי המדינה הנוגעים לרשות
וחוקי העזר העירוניים תוך שמירת הסדר הציבורי בכל שטחי השיפוט של
עיריית אור יהודה .חוקי העזר נועדו לשמור ולאפשר לכל תושבי העיר אורח
חיים תקין ,תוך שמירה על איזון בין ערכי החוק והסדר ובין פעילות סדירה
באזורי מגורים ,מרכזי בילוי ,תרבות ועסקים.
ניהול תקין של המחלקה מהווה כלי בקרה והרתעה מפני עבירות על חוקי העזר
ומשמשת כמקור הכנסה לעירייה כתוצאה מהטלת קנסות וגבייה מסודרת.
הביקורת נערכה במהלך החודשים מאי -אוגוסט .2016
מטרת הביקורת
לבחון את אופן ביצוע אכיפת הוראות חוקי העזר השונים ,לרבות איכות
הסביבה ואכיפת חנייה בנושאים אשר בתחום האחריות של הפיקוח העירוני
והגורמים הקשורים ,לבדוק את התאמתם להוראות החוק ,להנחיות המחייבות
ולכללי מנהל תקין.
היקף הביקורת
הביקורת סקרה את הנושאים הבאים:
 מבנה אגף שפ"ע ומחלקת פיקוח עירוני.
 מדיניות ונהלים.
 תוכנית עבודה.
 מערכות מידע בהם מנוהלים דוחות חניה ודוחות בגין אכיפת חוקי עזר.
 הליך הפקה וביטול דוחות.
 הליך מינוי והכשרת פקחים עירוניים.
מתודולוגית הביקורת
הביקורת נפגשה עם מנהל אגף שפ"ע ופיקוח עירוני ,אחראי פקחי העירייה,
תובעת ומנהלת תחום תביעה עירונית ,תובעת עירונית ומנהלת תחום החניה
בחברת "שוהר" פתרונות בע"מ.
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כמו כן ,נתקיימה שיחת פתיחת בהשתתפות מנכ"ל העירייה ,מנהל אגף שפ"ע
ופיקוח עירוני ,מנהלת מחלקת רישוי עסקים ,יועמ"ש לעירייה ,מנהלת תחום
תביעה עירונית ואחראי פקחי העירייה.
הביקורת סקרה מסמכים שונים לרבות :חוקים וחוקי עזר ,מסמכים הקיימים
במערכות העירייה בנוגע לדוחות שבוטלו ,רשימות דוחות שהופקו על ידי
הפקחים ועוד .בנוסף ,הביקורת ערכה מדגמים ובדקה את נאותות הנתונים
בדוחות המופקים ,בערעורים המתקבלים ונאותות הנתונים במערכת "מג"מ"
המשמשת את היחידה לצורך אכיפת חוקי עזר הקשורים לאיכות הסביבה
ומערכת "פארק נט" המשמשת את היחידה לצורך טיפול וביצוע מעקב אחר
דוחות חניה.
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פרק ב  -עובדות
רקע נורמטיבי
 .1סעיף  250לפקודת העיריות ,מסמיך את הרשויות המקומיות ,באמצעות
מועצת הרשות ,להתקין חוקי עזר כדי לאפשר להן לבצע את הדברים שהן
נדרשות או מוסמכות לעשותם על פי הפקודה או כל דין אחר .מכוח סעיף
זה ,עיריית אור יהודה (להלן "-העירייה") התקינה חוק עזר [העמדת רכב
וחנייתו] התשע"ב .2012 ,החוק עודכן לאחרונה בשנת  .2015העירייה
פירטה בו את תקנות החניה ואת המקומות המוסדרים לחניה בעיר הן
במרחב הציבורי והן במרחב הפרטי .עוד מפורט בחוק העזר ,קביעת הסדרי
חנייה לתושבי אזורי מגורים או לאוכלוסיות מיוחדות ,כמו למשל,
אוכלוסיית הנכים .כמו כן ,החוק מתייחס למקומות האסורים לחניה ,דינם
של רכבים שהתקלקלו ,חניית תחבורה ציבורית ,גרירת רכב ,הרחקתו
ואחסונו .בנוסף החוק מסדיר את הנושא של אגרת תשלום בגין חנייה
מוסדרת ואמצעי האכיפה נגד נהגים שהעמידו את רכבם שלא בהתאם
להסדרי התנועה והחנייה שנקבעו בעיר.
 .2בצו התעבורה (עבירות קנס) ,התשס"ב ,2002 -נקבע כי כל עבירה על פי
חוק עזר של עירייה או מועצה מקומית בדבר העמדת רכב וחנייתו היא
עברת קנס.
 .3בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב ,1982-נקבע בין השאר
סדרי הדין בעברות קנס .סעיף  228לחוק נקבע כי עברת קנס שהיא עברת
תעבורה כמשמעותה בפקודת התעבורה -היא עברה של ברר משפט .עוד
נקבע כי אם היה לשוטר או למי ששר הפנים הסמיכו לכך ,או לעובד רשות
מקומית שראש הרשות הסמיכו לכך ,יסוד להניח כי אדם פלוני עבר עברה
של בררת משפט ,הוא רשאי למסור לו הודעת תשלום קנס ובה יפורטו
העברה ושיעור הקנס שנקבע בה.
 .4אופן ביטול הודעות קנס מוסדר בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה מיוני
 1990שעודכנו בדצמבר  .>1< 2011ההנחיות מפרטות את סמכויותיו של
התובע העירוני לעניין ביטול הודעות קנס שנמסרו בשל עבירת ברירת
משפט .ההנחיות מפרטות את אופן ביטול הקנס או הפחתה של תוספת
פיגורים תוך התייחסות לערעור המוגש על ידי התושבים.
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 .5חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת
שעה) ,התשע"א 2011-קובע את ההליך של הסמכת פקחי חניה ופקחי
שיטור קהילתי.

56
דו"ח מבקר העירייה מס'  11לשנת 2016

פרק ג  -ממצאים
אגף שפ"ע אחראי על פעילות מחלקת הפיקוח העירוני (להלן :המחלקה).
המחלקה אחראית על התהליכים הקשורים לאכיפת חוקי עזר בכלל ובנושא
הסדרי החניה בפרט .על פי נתונים שהופקו ממערכת "לולה טק" בשנת 2014
הופקו  49,024דוחות חניה על סך של כ 7.6-מיליון  .₪בשנת  2015הופקו 29,692
דוחות חניה על סך של כ 4.7-מיליון  .₪בשנת  2015נרשמה נסיגה משמעותית
בהפקת דוחות חניה החל מחודש יולי .הנסיגה נוצרה עקב שינויים מבניים ,בהם
הודחו ראש העיר ומנהל אגף שפ"ע הקודמים מתפקידם .להלן גרף המתאר את
כמות הדוחות שהופקו בשנים  2015-2014ברמה חודשית:

כתוצאה מירידה בכמות הדוחות שהופקו בשנת  ,2015כאמור ,נרשמה ירידה
של כ 14%-בהכנסות העירייה מדוחות חניה ,וזאת בהתאם לנתונים שהתקבלו
מגזברות העירייה < .>2להלן טבלה המפרטת את הכנסות העירייה בגין דוחות
חניה בשנים :2015-2012
הכנסות העירייה
מדוחות חניה

2012
באלפי ש"ח

2013
באלפי ש"ח

2014
באלפי ש"ח

2015
באלפי ש"ח

4,453

3,721

6,353

5,433
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בהתייחסותו לביקורת השיב מנהל אגף שפ"ע כי דו"ח הביקורת מתייחס
לתקופה שקדמה לכניסתי לתפקיד ,שחל בינואר .2016
עם כניסתי לתפקיד ,ערכתי עבודת הקמה ,וגיבוש נהלים -שטיוטה שלהן
הועברה לרשותכם במהלך הביקורת.
בתקופה המבוקרת ,התנהלה יחידת הפיקוח ,בכפיפות ישירה גם לראש העיר
הקודם ,וממידע שהועבר אליי ,עם כניסתי לתפקיד ,עסקו הפקחים גם בעבודות
שאינן קשורות לנושאי פיקוח ,כגון :עבודות גינון ,צביעה ,שינוע ועוד.
בשנה שקדמה לבחירות בעיר ,עבודת הפקחים ירדה משמעותית ,וכאמור הם
עסקו שעבודות נוספים שלא בתחום אחריותם ,דבר שבא לידי ביטוי ,בכמות
הדוחות שירדה משמעותית.
מדיניות ונהלי עבודה והתאמתם לתהליכי עבודה בפועל
 .1מחלקת פיקוח עירוני פועלת בתחומים הבאים :פיקוח ושיטור קהילתי ,אכיפת
חוקי החניה ברחבי העיר תוך מתן דוחות חניה במידת הצורך ,הטלת דוחות על
מפרי חוק בכל הקשור לפינוי פסולת בניה ,השלכת פסולת או אשפה ביתית
וטיפול בגזם.
 .2מסמך מדיניות האגף בדבר פיקוח עירוני והציות לחוקי עזר כמחויבות של
העירייה ,תוך פירוט אוכלוסיות היעד הרלוונטית ,חזון האגף וכיווני פעולה
מרכזיים בשנים הקרובות הינו כלי ניהולי הכרחי בניהול האגף .הביקורת
בדקה האם קיים באגף מסמך המאגד את מדיניות העירייה בדבר הפיקוח
העירוני .הביקורת העלתה כי בתקופה המבוקרת לא גובש מסמך מדיניות
כאמור.
הערת הביקורת :בתחילת שנת  2016מונה מנהל חדש לאגף שפ"ע .המנהל הציג
לביקורת טיוטת מדיניות שנמצאת בתהליך הכנה.
 .3נהלי עבודה מסודרים מהווים כלי ניהול אפקטיבי לתהליכי העבודה הקיימים
ברשות .הביקורת בדקה כי במחלקת הפיקוח העירוני קיימים נהלי עבודה
מעודכנים ומאושרים על ידי הנהלת העירייה .הביקורת העלתה כי במחלקה
לא קיימים נהלי עבודה המפרטים באופן ברור את תהליכי העבודה הקיימים
ומנחים את עובדי המחלקה בביצוע עבודתם.
תגובת המבוקר :נמסר לביקורת על ידי מנהל אגף שפ"ע ופיקוח עירוני כי
בעירייה קיים ספר נהלים משנת  ,2011אך הפרק המתייחס לנהלים במחלקת
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פיקוח עירוני טרם הושלם .כיום ,טיוטת נהלי עבודה לפיקוח העירוני קיימת,
והיא בשלבי עדכון ,למרות שכאמור ,אינם מופיעים בקובץ נהלי העירייה.
תגובת הביקורת :הביקורת רואה חשיבות רבה לקיום נהלי עבודה מאושרים.
על הנהלים להנחות את עובדי המחלקה בביצוע תפקידם וזאת בכדי לאפשר
מתן שירות אחיד ומקצועי לכלל תושבי העיר.
תכנית אב להסדרי חניה
 .4תכנית אב להסדרי חניה אמורה לכלול מיפוי כללי של הרחובות הנמצאים
בתחומה של הרשות על פי עומסי תנועה ,קרבה לאזורים מסחריים ולסביבת
מגורים ,קיום עבודות פיתוח לסלילת כבישים ושינויים שבוצעו או מתוכננים
וזאת תוך התייחסות לפיתוח תשתיות ומערך תחבורה מותאם וגידול בכמות
כלי הרכב .על תכנית אב ,לקחת בחשבון את צרכי החניה של תושבי העיר
ולקבוע אזורי חניה בתשלום וזמני חניה בהתאמה .הביקורת בדקה כי תוכנית
אב להסדרי חניה קיימת באגף שפ"ע .הביקורת איתרה כי באגף קיימים סקר
חניונים ציבוריים ומיפוי אזורי חניה ציבוריים ברחבי העיר משנת .2016
הביקורת מבקשת לציין כי המיפוי אינו כולל את סימוני החניה לאורך רחובות
הרגילים בעיר (נספח ב').
הביקורת סבורה כי מיפוי חסר לאורך רחובות הרגילים בעיר אינו מאפשר
ביצוע עבודות פיקוח באופן יעיל ואף הופך לגורם סיכון בייצוג הרשות במקרי
וויכוח בבתי משפט.
תכנית עבודה
 .5הביקורת בדקה באם קיימת תכנית עבודה במחלקת פיקוח עירוני .בבדיקתה,
התייחסה הביקורת לקיום תכנית העבודה ברמה שנתית ושבועית .הביקורת
העלתה כי בתקופה המבוקרת במחלקת פיקוח עירוני ,לא הייתה תכנית
עבודה כתובה .כמו כן ,לא הוגדרו במחלקה יעדים ומדדים כמותיים.
הערת הביקורת :תכנית עבודה לא קיימת במחלקה גם כיום .מתבצע תדרוך
פקחים בעל פה.
הביקורת סבורה כי תוכנית עבודה הינה כלי המאפשר ניהול תהליכי עבודה
באופן יעיל ,העמדת יעדים ויכולת בקרה כי יעדים הושגו .בנוסף ,קיום תוכנית
מאפשר הובלת תהליך רוטציה בין פקחי החניה ובכך מתן לכל אחד הזדמנויות
שוות בתפוקות הניתנות על ידם.
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בהתייחסותו לביקורת השיב מנהל אגף שפ"ע כי עם כניסתי לתפקיד ,אכן לא
נמצאה תכנית עבודה ,אך מראשית ינואר  ,2016יחידת הפיקוח העירוני ,הייתה
חלק מאגף שפ"ע ,ומנהלה השתתף בישיבות עדכון שבועיות ,היה שותף
ומכותב לכל פעילות בעיר ,טיפל בפניות שנפתחו במוקד ,106נבדקו פקחים
בכמות הדוחות שבוצעו על ידם ,ניתנו להם תדריכים ונהלי עבודה מעת לעת,
ותוכנית עבודה בהכנה.
מערכות המידע המשמשות את הרשות לפיקוח ואכיפה
 .6בעירייה קיימות  3מערכות מידע בהן מתבצע תהליך של ניהול ובקרה על דוחות
חניה ודוחות עזר המופקים במחלקת פיקוח עירוני .המערכות הן "לולה-טק",
"פארק נט" ומערכת מג"מ.
מערכת "לולה-טק" כוללת ממשק סלולארי .המערכת קולטת את דוחות החניה
המופקים על ידי הפקחים בשטח ,כך שכל דוח שהונפק על ידי אחד המפקחים
נשלח באופן מידי לשרתי המערכת והופך לזמין בעבור עובדי הרשות .כמו כן,
מאפשרת המערכת שליטה ובקרה אחר ביצועי עבודתם של הפקחים,
הימצאותם בשטח ,הפקת דוחות ברמת הפקח ביום ובחודש וכד'.
מערכת "פארק נט" הינה המערכת המשותפת לחברת גבייה "שוהר" ולעירייה
בה מנוהלים דוחות חניה שהופקו על ידי הפקחים .המערכת מאפשרת מעקב
אחרי הדוחות ,טיפול בערעורים שמתקבלים מהתושבים והפקת מידע מנהלי
לרבות כמות דוחות שניתנו ,בוטלו והוקפאו.
מערכת מג"מ משמשת את הרשות וחברת הגבייה "שוהר" לניהול קנסות
שהופקו בגין עבירות על חוקי העזר עירוניים וגבייה בגינם.
 .7הביקורת בדקה את אופן הפקת דוחות בגין עבירות חניה והפרעה של חוקי עזר.
הביקורת איתרה כי דוחות חניה מופקים באמצעות מסופונים בהם מוקלדים
כל פרטי הדוח ובאמצעותם מתבצע צילום הרכב של מבצע העבירה .הנתונים
מופיעים באופן מיידי במערכת "לולה טק".
הביקורת העלתה כי בתקופה המבוקרת ,דוחות בגין אכיפת חוקי עזר נוספים
הופקו באופן ידני .צילומים הועברו על ידי הפקחים לפיתוח ולאחר מכן
הוצמדו לדוחות שהופקו בגין העבירה.
הביקורת סבורה כי הפקת דוחות באופן ידני הינה מקור לקיום שגיאות
בדוחות המופקים ,השמדת דוחות על פי בקשת התושב או אובדן פנקס שמכיל
את הדוחות הידניים .הפקת דוחות ידנית דורשת שימוש באמצעי זהירות
משנה כגון ,רישום מספרי הפנקסים הנמסרים לפקחים ,איסור תלישת דוח
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מקורי במידה ולא נמסר לתושב מסיבה כול שהיא (דוח שגוי) ,רישום אחר
דוחות שהופקו ובקרה כי קיים רצף במספרי דוחות המופקים.
פיתוח תמונות שבוצע על ידי הפקחים הינו גורם סיכון נוסף ,לדוגמא קיים
סיכון כי תמונות יצורפו לדוח שלא בגינו צולמו ובכך יחשב הדוח לדוח שאינו
בר גבייה .תמונות שפותחו לא ניתן לסרוק למערכת 'מג"מ' בסריקה רגילה ,אי
קיום תמונות במערכת פוגע ביכולת התובע לטפל בערעורים של התושבים.
 .8הביקורת בדקה את אופן קליטת הדוחות/קנסות שהופקו בשטח למערכות
המידע .הביקורת איתרה כי קליטת הדוחות במערכת "פארק נט" מתבצעת
באופן אוטומטי .נתוני דוחות שהופקו ביום עבודה מסוים מועברים ממערכת
"לולה טק" באמצעות ממשק ומופיעים במערכת "פארק נט" לאחר עיבוד
לילה.
עוד העלתה הביקורת כי העברת דוחות על הפרת חוקי עזר בוצע באופן ידני.
אחת לתקופה ,העותקים של הדוחות הללו מועברים לחברת "שוהר" .החברה
מזינה את הדוחות באופן ידני למערכת מג"מ.
הערת הביקורת :נמסר לביקורת ,על ידי מנהלת תחום חניה של חברת "שוהר",
כי דוחות ידניים לא הועברו לחברה החל מספטמבר  .2015הביקורת סבורה כי
עיקוב בהעברת דוחות לחברת הגבייה הינו ליקוי חמור בפעילות המחלקה,
הדבר מונע מהרשות ניהול דוחות שהופקו באותה תקופה ,קליטת התקבולים
והפעלת הליכי אכיפה כנדרש .בנוסף ,קיים סיכון כי גבייה בגין הדוחות לא
תתבצע כלל.
בהתייחסותו לביקורת מסר מנהל אגף שפ"ע כי דו"חות ידניים הועברו לחברת
שוהר ( 5קלסרים) ,הוחזרו לשפ"ע עקב שגויים בדו"חות כגון :כתובת ,מס'
ת.ז .הדוחות נבדקו /תוקנו על-בסיס נתונים ממחלקת הגביה ,והועברו חזרה
לחב' שוהר להמשך טיפול.
 .9ניהול דוחות שהופקו באופן ידני – הביקורת ביקשה שיוצגו לעיונה דוחות
שהופקו באופן ידני .כפי שמצוין לעיל ,במחלקת הפיקוח העירוני לא נשמרו
העתקים .יחד עם זאת ,הוצג לביקורת ,על ידי התובעת ומנהלת תחום תביעה
עירונית ,קלסר שמכיל דוחות ידניים בגין שנים קודמות .הביקורת העלתה
מספר ממצאים בדבר דוחות ידניים:
 הדוחות לא הועברו לחברת הגבייה וכתוצאה מכך נפגעו הכנסות העירייה.
בנוסף ,לעירייה לא קיימת שום אפשרות סבירה לדעת איזה דוח שולם ולפי
איזה סכום.
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 דוחות שנמצאו בקלסר מסודרים כך שכל אחד מהדוחות נשמר בניילון
נפרד .תמונות בגין כל הדוחות נשמרים במקשה אחת ואינן מצורפות
לדוחות בגינן הן צולמו ,מכאן נובע כי לא ניתן לשייך את התמונות לדוחות.
הדבר הופך את הדוחות לדוחות שאינם ברי גבייה.
 .10אופן הפקת דוחות בגין עבירות על חוקי עזר עירוניים – כמצוין לעיל בתקופה
המבוקרת דוחות בגין עבירות על חוקי עזר הופקו ידנית על ידי הפקחים.
בפגישה שהתקיימה באגף שפ"ע נמסר לביקורת על ידי מנהל האגף כי החל
משנת  2016דוחות מסוג זה מופקים באמצעות מסופונים וזאת בדומה לדוחות
חניה .הביקורת ביקשה לקבל  5עותקים של דוחות בגין חוקי עזר שהופקו
באמצעות מסופון .נכון למועד הגשת הדוח המסמכים הנדרשים טרם הועברו
לידי הביקורת.
הערת הביקורת :בנוסף ,נמסר לביקורת על ידי מנהלת תחום חניה מחברת
"שוהר" כי הפקת דוחות בגין עבירות על חוקי עזר מבוצעת בעירייה באופן ידני
גם היום וזאת למרות שהתקיימה הדרכה בחודש מרץ  2016במחלקת הפיקוח
העירוני בדבר שימוש במסופונים לצורך הפקת דוחות בגין עבירות על חוקי עזר
וכן בניגוד לדיווח שנמסר לביקורת על ידי הפיקוח העירוני במהלך הבדיקה.
בתגובתו לביקורת מסר מנהל אגף שפ"ע כי אי -הפקת דו"חות באמצעות
סופונים נבעה מהסיבה ,שהאפליקציה שהורדה למכשירים המיושנים שברשות
הפקחים לא נתמכה ,ולכן נמשכה הוצאת הדוחות באופן ידני.
 .11הביקורת ביקשה לבדוק את שלמות המידע המועבר למערכת "מג"מ" בגין
הדוחות הידניים .לביקורת לא היתה יכולת לבדוק את שלמות הנתונים כאמור
כיוון שלא נותרו צילומי עותקים של דוחות ידניים בעירייה.
תגובת המבוקר :נמסר לביקורת על ידי מנהלת תחום חניה של חברת "שוהר",
כי חלק מאותם הדוחות הידניים שהועברו לחברה הינם לקויים ולא מכילים
פרטי עבירה מהותיים או מכילים נתונים שגויים .השמטת פרטי עבירה או
רישום נתונים שגויים הופך את הדוח לדוח שאינו בר גבייה .כמו כן ,לחלק
מהדוחות המופיעים במערכת לא צורפו תמונות המצביעות על העבירה.
התמונות נמצאות במאגרים של חברת "שוהר" והתובעת העירונית נדרשת
לפנות לחברה בכל פעם בו מתקבל ערעור.
 .12הביקורת בדקה את מאפייני מערכת "פארק נט" וקיום אפשרות לבצע שינויים
בנתוני דוחות הנמצאים בה .לצורך ביצוע הבדיקה קיבלה הביקורת אישור
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ממנהל אגף שפ"ע ומהתובעת העירונית לגישה למערכת .הביקורת ביצעה
ניסיון לערוך שינויים בשדות ,כגון תעודת זהות החייב ,מספר רכב ,סיווג
העבירה ,סכום העבירה .הביקורת העלתה כי לא ניתן לשנות את נתוני הדוחות
במערכת.
 .13הביקורת בדקה האם פקחים יכולים לבצע שינויים בנתוני דוחות שהוקלדו
במסופונים .נמסר לביקורת על ידי מנהל אגף שפ"ע כי לא ניתן לבצע כל שינוי
בדוח שהוקלד ואף לא ניתן לעלות את הדוח הקיים שנית במסופון.
 .14בהתאם לתנאי מכרז פומבי  11/2012אכיפת הגבייה ,חניה ,חוקי עזר ובהתאם
לחוזה אשר נחתם בין העירייה לזוכה ,חברת "שוהר פתרונות חניה בע"מ",
(סעיף  10רבתי)" ,הפקת והמצאת דוחות ומידע" ,נקבע כי עד לחמישה עשר
בכל חודש קלנדארי ,מתחייב הקבלן להגיש ,בין היתר למחלקת הפיקוח ,
דוחות מפורטים לגבי רישום וגביית קנסות ,דוחות וגזרי דין אשר פורטו
בהסכם התקשרות.
הביקורת בדקה את אופן ביצוע הבקרה על פעילות חברת "שוהר" .הביקורת
ביקשה לקבל את רשימת הדוחות התקופתיים המועברים למחלקה על ידי
חברת "שוהר" .נמסר לביקורת ,על ידי מנהל אגף שפ"ע ,כי חברת "שוהר"
לא נדרשה וממלא לא העבירה דוחות כלשהם לאגף או לפיקוח העירוני.
יחסי הגומלין וממשקי העבודה בין מחלקת פיקוח העירוני ליחידות העירייה
 .15למחלקת הפיקוח העירוני קיימים ממשקים עם מחלקות אחרות בעירייה.
הממשק העיקרי הנו בין מחלקת פיקוח עירוני לבין המחלקה המשפטית .מעבר
נתונים למחלקה המשפטית מתבצע באמצעות הדיווחים המועברים באמצעות
הפקחים ו/או אחראי הפקחים העירייה .נמסר לביקורת על ידי מנהל אגף
שפ"ע ,כי לא מתקיימים יחסי עבודה שוטפים בין האגף לחברת הגבייה
"שוהר" .בנוסף ,נמסר לביקורת על ידי מנהלת תחום חניה מחברת "שוהר"
כי אין גורם קבוע ומקצועי במחלקה אליו ניתן לפנות מהחברה ,לטענתה
הדבר פוגע בתהליכי עבודה סדירים.
הביקורת סבורה כי הגדרת גורם מקצועי ואחראי על תקשורת בין המחלקה
לבין חברת הגבייה הינו כלי ניהולי הכרחי שיאפשר שיפור באחוזי גבייה
וזמנים לטיפול בדוחות המופקים על ידי פקחי המחלקה.
בהתייחסותו לביקורת מסר מנכ"ל העירייה כי מאחר וחלק מסעיפי הדוח
עוסקים בחברת 'שוהר' ובקשרי העבודה בין העירייה ו'שוהר' ,ראוי לציין כי
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העירייה סיימה את ההתקשרות עם חברת 'שוהר' ,יצאה במכרז והזכיין
שנבחר מתחיל בימים אלו בעבודתו.
תגובת הביקורת:
הביקורת מעירה כי בהליך העבודה צוינו ליקויים מהותיים בעבודת גורמי
העירייה הרלוונטיים המעורבים בתחום המבוקר ורק חלקם מתקשרים
לעבודה מול חברת הגבייה .הביקורת מצפה כי יתקיים תיקון ליקויים
המפורטים בדוח זה.
הליך ביטול דוחות
 .16הנחיות היועץ המשפטי לממשלה < >1מגדירות את הליך ביטול דוחות
וקובעות כי רק תובע עירוני רשאי לדון בבקשה לביטול דוח או תוספת פיגורים.
בנוסף קובעות ההנחיות את העילות לביטול הקנס כמפורט:
 ביטול קנס מפני שלא נעברה עבירה.
 ביטול קנס מפני שנעברה העבירה בידי אחר.
 ביטול קנס בשל חוסר עניין לציבור בהמשך ההליכים.
 ביטול קנס מטעמים טכניים.
להלן טבלה המפרטת את כמות הדוחות שבוטלו לפי עילות עיקריות:
עילה לביטול דוח

כמות ביטולים
בשנת 2014

בעל כרטיס חניה
לפנים משורת הדין
מחמת הספק
חוסר אשמה
נכה  60%או מעל
טעות ברישום הדוח
-84אי הבאת תיק
לבית המשפט מהיעדר
ראיות או סיכויי
הצלחה נמוכים

265
243
108
73
63
54

23

כמות
ביטולים
בשנת 2015

אחוז מכלל
הדוחות שבוטלו
בשנת2015

אחוז מכלל
הדוחות
שבוטלו בשנת
2014
30%
27%
12%
8%
7%
6%

2,205
639
678
26
269
175

49%
14%
15%
1%
6%
4%

3%

225

5%

מנתונים המופיעים בטבלה לעיל ,ניתן ללמוד כי עילות ביטול הנפוצות בעירייה
הינן :בעל כרטיס חניה/תו חניה אזורי ,לפנים משורת הדין ומחמת הספק.
בסך הכול בשנת  2014בוטלו סך של  888דוחות חניה ואילו בשנת  2015בוטלו
סך של  4,544דוחות חניה ,למעשה בשנת  2015נרשמה עלייה של  412%במספר
הדוחות המבוטלים.
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להלן גרף המציג את ההתפלגות של דוחות שבוטלו בשנים  2015 - 2014לפי
חודשים:

מעיון בנתונים המפורטים בגרף ניתן ללמוד כי החודשים מאי-יוני  2015היו
חריגים בכמות דוחות מבוטלים וזאת בהשוואה לשאר החודשים באותה שנה.
 .17ערעורים שהוגשו בשנים  2015-2014טופלו על ידי שלושה גורמים המועסקים
בעירייה ,ביניהם מנהלת תחום תביעה עירונית ,התובעת העירונית והתובע
העירוני החיצוני.
הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בסעיף  1קובעות כי "תובע רשאי לבטל
הודעות תשלום קנס ...אם הוסמך במיוחד לעניין זה בידי היועץ המשפטי
לממשלה" .הביקורת ביקשה לקבל מכתבי הסמכה של שלושת הגורמים
שביטלו דוחות בתקופה המבוקרת .הביקורת קיבלה את כתבי ההסמכה של
התובעים שעסקו בביטולי דוחות בתקופה המבוקרת.
 .18הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מנחות כי עבירות קנס ,בהן עבירות ברירת
משפט ,מתיישנות תוך שנה מיום ביצוען .הביקורת בדקה כי בעירייה מבצעים
פעילות המסייעת במניעת קיום מקרים בהם דוחות מבוטלים עקב סיום
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תקופת התיישנותם .מניתוח נתוני הדוחות המבוטלים עולה כי בשנת 2015
בוטל דוח חניה אחד מסיבת התיישנות .יחד עם זאת ,בוטלו סך של  153דוחות
חניה לאחר תום שנה ממועד העבירה .דוחות אלו מהווים כ 0.3%-מכלל דוחות
שהופקו .נציין כי חלק מהדוחות ,בגין אכיפת חוקי עזר שטרם הועברו לחברת
הגבייה ונותרו במחלקת הפיקוח העירוני ,נמצאים בסיכון גבוה ואף עלולים
להתיישן במידה ולא יטופלו באופן מידי.
הביקורת סבורה כי הפעלת הליכי אכיפה או מתן מענה במועד לערעורים הינם
כלי בקרה חיוניים למניעת מצבים בהם תאלץ העירייה לבטל דוחות מסיבת
התיישנות ,עובדה אשר פוגעת ישירות בהכנסות העירייה.
בהתייחסותה לביקורת השיבה מנהלת תחום התביעה כי מבחינת התביעה
העירונית קיימת הנחיה חד משמעית להעביר את כל ברירות הקנס והודעות
הקנס במישרין לטיפול מערך הגבייה ,המרכז את הודעות הקנס וברירות
המשפט ומעביר בהקדם ערעורים לתגובת התביעה ולגביה מכוח היות הקנס
חלוט או לצורך העמדה לדין בברירות משפט ,זמן רב טרם חלוף מועד
ההתיישנות.
 .19חוק לסדר הדין הפלילי בסעיף  229קובע כי "...תובע רשאי לבטל הודעת
תשלום קנס  ."...הביקורת דגמה  21דוחות שבוטלו בשנים  2014-2015ובדקה
באם קיימים מסמכים מספקים לביסוס החלטת תובע .הביקורת העלתה 5
מקרים המהווים  24%מהמדגם ,בהם לא צורפו מסמכים המבססים את
טענת המערער (נספח ג').
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להלן טבלה המפרטת את הממצאים:
שנת

מספר
דוח
8615

תובע א

2014

1763614

תובע א

ערעור הוגש על ידי מנהל
הפיקוח העירוני לשעבר.
בערעור צוין כי מדובר בכפל
קנס .אין מסמכים תומכים
לכפולות הקנס.
לא צורפו אסמכתאות
המעידות על טענת החייב

2014

1421718

תובע א

לא צורפו אסמכתאות
המעידות על טענת החייב

לא תקין

2015

5517719

תובע א

2015

5149919

תובע ב

לא צורפו אסמכתאות
המעידות על טענת החייב
לא צורפו אסמכתאות
המעידות על טענת החייב

לא תקין

2014

שם מטפל

הערת הביקורת

תקין /לא
תקין
לא תקין

לא תקין

לא תקין

בהתייחסותה לביקורת השיבה מנהלת תחום התביעה כי התביעה בשונה
ממצאי הביקורת ,למעט מקרה אחד הנוגע להודעת קנס  ,5149919כמפורט
להלן:
" הודעת קנס  – 8615סיבת ביטול  -כפל קנס (נבדק בפועל במערכת
ונמצא נכון) – אין צורך במסמך חיצוני נוסף.
 הודעת קנס  – 1763614אין שילוט או תמרור במקום .נבדק בפועל ונמצא
נכון .אין צורך במסמך חיצוני נוסף.
 הודעת קנס  – 1421718כנ"ל.
 הודעת קנס  – 5517719כנ"ל.
 הודעת קנס  – 5149919התייצב במשרדי התביעה והציג אישור הפעלת
איזפארק תקין .נתבקש לבצע סריקת האישור בחברת 'שוהר' – לא ברור
מדוע לא בוצע".
תגובת הביקורת :הביקורת מעירה כי החלטתו של התובע חייבת להתבסס על
מסמכים שתומכים בה ,כלומר חייב להישמר תיעוד המאפשר קיום נתיבי
ביקורת .במקרים שהוצגו בדוח:
 הודעת קנס – 8615במסמכים השמורים בתיק לא קיים העותק של דוח
המעיד על היותו כפל קנס.
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 בהודעות קנס  1421718 ,1763614ו – 5517719-טענו המערערים כי בוצע
תשלום בגין חניה באמצעות חברות 'איזיפארק'' ,פנגו' ו'סלופארק' .בין
המסמכים הקיימים ,המתועדים לא נמצאו אסמכתאות לביצוע תשלום
באמצעות החברות המפורטות לעיל.
 .20הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בסעיף  5ג .קובעות כי "אחת לשנה יגיש
התובע ליועץ המשפטי לממשלה דיווח סטטיסטי ובו יפרט מספר הבקשות
לביטול הודעות תשלום קנס ...מספר הבקשות שנדחו ומספר הדו"חות
שבוטלו" .הביקורת ביקשה לקבל את הדיווח שהועבר ליועץ המשפטי לממשלה
בשנים  .2014-2015הביקורת העלתה כי דוחות המתחייבים להגשה בהתאם
להנחיות של יועץ המשפטי לממשלה לשנים  2014-2015ובכלל ,לא מועברים
כנדרש .נמסר לביקורת על ידי יועמ"ש העירייה כי תובעים עירוניים הם
האחראים לדיווח ליועץ המשפטי לממשלה .הביקורת פנתה לתובעת ומנהלת
תחום תביעה עירונית בעירייה לצורך קבלת הדיווחים .נכון למועד הגשת
הדוח ,המסמכים הנדרשים טרם הועברו לידי הביקורת.
בהתייחסותה לביקורת השיבה מנהלת תחום התביעה כי מנהלת תחום
התביעה נתנה הוראה חד משמעית לעמוד בכל דרישות היועץ המשפטי
לממשלה ובכלל זה להעביר את כל המידע הנדרש על פי דין .לא ברור מדוע
העברת נתון אחוז הודעות הקנס הנדחות והמבוטלות לא הועבר לפרקליטות
ותגובת התובעים למנהלת התביעה בעניין זה לא הניחה את דעתה .התובעים
הונחו לתקן ליקוי זה ולהעביר את המידע המבוקש מעתה ואילך ,במועדו על פי
הנחיות היועץ המשפטי לממשלה.
התאמת סכומי זיכוי בגין קנסות ששולמו בפועל לבין הרישומים בעירייה
 .21הביקורת בדקה כי סכומים המופיעים בדוחות הינם הסכומים ששולמו בפועל.
הביקורת דגמה  9דוחות ששולמו בתקופה המבוקרת .הביקורת העלתה כי
הסכומים המשולמים תואמים לסכום הקנס המקורי או גבוה ממנו עקב
צבירת סכומי הפיגורים.
מינוי והסמכה של פקחי חניה
 .22חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשות המקומית בסעיף (3א) קובע
כי" ,ראש רשות מקומית רשאי להסמיך ,מבין עובדי הרשות המקומית ,פקחים
עירוניים ,שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי פרק זה ,כולן או חלקן ,לשם
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פיקוח על ביצוע חוקי עזר ,ובלבד שלא יוסמך פקח עירוני אלא אם כן התקיימו
בו כל אלה:
( )1הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין הוא
ראוי ,לדעת היועץ המשפטי לרשות המקומית ,לשמש כפקח עירוני;
( )2הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק
זה ,כפי שהורה שר הפנים בהסכמת השר;
( )3הוא עומד בתנאי כשירות נוספים ,ככל שהורה שר הפנים"...
הביקורת דגמה  4מקרים ובדקה כי פקחי חניה שהועסקו בתקופה המבוקרת
סיימו את קורס "הכשרת הפקחים" .הביקורת העלה  4מקרים בהם הפקחים
החלו עבודות פיקוח טרם סיום הקורס וטרם הוסמכו .למעשה ב 2 -מקרים
סיימו הפקחים קורס בשנת  ,2015במקרה  - 1בשנת  2016ובמקרה  1פקח
טרם סיים את קורס ההכשרה (נספח ד').
להלן טבלה המפרטת את הממצאים:
בתקופה
המבוקרת
דוחות הופקו
החל מחודש

1

פקח א

1/2014

מועד
סיום
קורס
הסמכת
פקחים
2/2016

מס"ד

שם הפקח

2

פקח ב

1/2014

3/2015

3

פקח ג

1/2014

6/2015

4

פקח ד

9/2014

תעודת סיום קורס פקחי
חניה

תקין /
לא תקין

קיימת אך התקבלה לאחר
סיום תקופה המבוקרת.
קיימת אך התקבלה רק בשנת
 2015בזמן שהעובד הפיק
דוחות כבר מתחילת שנת
2014
קיימת אך התקבלה רק בשנת
 2015בזמן שהעובד הפיק
דוחות כבר מתחילת שנת
2014
נמסר כי נמצא בקורס כעת

לא תקין
לא תקין

לא תקין

לא תקין
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 .23הביקורת דגמה  4מקרים ובדקה כי פקחי חניה שהועסקו בתקופה המבוקרת
הציגו בפני העירייה אישורים ממשטרת ישראל על היעדר רישום פלילי וזאת
כנדרש בחוק .הביקורת העלתה מקרה  1בו הועסק פקח בעבודות פיקוח ללא
הגשת אישור על היעדר רישום פלילי לעירייה (נספח ד').
מס"ד

שם הפקח

1

פקח א

2
3
4

פקח ב
פקח ג
פקח ד

מועד הפקת תעודת יושר תקין  /לא
תקין
ממשטרה

בתקופה
המבוקרת
דוחות הופקו
החל מחודש
1/2014

25/02/2013

תקין

1/2014
1/2014
9/2014

11/07/2015
06/10/2011
לא קיימת

תקין
תקין
לא תקין

 .24הביקורת בדקה כי ,אחת לשנה מתבצעת בדיקה מול משטרת ישראל לגבי
היעדר רישום פלילי וכשירות לביצוע עבודות אכיפת החניה של הפקחים.
הביקורת העלתה כי לא מתבצעת בדיקה כאמור אחת לשנה ,אלא מתקבל
אישור ממשטרת ישראל רק במועד קליטת הפקחים לעבודה בעירייה.
 .25סעיף (3א)(()3ב) לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות
קובע כי "הודעה על הסמכת פקח עירוני לפי סעיף זה תפורסם ברשומות".
הביקורת בדקה כי הודעה על הסמכת הפקחים פורסמה ברשומות .הביקורת
העלתה כי העירייה לא מיישמת חובת הודעה זו ברשומות כמתחייב בחוק.
נמסר לביקורת על ידי מנהלת משאבי אנוש ,כי היא לעולם לא נדרשה להכין
שמות של פקחים לצורכי פרסום ברשומות .בנוסף ,מסרה התובעת והמנהלת
תחום תביעה עירונית ,כי לא ידוע לה שהעירייה נדרשת לפרסם שמות של
פקחים ברשומות.
עבודת הפקחים
 .26הביקורת ערכה השוואה בין כמות דוחות שהופקו על ידי הפקחים בשנים
 2015-2014במטרה לבדוק את רמת האחידות בתפוקות הניתנות על ידי
הפקחים .הביקורת איתרה כי קיימים הבדלים מהותיים בתפוקות הניתנות
על ידי הפקחים .כך בשנת  65% - 2014דוחות הופקו על ידי  5פקחים ואילו
בשנת  62% 2015דוחות הופקו על ידי  2פקחים .בנוסף איתרה הביקורת כי
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בשנת  2014הועסקו  4פקחים שהפיקו  4.9%-2.8%דוחות חניה מכלל
הדוחות.1
להלן טבלה המפרטת את הממצאים:
שם פקח

שנת 2014

אחוז מסך
הדוחות בשנת
2014

שנת 2015

אחוז מסך
הדוחות בשנת
2015

נ.ו

10,499

21.42%

2,694

9.07%

ש.א

6,422

13.10%

1,427

4.81%

א.ח

5,380

10.97%

-

0.00%

מ.ג

5,247

10.70%

10,418

35.09%

ש.ע

4,760

9.71%

76

0.26%

י.נ

4,355

8.88%

-

0.00%

ש.פ

4,175

8.52%

7,846

26.42%

ב.ב

2,436

4.97%

1,263

4.25%

א.ד

2,321

4.73%

-

0.00%

ש.כ

1,875

3.82%

-

0.00%

י.נ

1,456

2.97%

-

0.00%

ל.ב

71

0.14%

2,372

7.99%

ע.ש

7

0.01%

1,673

5.63%

א.ז

5

0.01%

494

1.66%

בהתייחסותו לביקורת מסר מנכ"ל העירייה כי לסעיף עבודת הפקחים ,נדרשת
השלמת התייחסות .אם מדובר בפקחים שתוכנית עבודתם זהה יש משמעות
לנתונים ,אם מדובר בפקחים שחלקם מטפלים בחניה וחלקם מנותבים
למשימות אחרות (חוקי עזר ,ליווי להריסות וכיו"ב) ,מדובר בהבחנה שיוצרת
מראש פערים בהיקפי הדוחות .במקרה זה יש לבדוק יעילות פקחים ותפוקות,
עפ"י קטגוריות טיפול".
תגובת הביקורת:
הביקורת מעירה כי קיום תכנית עבודה מסודרת וביצוע רוטציה בין הפקחים
הינם כלי עבודה יעילים שמאפשרים להגיע לשונות פחותה בעבודתם של פקחי
 1הביקורת לא התייחסה לעבודה של הפקחים שהופקו דוחות בכמויות בודדות ,עקב חשש כי מדובר בפקח
שהיה מועסק שלא בכל התקופה המבוקרת.
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החניה .יתרה מזאת כלים אלו מהווים כלי ניהול נוסף בידי המנהל אשר נדרש
לבצע בקרה ופיקוח על עבודתם של הפקחים בהתאם לפעילות ולמטלות אשר
הוא ממילא מטיל עליהם.
 .27על דוחות חניה להכיל נתונים מהותיים כגון :מספר רכב ,סוג רכב ,מקום
העבירה ,מועד העבירה ,סעיף לפיו נעשתה העבירה ,סכום הקנס וכד' .בהיעדר
נתונים אלה הדוח יחשב כדוח שאינו בר גבייה .הביקורת דגמה  11דוחות חניה
המופקים באמצעות מסופונים ובדקה כי כל הנתונים הנדרשים אכן מופיעים
בדוחות .הביקורת איתרה כי נתונים כגון :מספר רכב ,סוג רכב ,מקום העבירה,
מועד בו נעשתה העבירה ,סעיף העבירה ,סכום הקנס אכן נמצאים בדוחות
שנדגמו.
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פרק ד' המלצות
 .1להכין מסמך מדיניות אשר יכיל את אוכלוסיות היעד הרלוונטית ,חזון המחלקה
כיווני פעולה מרכזיים בשנים הקרובות ,תחומי פיקוח במדיניות ,סדרי
עדיפויות בהפעלת הפיקוח העירוני וסבב תפקידים במחלקת הפיקוח (סעיף .)2
 .2להתוות ולהטמיע נהלי עבודה כתובים ולאשרם על ידי הנהלת העירייה .על
הנהלים לכלול את כלל תחומי האחריות במחלקה ,תהליכי העבודה השונים
לרבות בקרות ודיווחים .ניתן ליישם את הנהלים המפורסמים באתר משרד
הפנים( 2סעיף .)3
 .3לעדכן את תכנית האב להסדרי חניה הקיימת בעירייה תוך התייחסות להסדרי
חניה לאורך רחובות הרגילים (סעיף .)4
 .4להכין תכנית עבודה עבור מחלקת פיקוח עירוני ברמה שנתית ,חודשית ושבועית
הכוללת נתונים כמותיים :יעדים ומדדים ,תחומי כיסוי וכן לבצע אחת לשנה
דיון שבו יוצג ביצוע התכנית בפועל מול התכנון וינותחו הפערים תוך הסקת
מסקנות (סעיף .)5
 .5להעביר את הדוחות הידניים בדחיפות לחברת הגבייה ,בכדי לאפשר ביצוע
אכיפה של דוחות בגין חוקי העזר שהופקו באופן ידני וזאת תוך שמירה על
עותקים של דוחות ידניים באגף (סעיף .)8, 7 ,18
 .6להימנע מביצוע פעולות ידניות .בכל מקרה בו מתבצעת פעולה ידנית יש לשמור
תיעוד בעירייה לדוחות שהופקו באופן ידני (סעיף .)10
 .7להגדיר לחברת הגבייה את הדוחות החודשיים והשנתיים אותם יש להעביר
למחלקה ועליהם תבוצע הבקרה .כך לדוגמא ניתן להשוות בין הדוחות שהופקו
בפועל לבין הדוחות המדווחים על ידי החברה ,שיעורי דוחות ששולמו ושיעורי
דוחות מסופקים וכד' (סעיף .)14
 .8להגדיר איש קשר אשר יתווך בין העירייה לבין חברת הגבייה וירכז את כל
הפעילות מול החברה וזאת במטרה להימנע מאי הבנות בתהליכי העבודה
הקיימים בין העירייה לבין החברה (סעיף .)14,15
 .9לכתוב נוהל עבודה שמגדיר במדויק את המסמכים הנדרשים להגשת ערעור
לתובע העירוני (סעיף .)19
 .10להכין נוהל קליטת עובדים לתפקיד פקחי חניה אשר מגדיר את דרישות הסף
והסמכות הנדרשות לצורך ביצוע תפקידם (סעיף .)22
http://moin.gov.il/Publications/Mafamim2810.pdf 2
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 .11אין לאפשר לעובד עירייה להפיק דוחות חניה אם אינו עומד בתנאים שמגדיר
חוק בדבר הסמכת הפקחים (סעיף .)22,23,2224
 .12לערוך ריענון בקרב עובדי הרשות בדבר הפרסומים שהוגדרו כפרסומי חובה
בחוקים השונים ולהטיל אחראיות על עובדים ספציפיים להכנת הפרסומים
והעברתם למחלקה המשפטית (סעיף .)20,2425
 .13על מנהל אגף שפ"ע להפיק דוחות תקופתיים לשם פיקוח ובקרה ולהשוות את
פעילות הפקחים בתקופה הנבדקת ,לעודד ולרתום את הפקחים לעבודה
מאומצת במיוחד בחודשי קיץ בהם נרשמת ירידה בכמות דוחות שהופקו מדי
שנה (סעיף .)026
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נספח א' -מסמכים ישימים
מס'

הנושא

גורם

סימוכין

תאריך

.1

ביטול הודעות
תשלום קנס -הנחיה
לתובעים

היועץ
המשפטי
לממשלה

מס' הנחיה:
4.3040
(52.003א)

4/12/2011

.2

הכנסות מגבית
קנסות חניה לשנים
2014-2012

גזברות
העירייה

נספחים ב'  -ד'
נספח

שם הנספח

ב'

מייל שהתקבל בתאריך  3.06.16ממנהל מחלקת הנכסים

ג'

דוחות חניה ומסמכי ערעור שהופקו ממערכת פארק נט

ד'

מסמכים המעידים על הכשרת הפקחים

7/7/2016
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הערות ראש העירייה
אנו מחוייבים לקיים מערך פיקוח עירוני הפועל על בסיס נהלים כתובים ,תכניות
עבודה ,רמה מקצועית גבוהה ועל פי הסמכות כנדרש בחוק.
אני מנחה את אגף שפ"ע ובכלל זה מחלקת הפיקוח העירוני לתקן את הליקויים,
ליישם את ההמלצות ולדווח למנכ"ל העירייה במסגרת צוות תיקון ליקויים.
אני מנחה את אגף שפ"ע ובכלל זה מחלקת הפיקוח להמליץ בתוך חודש על מסמך
מדיניות אשר יובא לאישורי.
אני מנחה את אגף שפ"ע ובכלל זה מחלקת הפיקוח להעביר למנכ"ל העירייה בתוך
חודש נהלי עבודה ותכנית עבודה מדידה ברמה שנתית ,חודשית ושבועית ולקיים
דיון שנתי לניתוח תוצאות והסקת מסקנות.
אני מנחה את יועץ ראש העיר ,בתיאום עם ועדת החניה ,לעדכן את תכנית האב
להסדרי חניה תוך התייחסות להסדרי חנייה לאורך הרחובות הרגילים.
אני מנחה את מחלקת משאבי אנוש להכין נוהל קליטת עובדים לתפקיד פקחי חניה
ולהגדיר דרישות סף והסמכות נדרשות.
אני מנחה את מחלקת גזברות ואת מנכ"ל העירייה לבצע מעקב באמצעות דוחות
רבעוניים ביחס ליעדים שהוגדרו.
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מבקר העירייה

ביקורת

המועצה הדתית
3/2016
נכון ל 15.01.2016
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פרק א' -מבוא
המועצה הדתית היא תאגיד סטטוטורי אשר הוקם על פי חוק שירותי הדת
היהודיים (נוסח משולב) ,התשל"א( 1971 -להלן :חוק שירותי הדת).
ענייני המועצה הדתית מתנהלים על פי חוק הנ"ל והתקנות שהותקנו על פיו וביניהן:
תקנות שירותי הדת היהודיים (תקציב מועצות דתיות) ,התשמ"ה.1985 -
המשרד לענייני דתות מפרסם מעת לעת הוראות מנחות בנושאים שונים ,באמצעות
חוזרים של מנכ"ל המשרד .השר לענייני דתות ממונה על ביצוע החוק.
חוק שירותי הדת היהודיים קובע ,כי העירייה תמנה נציגים להנהלת המועצה ()45%
לפי מפתח סיעות ,ותשתתף במימון פעולותיה ( )60%ובאישור תקציבה .במועצה
הדתית אור יהודה תקציב המועצה מורכב מ 50% -המשרד לשירותי דת ו50% -
עיריית אור יהודה והיתר הכנסות עצמיות .המועצה הדתית אור יהודה מספקת
לתושבי העיר שרותי דת בתחומים הבאים :נישואין ,כשרות ,טהרת המשפחה,ערוב
וגניזה ,למועצת אור יהודה אין בית עלמין משלה.
מטרת הביקורת
מטרת הביקורת הייתה לבדוק את התנהלות המועצה הדתית אור יהודה באשר
לעמידה בהוראות החוק ,התקנות ,חוזרי המנהל הכללי לשירותי דת ונהלי המועצה
ככל שהם קיימים.
נושאי הביקורת
בין היתר הביקורת בדקה את הנושאים הבאים :
 המועצה וועדותיה .
 כח אדם וגבייה .
 תקציב המועצה.
 התקשרויות.
 מחלקת כשרות .
 מחלקת נישואין.
 מחלקת מקוואות.
 עירוב וגניזה.
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מתודולוגיית הביקורת
לצורך ביצוע עבודתה ,הביקורת קיימה שיחות עם בעלי תפקידים שונים במועצה
ובניהם :רב העיר ,ראש המועצה ,מנהל מחלקת כשרות מנהל מחלקת נישואין
ומזכירת המועצה.
הביקורת סיירה בשלושה מקוואות הממוקמים בעיר וכן ביקרה בבית כנסת בו
מתקיים קורס משגיחי כשרות שארגנה המועצה.
הביקורת קיבלה לידיה מסמכים רבים מהמועצה בין היתר המסמכים הבאים:
פרוטוקולים של המועצה לשנת  ,2016דוחות כספים לשנים  , 2015-2013הסכמי
עבודה ,תלושי שכר ודוחות נוכחות עובדים ,תיקי נישואין ותיקי משגיחי כשרות,
כרטסת הנהלת חשבונות לשנת  ,2016מאזן בוחן לשנת  ,2015הצעות מחיר ומכרזים
לשנת .2016
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פרק ב' -עובדות
רקע נורמטיבי
 .1חוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב) תשל"א  1971-קובע את סמכויותיו של
שר הדתות בעניין הרכב המועצה ומספר חבריה ,סמכויות המועצה מינוי רואה
חשבון ועריכת דוחות כספיים ,השתתפות בהוצאות תקציב ,הצעות תקציב ,חתימות
חוזים ועוד.
 .2חוק איסור הונאה בכשרות,תשמ"ג–  ,1983מסדיר את נושא הכשרות ,הסמכות
לתת תעודת כשרות ,איסור הונאה בבית אוכל ,איסור הונאה בייצור ובמכירה,
חובת הראייה עונשין ועוד.
 .3חוקת העבודה של העובדים ברשויות המקומיות (להלן -החוקה) כפי שהייתה
נהוגה מתחילת קיומה ועד היום בין מרכז השלטון המקומי לבין הסתדרות
הפקידים ,תחייב כאילו הייתה והינה הסכם קיבוצי בין הצדדים להסכם זה לצורך
תחולה זו של החוקה על הצדדים להסכם זה ,כל מקום שנאמר בחוק " הרשות
המקומית" או " הרשות" כאילו נאמר גם "המועצה הדתית" ובמקום שנאמר
בחוקה "עובד" ,או "עובדים" או "עובד הרשות המקומית" גם "עובד המועצה
הדתית" במשמע.
 .4בחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח( 1968 -להלן – חוק רישוי עסקים) ,נקבע ,כי רשות
הרישוי לעסק טעון רישוי בתחום רשות מקומית היא ראש הרשות המקומית או מי
שהוא הסמיכו לכך .בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשנ"ה – 1995
(להלן -צו רישוי עסקים) ,נקבע ,כי מקווה הוא "עסק טעון רישוי" .על פי תקנות
רישוי עסקים (הוראות כלליות) ,התשס"א( 2000 -להלן – תקנות רישוי עסקים),
רישיון עסק למקווה תקף לחמש שנים.
תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה ) התשנ"ט 1999-
מפרטים את התנאים לאישור רישיון ,איכות המים ,הספקתם בבור הטבילה,
הפעלה ותחזוקה.
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 .5פקודת הנישואין והגירושין (רישום) – הפקודה קובעת הוראות לרישום נישואין
וגירושין בין היתר דנה במקום רישום לנישואין בני זוג יהודיים ,משלוח הודעות
למרשם הזוגות ,הזכות לקבל העתק של הרישום ועונשים.
 .6תקנות שירותי הדת היהודיים (תקציב מועצות דתיות) ,תשמ"ה 1985 -מסדירות
את כללי קביעת תקציב מועצה וצורתה ,הערכת מועד הגשת התקציב ,החלטת
הרשות המקומית ,הכרעה באין הסכמה על התקציב ,תקציב מילואים והעברה
מסעיף לסעיף בתקציב שנקבע.
 .7תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) ,תש"ל –  1970שניתן בתוקף
סמכות לפי סעיף ( 8א) לחוק תקציבי השירותים הדתיים ,היהודים ,תש"ט – ,1949
קובע את הכללים והאיסורים לגבי חבר מועצה שמתקשר בחוזה עם מועצה הדתית,
בחירת ראש המועצה ,תפקידיו והפסקת כהונתו ,ישיבת המועצה וסדריהן ,וועדות
המועצה ,כספים והנהלת חשבונות.
 .8תקנות איסור הונאה בכשרות (תעודת הכשר) ,תשמ"ט –  1988התקנה דנה בין
היתר בבקשה לתעודת כשרות ,שמירת כשרות תעודת הכשר למוצרי יבוא נוסח
תעודת הכשר ,דרישה להחזרת התעודה ,ערר ותוקפה של התעודה.
 .9תקנות והוראות לרישום נישואין -תשע"ג מעדכן את התקנות שיצאו בעבר ע"י
הרבנית הראשית מישראל שפורסמו בחוזר מנכ"ל (תשס"ג )1 -של המשרד לשירותי
דת .קובץ התקנות קובע את סמכות ה"מורשה" לנישואין ,הליכי הרישום
לנישואין ,תעודת רווקות כתובה /סידור חופה וקידושין גביית אגרות והנפקת
תעודות ועוד.
סעיף  11ט לחוק שירותי הדת היהודים קובע ,כדלקמן:
" (א) מועצה ,לאחר התייעצות עם הרשות המקומית שבתחום שיפוטה היא נמצאת,
תגיש לשר 30 ,ימים מהיום שבו פורסמו ברשומות סכומי ההשתתפות כאמור בסעיף
 11ג ,את הצעת התקציב השנתי של המועצה :הצעת התקציב תהא מבוססת על
סכומי השתתפות של הממשלה ושל הרשות המקומית בהוצאות התקציב של
המועצה לפי סעיפים  11א עד  11ד ,ועל סכומי האגרות שגובה המועצה לפי סעיף 7
(ב) ,ותכלול את הפרטים שקבע השר לפי סעיף קטן (ד).
(ג) הצעת התקציב השנתי טעונה את אישורו של השר ,ורשאי הוא לאשר את ההצעה
בשינויים שימצא לנכון או להתנות את האישור בתנאים".
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 .10חוזר המנהל הכללי ע"ג  ,2/כ"ד שבט התשע"ג 4 -בפברואר  ,2013החוזר קובע
נהלים והנחיות המסדירים את הפעילות במועצות דתיות בתחומי ,הכח אדם,
מקוואות הנהלת חשבונות ונישואין.
 .11תקנות שירותי הדת היהודים (אגרות שירותים) ,התשע"ד  2013 -שניתנו בתוקף
סעיף (7ב) לחוק שירותי הדת היהודים(נוסח משולב) ,התשל"א ( 1971 -להלן החוק),
בהסכמת שר האוצר ובאישורו לפי סעיף  30לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה -
 ,1985התקנות קובעות את חובת תשלום אגרות שירותים לשירותי דת .בתוספת
לחוק נקבעו תשלומי אגרות לרישום נישואין וסידורים ,שירותים ותעודות שונות,
תעודות הכשר שנתיות ,תעודות הכשר לפסח ,שימוש במקוואות ,בתי הלוויות
ושירותי משגיח המועסק על-ידי מועצות דתיות.
חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת ,התש"ע  10 , 1 /ביולי  2010נוהל הפעלת מערך
הכשרות במועצה הדתית ,נוהל עוסק בתחומים הבאים :קליטת משגיחים ,קליטת
מפקחים ,ניהול תיקי משגיחים ,ניהול תיקי בתי עסק מושגחים והנפקת תעודות
הכשר .נוהל דיווחים ופיקוח על משגיחי ומפקחי הכשרות.
.12הרבנות הראשית לישראל ,אגף כשרות ארצית (ללא תאריך) שיקולים לקביעת
היקף שעות עבודתו של מפקח המועצה הדתית ,המסמך מציג פרמטרים המשליכים
על מידת הצורך בהגברה או בהפחתת שעות הפיקוח של מפקח מטעם נותן ההכשר
על משגיחי הכשרות שיהיה ניתן להיעזר בהם .במסמך הומלץ על כמות מקסימאלית
שלא תעלה על  40בתי עסק מפוקחים למפקח אחד וככל שמורכבות הפיקוח תגדל
הכמות תופחת ל 30 -בתי עסק למפקח אחד.
.13סעיף ( 2א) לחוק חובת המכרזים ,תשנ"ב –  1992קובע " :המדינה ,כל תאגיד
ממשלתי ,מועצה דתית ,קופת חולים ומוסד להשכלה גבוהה ,לא יתקשרו בחוזה
לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין ,או לביצוע עבודה ,או לרכישת שירותים אלא
על פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו" .
 .14בתקנות חובת המכרזים  1993סעיף (1א) קובעת :גוף ציבורי יערוך מכרז או
פנייה פרטנית בעקבות מכרז מרכזי ,באופן שקוף ככל הניתן בנסיבות ,בעניין הוגן
ושוויוני ,המבטיח את מרב היתרונות לגוף ציבורי.
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סעיף ( 1ב) גוף ציבורי יעדיף לבצע התקשרויות בדרך של מכרז פומבי רגיל גם מקום
שהותר לו לפי תקנות אלא לבצע התקשרויות שלא בדרך של מכרז פומבי רגיל.
התקנות מסדירות הרכש וההתקשרויות של גופים ציבוריים.
 .15החשב הכללי הוראה מס'  7.8.3בתוקף מיום  1.6.2009התקשרות בהליך
מקוצר-ההוראה דנה ברכישות מקופה קטנה וברכישות חד פעמיות עד . ₪ 50,000
.16בהסכם קיבוצי  3/76מתאריך  4לדצמבר  -1975ל' כסלו תשל"ו ,נחתם הסכם
משולש בין חבר המועצות הדתיות בישראל המייצג את כל המועצות הדתיות ,כולל
את שלושת הערים הגדולות ,מצד אחד לבין הסתדרות הפקידים עובדי המינהל
והשירותים (להלן -ההסתדרות) מצד שני ,לבין משרד הדתות (להלן -המשרד) ומרכז
השלטון המקומי מצד שלישי .יחסי הצדדים נקבעו בסעיף  1להסכם שלהלן.
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פרק ג'  -ממצאים
 .1המועצה וועדותיה
 1.1הבסיס החוקי
תקנות שירותי הדת היהודיים  3קובעות כללים לניהול המועצה ,בין היתר :איסור
התקשרות בחוזים עם קרובי משפחה ,הליך בחירת ראש המועצה ,תפקידי ראש
המועצה ,הפסקת כהונת ראש המועצה ,ישיבות המועצה וסדריהן ,ניהול
פרוטוקולים של ישיבות המועצה ,ניהול וועדות המועצה ,כספים והנהלת חשבונות,
מינוי חשב מלווה ועוד.
 1.2ישיבות המועצה וסדריהן
על פי פרק ד' ישיבות המועצה וסדריהן להלן סמכויותיה:4
"מועצה רשאית לקבוע באישור השר את סדרי ישיבותיה במידה שאינם עומדים
בסתירה להוראות כל דין.
(א) המועצה תתכנס לישיבתה הראשונה לא יאוחר מחודש מיום פרסום הודעה
ברשומות על מינויה.
(ב) בישיבה הראשונה תבחר המועצה בראש המועצה ,ורשאית היא לבחור בסגן
ובגזבר ,והוראות תקנות  4ו 5-יחולו על בחירתם.
(ג) לא נבחר ראש מועצה בישיבה הראשונה ,יכהן כראש מועצה בפועל חבר מועצה
שהשר מינה לכך.
המועצה תקיים לפחות ישיבה רגילה אחת לחודש ,אולם רשאית היא להחליט שלא
לקיים ישיבות רגילות בחדשי ניסן ותשרי של כל שנה.
 .1.3בחירת המועצה
נימצא כי הרכב המועצה הדתית אור יהודה בת שבעה חברים אושר ע"י שר הדתות
ביום  28באוגוסט  2014ופורסם בילקוט הפרסומים מס'  6897מיום  22באוקטובר
.2014

 3תקנות שירותי הדת היהודיים ( ניהול מועצות) ,תש"ל.1970-
 4שם.
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 .1.4מבדיקת הפרוטוקולים של המועצה ,עולה כי המועצה קיימה ישיבות מועצה
כמפורט להלן:
מס'

סוג ישיבה

.1

ישיבה מן המניין

שנת 2016

שנת 2015

11

11

 . 1.5הערות הביקורת
במניין הישיבות נספרו גם ישיבות הנהלה .הביקורת ממליצה לקיים  10ישיבות בכל
שנה.
 . 1.6תפקידי יו"ר המועצה
על פי סעיף  6לתקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) ,תש"ל – .1970
להלן תפקידי ראש המועצה בכפוף לכל החלטה של המועצה :
( )1ידאג לכך שהחלטות המועצה יבוצעו כדין ושכל הוצאה של המועצה תיעשה
בהתאם לתקציבה המאושר.
( )2יכין את הצעת התקציב השנתי ביחד עם הגזבר ,ולאחר אישורה על ידי המועצה,
יגישה לרשות המקומית ולשר ,הכל במועד ובצורה שנקבעו בתקנות תקציבי
השירותים הדתיים היהודים תשכ"ח – .1968
( )3יזמן וינהל את ישיבות המועצה.
( )4ירכז את פעולות המועצה וידאג להפעלתן התקינה של כל ועדותיה.
( )5ייצג את המועצה בכל העניינים שבתחום סמכותה".
 . 1.7הביקורת מצאה ,כי יו"ר המועצה הדתית מבצע את תפקידו על פי סעיף 6
לתקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) ,תש"ל – ,1970
.1.8ניהול פרוטוקולים
על פי סעיף  18להתקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) ,תש"ל – .1970
בכל ישיבה של המועצה ירשום מזכיר המועצה ,או עובד המועצה שהיא קבעה לכך,
פרוטוקול של הישיבה שיכלול לפחות פרטים אלה:
 שמות חברי המועצה הנוכחים בישיבה וסדר היום.
 שמות המשתתפים בויכוח וההצעות.
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 תוצאות ההצבעות.
 ההודעות האישיות והחלטות.
ראש המועצה יאשר את הפרוטוקול בחתימת ידו ,והעתק ממנו ישלח לכל חברי
המועצה ולשר תוך שבועיים ממועד הישיבה.
 .1.9מבדיקת הפרוטוקולים שנמסרו לביקורת עולה ,כי המועצה הדתית עורכת את
הפרוטוקולים על פי סעיף  18לתקנות שירותי הדת היהודים  .5אם זאת נימצא ,כי
המועצה אינה מאשרת את הפרוטוקול של הישיבה הקודמת בכל פתיחת ישיבה.
 .1.10בחירת וועדות המועצה
על פי פרק ה' לתקנות 6המועצה רשאית לבחור ועדות קבועות או ארעיות ,מתוך
חברי המועצה ומחוצה לה ,בעניינים הקשורים לתפקידיה :החלטות הוועדות יועברו
לאישור המועצה .יושבי ראש הוועדות יבחר על ידי המועצה מתוך חבריה.
יו"ר וועדה רשאי לקרוא בכל עת לישיבת הועדה שהוא יושב ראש בה ,והוא חייב
לקרוא לישיבה על פי החלטות הועדה ,לא התכנסה ועדה למעלה מחודשיים ,רשאי
ראש המועצה לכנסה ולשבת בראשה .כל ועדה תקבע את סדרי עבודתה וישיבותיה,
באישור המועצה.
 1.11מעיון ובחינה על פי פרוטוקול מס'  3מיום  22.10.14נבחרו הוועדות הבאות:
 יו"ר וועדת נישואין יו"ר וועדת עירובין יו"ר וועדת מקוואות יו"ר וועדת תרבות תורנית יו"ר וועדת מכרזיםלביקורת לא הוצגו פרוטוקולים של ישיבות הוועדות כנדרש מכללי מנהל תקין למעט
פרוטוקולים של וועדת תרבות תורנית שהתכנסה  3פעמים בשנת  2016במועדים
הבאים . 9.5.16 ,10.4.16 ,8.3.16 :נימצא ,כי ראש המועצה לא פעל לפי פרק ה'
לתקנות ולא כינס את הוועדות לאחר שלא התכנסו למעלה מחודשיים.

 5תקנות שירותי היהודיים (ניהול מועצות) ,תש"ל 1970 -
 6שם.
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 .1.12מינוי וועדת ביקורת
על פי פרוטוקול מס'  4מיום  3.12.14בסעיף שונות הציע יו"ר המועצה למנות וועדת
ביקורת משני חברים ד.ג .ו -ע.י .הנהלת המועצה אישרה פה אחד את וועדת
הביקורת .לביקורת לא הוצגו פרוטוקולים של ישיבת וועדת הביקורת למרות מינויה
מאז יום הקמתה ביום .3.12.14
 .1.13מינוי מבקר פנימי למועצה הדתית
סעיף  )5( 2לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב –  1992מחייב את המועצה הדתית
למנות מבקר פנימי .כמו כן מנהל אגף פיקוח ובקרה ברשות הארצית לשירותי דת
הפיץ מסמך לכל המועצות הדתיות ובה הונחו המועצות הדתיות למנות מבקר פנימי
או וועדת ביקורת למועצה הדתית .בתאריך  12.2.2008שלח מנהל האגף וקבע שניתן
להתקשר עם מבקר פנימי במקום חוץ.
 . 1.14ממצאי הביקורת העלו ,כי למרות חוק הביקורת הפנימית משנת  1992ומכתב
מנהל אגף פיקוח ובקרה ברשות הארצית לשירותי דת ,המועצה טרם מינתה מבקר
פנימי למועצה.
בהתייחסותו לביקורת מסר יו"ר המועצה הדתית כי למועצה אין תקציב להעסיק
מבקר פנים .יש חשב מלווה משנת  2010ועד .31.12.17
תגובת הביקורת
חוק הביקורת הפנימית  1992והמשרד לשירותי דת מחייבים מבקר פנימי במועצה
הדתית .חשב מלווה אינו יכול להיות במקום מבקר פנימי.
 .1.15מינוי חשב מלווה
על פי סעיף  26ב' לתקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) ,תש"ל1970 -
מונה חשב מלווה ע"י השר לשירותי דת ,סמכויות החשב המלווה ופעולותיו
מפורטים בסעיף  26ג' לתקנות.
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 .1.16העדר קובץ נהלים למועצה
ממצאי הביקורת העלו ,כי אין למועצה קובץ נהלים מסודר המכיל את הפעילות של
מחלקות המועצה ,למעט הגדרות תפקיד של עובדים שנמצאו בתיקים האישיים של
העובדים.
 .2כח אדם וגבייה
מזכירת המועצה ר.י .בתפקיד מזה כ 32-שנים.
המזכירה עוסקת בתחומים שונים ,להלן העיקריים שבהם:
 גביית כספים והפקדתם בבנק.
 טיפול בתיקי נישואין והזרמתם למשרד הדתות.
 רישום פרוטוקולים ,הדפסתם והוצאתם לאישור הנהלה.
 טיפול בדוחות נוכחות עובדים.
 עבודה מול ספקים ובקשת הצעות מחיר.
 עבודה מול גורמים חיצוניים.
 תיאום ישיבות של ההנהלה.
 .2.1מהבדיקה עולה ,כי מזכירת המועצה מבצעת את התפקידים שנקבעו בהגדרת
התפקיד שקבע לה יו"ר המועצה.
 .2.2בדיקת תיקי עובדים
הביקורת ערכה בדיקה מדגמית תיקי עובדים ולהלן המסמכים שנמצאו בתיקים
האישיים:
 הגדרת תפקיד ואחוז משרה.
 מסמכי ביטוח  /פנסיה
 אישור תיאום מס
 הנחיות מקצועיות
 מכתבי התראה
 בקשות לחופשה
 אישורי מחלה
 .2.3מבדיקת התיקים עולה ,כי ניהול תיקי עובדים מתבצע כנדרש מכללי המינהל
התקין.
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 2.4דיווח נוכחות בעבודה
לפי חוזר מנכ"ל המשרד למשרדי דת מחודש מאי  1992כל עובדי המועצה ,לרבות
רבני שכונות המועסקים במשרדי המועצה הדתית בתפקיד מוגדר ,חייבים
בהחתמת כרטיס נוכחות .חוזר מנכ"ל מיוני  2001קבע כי רבני שכונות ידווחו
למועצה על עבודתם בשכונות באמצעות טופס ידני .חוזר מנכ"ל מפברואר 2003
קבע כי רבני השכונות ,לרבות רבנים בתפקיד מוגדר ,פטורים מהחתמת כרטיס
באמצעות שעון כיוון שלפי ההסכם השכר תפקידו של רב שכונה "נמנה עם
תפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אימון אישי ,ותנאי עבודתו ונסיבותיה אינם
מאפשרים פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלו".
בהתאם לסעיף  716לחוזר מנכ"ל סא  2/התשס"א (יוני ( )2001להלן " :חוזר מנכ"ל
סא ,)"2/חלה חובה על כל עובדי המועצה הדתית להחתים כרטיס נוכחות
בכניסתם וביציאתם ממשרדי המועצה .כך למשל ,נקבע ביחס לבלניות עובדות
המועצה" :יש להתקין שעון נוכחות במקווה או לחילופין דיווח באמצעות טופס
ידני שיימסר בסוף כל שבוע למנגנון המועצה הדתית".
 2.5הביקורת העלתה את הממצאים הבאים:
המועצה חתמה הסכם עם חברת "סינאל" על הצבת  4שעוני נוכחות זיהוי פנים 3
שעוני נוכחות במקוואות ושעון אחד במבנה המועצה.
מבדיקת דוחות נוכחות נימצא ,כי כל עובדי המועצה מדווחים על נוכחות בעבודה
באמצעות שעוני נוכחות ,למעט הבלנית במקווה רמת פינקס שנוכחותה מתבצעת
בתיאום טלפוני לאור זאת שהיישוב קטן.
נימצא ,כי  3לא מדווחים והם פטורים מלדווח על פי חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי
דת מחודש פברואר ( ,2003שני נבחרים ורב שכונתי).
 .2.6דיווח על ימי חופשה ורישומם
בפרק ט' לחוקת העבודה נקבעו מכסת ימי החופשה השנתית ומכסת הימים
המרבית שמותר לעובד לצבור .עובד המועסק במשך  6ימים בשבוע זכאי ל 26 -ימי
חופשה ורשאי לצבור עד  65ימי חופשה ,ועובד המועסק  5ימים בשבוע זכאי ל22 -
ימי חופשה ורשאי לצבור עד  55ימי חופשה .עובדי המועצות הדתיות ,ובכללם רבני
השכונות ,עברו לשבוע עבודה מקוצר (חמישה ימים בשבוע) בהתאם להסכם קיבוצי
(כללי) שצורף להסכם השכר.
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חוק חופשה שנתית ,התשי"א –  ,1951ותקנותיו מטילים על המעביד חובה לנהל
פנקס חופשה וקובעים מה הם הפרטים שהמעביד חייב לציין בו,ובכללם ימי
החופשה שבהם נעדר העובד מעבודתו.
לפי חוזר מנכ"ל מיוני  ,2001המועצות הדתיות חייבות לנהל רישום לגבי היעדרות
עובדים מעבודתם בשל חופשה או מחלה ,לרבות רבני שכונה ,והעובד מחויב
להמציא תעודת מחלה מרופא ולהודיע על כך לממונה .כמו כן לקראת סוף השנה
על המועצה לשלוח מכתב התראה לעובד אשר לא ניצל את מכסת ימי החופש
שעליו לנצל .עוד נאמר בחוזר כי "במידה והעובד לא ניצל ימים אלו לאחר הודעת
המועצה הדתית ינוכו ממאזן החופשות הימים שמעבר לזכות הצבירה".
 . 2.7מבדיקת דוחות נוכחות של הבלניות ,נימצא ,לאור תפקידם הייחודי הם
מועסקות בימי שישי ומוצאי שבת ולכן הן זכאיות לצבירת ימי חופשה לפי  6ימי
עבודה ,דהיינו  65ימים בשנה .
מבדיקת ניהול ימי חופשה נימצא ,כי המועצה מנהלת מעקב בתלושי השכר של
העובדים ,מבדיקת תלושי השכר של חודש יולי  2016של העובדים נימצא ,כי 7
עובדים צברו מעל ל 65 -ימים שזכאי לה עובד המועסק  6ימים בשבוע.
יושב-ראש המועצה מסר לביקורת ,כי בסוף חודש דצמבר בכל שנה מורה להנה"ח
למחוק את יתרת החופשה שצברו העובדים מעל ל 65 -ימים ,כמו כן בסוף השנה
שולח מכתבי התראה לעובדים אשר לא ניצלו את מכסת ימי החופשה שעליהם
לנצל .לביקורת הוצגו העתקים מהמכתבים שנשלחו לעובדים החורגים מהמכסה
המותרת.

91
דו"ח מבקר העירייה מס'  11לשנת 2016

 .2.8מבנה ארגוני
להלן המבנה הארגוני של המועצה הדתית:

 . 2.9תקן ומצבת כח אדם במועצה נכון לסוף שנת 2015
להלן תקן כח אדם שנקבעו ע"י המשרד לשירותי דת ומצבת כח אדם המועסקת ע"י
המועצה:
מסגרת

תקן כח אדם

מצבת כח אדם

נבחרים וממונים

0.70

0.70

רבנים נבחרים

1.00

1.00

רבנים שאינם
נבחרים

2.00

2.00

עובדי מנהלה

1.50

1.60

רבנות ונישואין

0.33

0.40

כשרות

1.50

1.25

טהרת משפחה

4.15

4.95

פנסיונרים

4.31

4.31

סה"כ

15.49

16.21
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 . 2.10בהשוואת תקן כח אדם שנקבע למשרד לשירותי דת לבין מצבת כח אדם
במועצה דתית נימצא ,כי המועצה הדתית חרגה ב 0.72 -משרה כאשר עיקר החריגה
נמצאת בתחום טהרת המשפחה.
בהתייחסותו לביקורת מסר יו"ר המועצה הדתית כי החריגה נובעת מכך שעובדים
בחלקיות משרה במועצה ואינם עובדים במקום נוסף זכאים לתוספת של 10%
בשכרם.
 .3תקציב המועצה
היהודיים7

ההסדרים לקביעת תקציבה של המועצה דתית נקבעו בחוק שירותי הדת
(להלן " :חוק שירותי הדת היהודיים") ,בתקנות שהותקנו על פיו ובחוזרי מנכ"ל .
למועצות הדתיות יש הכנסות עצמיות בעיקר מאגרות הקשורות לשירותי הדת.
על פי החוק ממנים את עודף ההוצאות של המועצה הדתית על הכנסותיה העצמיות:
הממשלה /משרד הדתות בשיעור של  ,40%והרשות המקומית – בשיעור של .60%
תקנה ( 1א) לתקנות התקציב קובעת 8כי "הסכום הכולל של תקציב כל מועצה ...וכן
כל סעיפי המשכורת שבו,יאושרו מראש בידי השר לענייני דתות ".
תקנה ( 1ב) לתקנות התקציב קובעת ,9כי כל מועצה תקבע את תקציבה לאחר קבלת
אישור השר ,ותגיש אותו "להסכמה" לרשות המקומית בתוך  30יום מתאריך אישור
השר או במועד אחר שהוא יקבע.

לפי תקנה  3לתקנות התקציב ,10בתוך  30יום מהיום שבו קיבלה הרשות המקומית
את תקציב המועצה הדתית להסכמה ,עליה לעשות אחת מאלה :למסור למועצה
הודעה בכתב על הסכמתה לתקציב :או  ,לחילופין למסור הודעה בכתב למועצה
ולשר על אי – הסכמתה לתקציב ,ולפרט את נימוקיה .מסרה הרשות הודעת אי –
הסכמה ,או לא מסרה שום הודעה לאחר המועד האמור ,יועבר התקציב להכרעת
השר ושר הפנים.
 .3.1הרכב התקציב
 7חוק שירותי הדת היהודיים(נוסח משולב) ,תשל"א . 1971
 8תקנות שירותי הדת היהודיים (תקציב מועצות דתיות),תשמ"ח.1985 -
 9שם.
 10שם.

93
דו"ח מבקר העירייה מס'  11לשנת 2016

על פי מסמך של מנכ"ל המשרד לשירותי הדת מיום  20בפברואר  2016נקבע ,כי
השתתפות הממשלה בהוצאות המועצה הדתית תעמוד על  50%והשתתפות הרשות
המקומית בהוצאות יהיה במקביל .50%
 .3.2בדיקת פרוטוקולים של אישורי תקציב המועצה
הביקורת בדקה את הפרוטוקולים של אישורי תקציב המועצה ולהלן הממצאים:
 . 3.3אישור תקציב לשנת 2016
על פי פרוטוקול מס'  16/19מישיבת המועצה מיום  9.5.2016אישרה המועצה פה
אחד את אישור מסגרת התקציב לשנת  2016כמפורט להלן:
 סכום השתתפות הממשלה – ₪ 1,571,153
 סכום השתתפות הרשות המקומית – ₪ 1,571,153
 הכנסות עצמיות ₪ 680,000
 סה"כ מסגרת התקציב₪ 3,822,306 -
לא כולל תקציב עבור המשרתים בקודש (משב"ק )
 .3.4אישור תקציב לשנת 2014
על פי פרוטוקול מס'  14/2מישיבת המועצה מיום  11.5.14אושר במועצה פה אחד
את אישור מסגרת התקציב כמפורט להלן:
 סכום השתתפות הממשלה ₪ 535,238,1 -
 סכום השתתפות הרשות המקומית – ₪ 1,535,238
 הכנסות עצמיות – ₪ 635,000
לא כולל תקציב עבור משרתים בקודש ( משב"ק ) .
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 . 3.5אישור תקציב לשנת 2013
על פי פרוטוקול מס'  37מישיבת המועצה מיום  12.12.2012אישרה המועצה פה אחד
את אישור מסגרת התקציב לשנת  2013כמפורט להלן:
 סכום השתתפות הממשלה – ₪ 1,504,260
 סכום השתתפות הרשות המקומית – ₪ 1,504,260
 הכנסות עצמיות – ₪ 500,000
 סה"כ מסגרת התקציב – ₪ 3,508,350
לא כולל תקציב המשרתים בקודש ( משב"ק )
 .3.6אישור תקציב לשנת 2015
ראש המועצה מסר לביקורת ,כי לא אושר תקציב לשנת  2015במועצה ,כי
הממשלה אישרה את תקציב רק בתאריך  25בפברואר  .2016לביקורת נמסר
המסמך חתום על ידי מנכ"ל משרד הדתות בנושא.
 . 3.7נימצא ,כי המועצה הדתית מאשרת את תקציב המועצה ומגישה אותו
לרשות המקומית בתוך  30ימים על פי התקנות.
 . 3.8תקציב המועצה בהכנסות לעומת ביצוע לשנים  2014-2015בש"ח
להלן תקציב המועצה בהכנסות לעומת ביצוע בשנים :2014-2015
תקציב
לשנת 2014

ביצוע
לשנת
2014

תקציב
לשנת
2015

ביצוע
לשנת
2015

אחוז
ביצוע

מס'

מסגרת
התקציב

685,000

678,668

99%

.1

הכנסות עצמיות 635,000

653,339

168,000

165,128

98%

.2

הכנסות
משרתים קודש

172,000

159,422

.3

הכנסות
מהמשרד
לשירותי דת

1,535,238

111% 1,720,174 1,545,000 1,535,238

.4

הכנסות
מהרשות
המקומית

1,535,238

111% 1,720,174 1,545,000 1,524,991

.5

סה"כ הכנסות
מוסדיות

3,242,476

111% 3,605,476 3,258,000 3,219,651
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.6

הכנסות חד
פעמיות ובגין
שנים קודמות

.7

סה"כ

379,404

3,877,476

0%

87,434

111% 4,371,576 3,943,000 4,252,394

 . 3.9ממצאים
מהנתונים שבטבלה לעיל עולה ,כי הביצוע בהכנסות בשנת  2015עלה ב11% -
בהכנסות מהמשרד לשירותי דת ומהרשות המקומית ,בהכנסות העצמיות הייתה
ירידה מזערית ( )2%בביצוע לעומת התקציב.
 .3.10תקציב לעומת ביצוע בהוצאות לשנים ( 2014-2015בש"ח)
להלן תקציב לעומת ביצוע בהוצאות לשנים :2014-2015
מס"ד מסגרת
התקציב

תקציב
לשנת
2014

ביצוע
לשנת
2014

אחוז תקציב
ביצוע לשנת
2015

ביצוע
לשנת
2015

אחוז
ביצוע

.1

הוצאות
שכר

93% 3,276,632 3,045,000

98% 3,032,243 3,095,000

.2

הוצאות

94%

97%

.3

לפעילויות
סה"כ
93% 4,023,546 3,749,476
הוצאות

704,476

746,914

718,000

696,430

98% 3,728,673 3,813,000
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 3.11ממצאים
נימצא ,כי הביצוע בהוצאות לעומת התקציב לשנת  2014עלב ב 7% -כאשר
ההוצאות לפעילות עלו ב %6 -ואילו ההוצאות לשכר עלו ב .7% -על המועצה לבחון
את החריגה בהוצאות מהתקציב.
נימצא ,כי הביצוע בסה"כ בהוצאות לעומת התקציב לשנת  2015קטן בסה"כ ב-
 ,2%מגמה שיש לברך עליה.
 . 3.12השוואות הכנסות עצמיות מאגרות ושירותים לשנים  2014-2015בש"ח
להלן השוואות הכנסות עצמיות מאגרות שירותים לשנים :2014-2015
מס"ד

המסגרת

שנת 2015

שנת 2014

פער ב%-

.1

רבנות ונישואין

200,834

166,932

20%

.2

אגרות כשרות

276,180

273,110

1.12%

.3

משגיחי כשרות

20,759

20,652

לא
משמעותי

.4

טהרת משפחה

180,895

192,645

- 6%

678,668

653,339

4%
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 3.13ממצאים
מהנתונים שבטבלה ומהגרף לעיל ,עולה כי בהכנסות עצמיות הייתה עליה של כ4%-
בשנת  2015לעומת ההכנסות העצמיות בשנת ,2014
נימצא ,שעיקר העלייה הייתה בתחום רבנות ונישואין עלייה של  20%בשנת 2015
ביחס לשנת  .2014בתחום טהרת המשפחה הייתה ירידה של כ 6%-בשנת 2015
לעומת שנת .2014
 3.14מחזור הפעילות לשנים ( 2013-2015בש"ח)
הכנסות

2015

2014

2013

פער בין שנת פער ב-
 2015לשנת% -
2013

משרד לשירותי
הדת

1,972,735

1,925,668 2,074,064

47,067

2.44%

הרשות
המקומית

1,720,174

1,504,262 1,524,991

215,912

14%

הכנסות עצמיות

678,668

86,252

14%

סה"כ

4,022,339 4,252,394 4,371,577

349,238

8.68%

653,339

592,409
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להלן השוואת מחזור הפעילות לשנים : 2014-2015
 3.15ממצאים
בהשוואת מחזור הפעילות של שנת  2015ביחס לשנת  2013עולה ,כי הייתה עלייה
של  9%בסה"כ מחזור הפעילות ,עיקר העלייה בהכנסות מהרשות המקומית
ומהכנסות עצמיות (.)14%
להלן השוואת מחזור הפעילות בשנת  2015ביחס לשנת :2013
 3.16השוואות הוצאות לשכר ונלוות לשנים ( 2014-2015בש"ח)
להלן השוואת שכר ונלוות לשנים :2014-2015
מס"ד המסגרת

שנת 2015

שנת 2014

פער ב%-

.1

רבנות

740,057

731,650

1.14%

.2

נישואין

86,627

80,694

7.35%

3

כשרות

164,684

160,239

3%

.4

טהרת משפחה

534,722

512,906

4.25%

.5

גמלאים

1,083,111

1,370,801

- 7.85%

.6

עובדים אחרים

423,042

420,342

0.64%

3,032,243

3,276,632

8%

סה"כ

 3.17ממצאים
בהשוואת הוצאות לשכר בין שנת  2015לשנת  ,2014עולה כי ההוצאות לשכר בשנת
 2015ירדו בכ ,8%-הירידה הייתה בשכר הגמלאים ,לעומת זאת הייתה עלייה בשכר
העובדים בכ.2.5%-
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 .4התקשרויות
 4.1הבסיס החוקי
בפרק ב' -התקשרויות של משרדים בתקנות חובת
ועדיפות המכרז הפומבי כדלקמן,

מכרזים11

נקבעו עקרונות המכרז

" 1א( .א) גוף ציבורי יערוך מכרז ,או פנייה פרטנית בעקבות מכרז מרכזי ,באופן
שקוף ככל הניתן בנסיבות העניין ,הוגן ושוויוני,המבטיח את מרב היתרונות לגוף
ציבורי.
(ב) גוף ציבורי שהחליט לבצע התקשרות שלא באמצעות מכרז לפי תקנות
אלה ,ינהל את ההליכים לקראת ההתקשרות האמורה ככל הניתן לפי העקרונות
כאמור בתקנת משנה (א).
1ב( .א) גוף ציבורי יעדיף לבצע התקשרויות בדרך של מכרז פומבי רגיל גם מקום
שהותר לו לפי תקנות אלה ,לבצע התקשרויות שלא בדרך של מכרז פומבי רגיל.
(ב) החלטה של גוף ציבורי לבצע התקשרות בדרך של מכרז פומבי מוגבל
תיעשה לפי תקנות אלה,לאחר בחינת האפשרות לערוך מכרז פומבי רגיל ,וככל
שמוצדק וסביר בנסיבות העניין לבצע את ההתקשרות שלא בדרך של מכרז פומבי
רגיל.
(ג) החלטה של גוף ציבורי לבצע התקשרות בדרך של מכרז סגור תיעשה לפי
תקנות אלה ,לאחר בחירת האפשרות לערוך מכרז פומבי ,וככל שמוצדק וסביר
בנסיבות העניין לבצע את ההתקשרות שלא בדרך של מכרז פומבי"
 . 4.2וועדת מכרזים
בסעיף  8לתקנות חובת מכרזים  12נקבע שהמנהל הכללי ימנה ועדת מכרזים ולהלן
הרכבה:
" (א) ( )1מנהל כללי של משרד רשאי למנות למשרד מבין עובדי המשרד ועדת
מכרזים אחת או יותר ,ואלו יהיו חבריה:
(א) המנהל הכללי של המשרד יהיה יושב ראש הועדה ,או מי שהוא מינה לנציגו.
 11תקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג .1993-
 12שם.
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(ב) חשב המשרד או מי שהוא מינה לנציגו.
(ג) היועץ המשפטי של המשרד או עורך דין שהוא מינה לנציגו.
(ד) עד שני חברים נוספים שימנה המנהל הכללי ,אם החליט לעשות כן ורשאי
הוא ,במקרים חריגים ,למנותם שלא מבין עובדי המשרד אם מצא ,כי בנסיבות
המקרה קיים הכרח לכך ובלבד שנימק את החלטתו בכתב".
 .4.3תפקידי ועדת מכרזים
בסעיף  8א' לתקנות 13נקבעו תפקידי ועדת מכרזים ,בין היתר נקבעו תפקידי ועדת
מכרזים כמפורט להלן:
( )1להחליט על כל התקשרות לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין ,לביצוע עבודה
או לרכישת שירותים ,שמבצע משרד או יחידה במשרד למעט התקשרות
כאמור בתקנה )2( ,)1( 3 -ו.)8( -
( )2להחליט על הליך של פניה מוקדמת לקבלת מידע ,ולבצע הליך כאמור ,לפי
תקנה 14א
( )3להחליט על סוג המכרז ,לפי תקנות 17ב' עד 17ו' ו19-ג' עד 19ה'.
( )4להחליט על עריכת מכרז ולאשר את מסמכי המכרז.
( )5לבדוק הצעות שהוגשו במכרז או בעקבות פנייה לקבלת הצעות ,לפסול או
לדחות הצעה שהוגשה כאמור ,להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעה ופרטים
אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה ולבחור את ההצעה המתאימה
ביותר ,או לבחור כמה הצעות מתאימות ,או להחליט שלא לבחור כל הצעה
שהיא ,הכל כאמור בתקנות אלה .
 .4.4מבדיקת נושא ההתקשרות ,נימצא ,כי המועצה בחרה יו"ר ועדת מכרזים על פי
פרוטוקול מס'  3מיום  ,22.10.16בפועל מונו חברים לוועדה ולא התכנסה אף פעם.
נימצא ,כי כאשר היה צורך במכרז ,יושב-ראש המועצה היה מבקש הצעת מחיר
מספקים ,היה מציג את ההצעות מחיר למועצה וממליץ על הנבחר ,בד"כ ההצעה
הנמוכה ביותר והמועצה הייתה מקבלת את הצעתו.

 13שם.
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 4.5הליך הרכש במועצה
ניהול הרכש במוצרים ושירותים מתבצע על ידי יושב-ראש המועצה ומזכירת
המועצה בהתאם לתקציב ולצרכים של המועצה.
בד"כ היוזמה לרכישת מוצרים ושירותים מגיעה מראש המועצה בהתאם
לתקציב העומד לרשותו כאשר סכום ההזמנה אינו עולה על סך של ₪ 50,000
ראש המועצה פונה למספר ספקים לקבל הצעות מחיר ,ראש המועצה מגיש את
נתוני ההצעות שהתקבלו וממליץ למועצה לבחור בספק שהוא החליט עליו בדרך
כלל הספק בעל ההצעה הנמוכה ביותר.
 .4.6נימצא ,כי המועצה אינה פונה בהצעה אחידה ומפרט טכני אחיד לקבל
הצעות מספקים ,המועצה לא מנהלת פנקס הזמנות ממוספר שבאמצעותו
מזמינה את המוצרים או השירותים כאשר נבחר הספק שלא באמצעות מכרז.
המועצה אינה מטביעה חותמת "נתקבל ותאריך" על ההצעות המגיעות למועצה,
כך שלא ניתן לדעת מתי הגיעו ההצעות למועצה.
למועצה אין נוהל כתוב בדבר מדרגות רכישה ומספר הפניות לפי סכומי
הרכישה.
בהתייחסותו לביקורת מסר יו"ר המועצה הדתית כי המועצה יישמה את ההצעה
לפנות בפורמט טכני אחיד וכך התחלנו לפעול.
 4.7התקשרויות עם יועצים חיצוניים ונותני שירותים ובדיקת חוזים
סעיף ( 2א) לחוק חובת מכרזים ,התשנ"ב –  ,1992מטיל על מועצות דתיות את
החובה לבצע התקשרויות באמצעות מכרזים כלהלן:
המדינה ,כל תאגיד ממשלתי ,מועצה דתית וקופת חולים לא יתקשרו בחוזה
לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין או לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אלא
ע"פ מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו.
הביקורת בדקה אם ההתקשרות עם יועצים חיצוניים ונותני השירותים של
המועצה נערכו על פי חוק חברת המכרזים  1992וע"פ תקנות חוברת המכרזים
 .1993כמו כן הביקורת בדקה אם התשלומים של היועצים החיצוניים ונותני
השירות תואמים את ההסכמים שנחתמו בין המועצה לבינם.
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להלן היועצים החיצוניים ונותני השירותים שנבדקו:
 .4.8התקשרויות עם יועצים חיצוניים ונותני השירותים
מס שם
נותן
'
השירו
ת
 .1ג.ב.

מהות
השירות
שירותים
משפטיים

.2

ב.ש.

שירותי
רואה
חשבון

.3

ש.ס.

שירותי
הנה"ח

.4

ע.ק.

.5

ק.ה.

שירותי
גניזה
שירותי
עירוב

מועד
תחילת
הסכם
12.2.06

4.12.16

1.1.06

8.12.04
1.3.12

מועד סיום
ההסכם
הארכה
אוטומטית
מידי שנה
לשנה נוספת
הארכה
אוטומטית
מידי שנה
לשנה נוספת
הארכה
אוטומטית
מידי שנה
לשנה נוספת
תקופת סיום
לא הוגדרה
הארכה
אוטומטית
כל  3חודשים

עלות
..........

33,696

23,350

19,656

31,909
21,600

סעיף
התקנות
חובת
המכרזים
 )2(5פטור
ממכרז

הערות

$ 600
במועד-
12.2.06

 )2(5פטור
ממכרז
 )1(3פטור
ממכרז
 )1(3פטור
ממכרז
 )1(3פטור
ממכרז

 4.9התקשרות עם משרד עורכי דין
סעיף  )2(5לתקנות המכרזים ,תשנ"ג –  ,1993מעניק פטור מביצוע מכרז במקרים
שלהלן:
התקשרות משרד לביצוע עבודה או לרכישת שירותים אינה טוענה מכרז אם היא
אחת מאלה:
התקשרות לביצוע עסקה הדורשת יחסי אמון מיוחדים ,לרבות עריכת דין ,ראיית
חשבון ,בוררות ייעוץ או ביצוע מחקר.
 .4.10המועצה התקשרה בהסכם עם עורך דין חיצוני מיום  12.02.2006שמאורך
אוטומטית מדי שנה לשנה נוספת ,השכר טרחה השנתי נכון לשנת  2016עומד על
( 33.696כולל מע"מ)
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נימצא ,כי שכר הטרחה שהמועצה משלמת למשרד עורך הדין תואם את השכר
טרחה שסוכם עליו בהסכם.
 .4.11התקשרות עם רואה חשבון
בפרוטוקול מס'  4מישיבת המועצה מיום  3.12.14הודיע יושב-ראש המועצה לחברי
המועצה ,כי על פי הנחיות המשרד לשרותי דת נדרש להחליף רואי חשבון אחת
לשלוש שנים[ ,הביקורת מעירה כי בתיקון  847לחוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת
ע"ו  1 /מ 15 -לספטמבר  2016עודכן שרואי חשבון ימונה לתקופת כהונה אחת
בלבד ,אורך תקופת הכהונה תהא  4שנים (במקום  3שנים)].
יושב -ראש המועצה עדכן את חברי המועצה ,כי פנה ל 3-משרדי רואי חשבון וקיבל
 3הצעות מחיר .ראש המועצה הציג את הסכומים של הצעות מחיר שהתקבלו
כמפורט להלן:
מס'

שם המציע

פירוט השירות

.1

א.ל.

.2

ב.ש.

.3

ח.כ.

דוחות שנתיים
דוחות חצי
שנתיים
דוחות שנתיים
דוחות חצי
שנתיים
דוחות שנתיים
דוחות חצי
שנתיים

מחיר בש"ח
לא כולל מע"מ
16,000
7,000

תאריך הגשת
ההצעה
19/11/14

15,000
5,000

10/11/14

25,000

18/11/14

יושב-ראש המועצה המליץ על מציע מס'  2לעיל מהסיבה שהציע את ההצעה
הנמוכה ביותר וגם ליווה את המועצה בתוכנית הבראה ,בעל ההצעה מס'  2נבחר פה
אחד.
המועצה התקשרה בהסכם עם רואי חשבון חיצוני מיום  04.12.2014שמאורך מידי
שנה לשנה נוספת ,השכר טרחה השנתי נכון לשנת  2016עומד על ( ₪ 23,350כולל
מע"מ) .
נימצא ,כי שכר הטרחה שהמועצה משלמת למשרד רואה החשבון תואם את השכר
טרחה שסוכם עליו בהסכם.
 . 4.12התקשרות עם נותני השירותים
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סעיף  )1( 3לתקנות תורת המכרזים  1993מעניק פטור מביצוע מכרז במקרים
שלהלן:
התקשרות משרד החוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין ,לביצוע עבודה או
לרכישת שירותים אינה טעונה מכרז אם היא אחת מאלה:
( )1התקשרות ששווייה אינה עולה על  ,₪ 50,000ואולם בכל תקופה בכל תקופה
רצופה של  12חודשים לא יתקשר המשרד עם מתקשר מסוים ,בלא מכרז ,לפי
פסקה זו ההתקשרויות כולל העולה על  ₪ 100,000ובמניין זה יבאו גם התקשרויות
שנכרתו בתקופה האמורה בהתקשרות המשך כהגדרתה בפסקה ( )4והתקשרות
שנעשתה במקורה לפי פסקה זו.
 .4.13התקשרות עם ספק שירותי גניזה
המועצה התקשרה בהסכם עם ספק שירותי גניזה מיון  08.12.2004ללא הגדרת
סיום הסכם דמי השירות השנתי.
המועצה משלמת לספק עומד על ( ₪ 31,909כולל מע"מ) לשנת .2016
נימצא ,כי דמי השירות השנתי שמשולם לספק תואם את הסכום שנקבע בהסכם.
 .4.14התקשרות עם שירותי הנהלת חשבונות
המועצה התקשרה בהסכם עם ספק שירותי הנה"ח ביום  01.01.2006שמוארך
אוטומטית מידי שנה לשנה נוספת.
נימצא ,כי הדמי שירות השנתיים המשולמים למשרד הנהלת חשבונות תואמים
את הסכום שנקבע בהסכם.
 .4.15התקשרות עם ספק שירותי ערוב
המועצה התקשרה בהסכם עם ספקי שירותי ערוב ביום  01.03.2012לשלושה
חודשים ,בהסכם שמאורך אוטומטית כל  3חודשים ,המועצה משלמת לספק דמי
שירות שנתיים סך של ( ₪ 21,600כולל מע"מ)
נימצא ,כי דמי השירות המשולמים לספק תואמים את הסכום שנקבע בהסכם.
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 . 4.16שכר דירה מבנה המועצה
הביקורת בדקה את הסכמי שכר דירה של מבנה המועצה ולהלן ממצאים:
 . 4.17הסכם ראשון
ההסכם הראשון נחתם :אין תאריך תחילת ההסכם.
תקופת ההסכם  01.01.2006ויסתיים ביום ( 31.01.2006שנה אחת) עלות השכירות
 $ 1.300לפי השער היציג .ניתנה אופציה לשכירות נוספת של  3שנים נוספות.

 . 4.18הסכם שני
ההסכם השני נחתם ביום  31.12.2012תקופת ההסכם  01.01.2013ויסתיים ביום
 31.12.2013ניתנה אופציה נוספת של  2שנים נוספות מיום  01.01.2014עד -
 31.12.2015דמי השכירות יעמדו על סך של  .₪ 138,000בתקופת האופציה יתווספו
 25%לשנה.
 . 4.19הסכם שלישי
ההסכם השלישי נחתם ביום  18.11.2015תקופת ההסכם 1.1.16 :ויסתיים ביום
 31.12.2016ניתנה אופציה נוספת של  4שנים  01.01.2017עד  .31.12.2020דמי
השכירות יעמדו על  ₪ 148,350לשנה .בתקופת האופציה יתווספו  25%לשנה.
 .4.20נימצא ,כי ההסכם הראשון חתום ע"י שני הצדדים ולא צוין בהסכם מועד
חתימת ההסכם.
נימצא ,כי המועצה משלמת שכר דירה שנתי עבור בניין המועצה בשנת  2016סך של
. ₪ 148,350
נימצא ,כי ביום חתימת ההסכם בשנת  2006דמי השכירות החודשי היה , 1,600$
דמי השכירות השנתי היה  ,$ 19,000בהנחה שממוצע הדולר בשקלים עמד על 4
 ₪לדולר ,הרי עלות השכירות השנתית הייתה .₪ 76,800
נימצא ,כי דמי השכירות מאז חתימת ההסכם  2006ועד היום ( )2016עלו ב. 92% -
עוד נימצא ,כי מההסכם שנערך ביום  31.12.2012ובין ההסכם שנערך ביום
 18.11.2015הייתה עלייה של  ,₪ 4,000עלייה של .2.5%

106
דו"ח מבקר העירייה מס'  11לשנת 2016

 . 4.21העדר חתימת ראש הרשות על חוזים
על פי סעיף  -12חתימת חוזים לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב),
תשל"א 1971 -חוזים של מועצה ייחתמו בידי ראש הרשות המקומית וראש
המועצה ,ואם מקומה אינו נמצא בתחום שיפוטה של רשות מקומית יחתמו
החוזים בידיי ראש המועצה בלבד.
 .4.22הביקורת העלתה כי כל החוזים שהתקשרה בהם המועצה הדתית לא
הוחתמו ע"י ראש הרשות המקומית כנדרש מהחוק.
 . 4.23תקציב לשיפוץ מקוואות
המשרד לשירותי דת ,אגף פיתוח מבני דת בהתאם להחלטת וועדת תמיכות נוהג
לתמוך במועצה דתית בשיפוץ מבנים.
משרד הדתות תמך במועצה הדתית ותקציב כספים לצורכי שיפוץ מקוואות כמפורט
להלן:
מס' הגוף התומך
.1

המשרד לשירותי דת

.2

המשרד לשירותי דת

מטרת התמיכה
שיפוץ 4
מקוואות
שיפוץ 3
מקוואות

תאריך

סיכום התמיכה
בש"ח
63,742

29.9.2016

59,351

01.12.15
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 .4.24הליך התקשרות בשיפוץ מקוואות
הביקורת בדקה את הליך ההתקשרות לשיפוץ מקוואות ולהלן הממצאים:
 . 4.25הצעות מחיר לשיפוץ מקווה דינה
יושב-ראש המועצה פנה ל 3 -מציעים שיגישו הצעות לשיפוץ מקווה דינה ולהלן
פירוט ההצעות:
שם
מס' המציע
.1

א.ג

.2

א.ח

.3

י.פ

פירוט העבודה
עבודת בטון לעיצוב
למקווה דינה
עבודת בטון לעיצוב
למקווה דינה
עבודת בטון לעיצוב
למקווה דינה

מחיר בש"ח
לא כולל
מע"מ
 400למ"ר
45,098
77,700

תאריך הגשת
הערות
ההצעה
הביקורת
ההצעות מחיר
27.12.15
מוגשות
בפורמטים
ללא תאריך
שונים ,כך
שלא ניתן
ללא תאריך
לבצע השוואה
בין ההצעות.

בהתייחסותו לביקורת מסר יו"ר המועצה הדתית כי בטבלה ציין כי  ,כי לא ניתן
להשוות בין ההצעות .אמנם ההצעות הוגשו בפורמטים שונים ,אך בנקל אפשר
להשוות בין ההצעות ולא כפי שנכתב.
תגובת הביקורת
הטענה לא מתקבלת .לא ברור לביקורת כיצד ניתן להשוות בין הצעה שמוגשת
במטרים והצעה שמוגשת בשקלים .יתירה מזו לא נימצא מפרט טכני שהעבירה
המועצה למציעים.
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 . 4.25הצעות מחיר לשיפוץ מקווה יוסף חיים
יושב-ראש המועצה פנה ל 3-מציעים שיגישו הצעות לשיפוץ מקווה יוסף חיים ולהלן
פירוט ההצעות:
שם
מס' המציע
.1

ג.מ

.2

י.פ

.3

י.מ

פירוט העבודה
עבודות במקווה יוסף
חיים
עבודות במקווה יוסף
חיים
עבודות במקווה יוסף
חיים

תאריך הגשת
מחיר
הערות
ההצעה
בש"ח לא
הביקורת
כולל מע"מ
ההצעות מחיר
11.2.2016
10,200
מוגשות
ללא תאריך בפורמטים
33,600
שונים ,כך שלא
ניתן לבצע
12.2.2016
15,000
השוואה בין
ההצעות.

 . 4.26הצעות מחיר לתכנון אינסטלציה במקווה רמת פינקס
יושב-ראש המועצה פנה ל 2-מציעים שיגישו הצעות לתכנון אינסטלציה ולהלן
הממצאים:
מס' שם
המציע
.1

ג.א.

.2

ד.ר.

פירוט העבודה
הכנת תוכנית אינסטלציה
למקווה רמת פינחס.
הכנת תוכנית אינסטלציה
למקווה רמת פינחס.

תאריך
מחיר
הגשת
בש"ח לא
כולל מע"מ ההצעה
13.12.15
10,000
15,000

הערות
הביקורת

4.01.2016

בפרוטוקול מס'  18מישיבת הנהלה שהתקיימה בתאריך  14.2.16דיווח יושב-ראש
המועצה בנושא שיפוץ מקוואות,
בישיבה הודיע יושב-ראש המועצה שהמועצה קיבלה תקציב בלתי רגיל (תב"ר)
מהמשרד לשרותי דת לשיפוץ המקוואות ע"ס  ₪ 59,351בהתאם להגשת תוכניות
שיפוץ לשנת .2015
בהתייחסותו לביקורת מסר יו"ר המועצה הדתית כי כבר ציינתי דלעיל בסעיף 4.4
שלא היה צורך במכרז וכי פעלנו כחוק.
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תגובת הביקורת
סעיף  )1( 3לתקנות חובת המכרזים קובע שהפטור ממכרז חל על התקשרות ששוויה
אינו עולה על , ₪ 50.000משמע שכל סכום מעל ל ₪ 50.000-חייב במכרז .המועצה
קיבלה מהמשרד לשירותי דת סכומים מעל לסכומי הפטור והי יה עליה לצאת
למכרז "סגור" אבל היא בחרה לפצל את הסכומים למספר המקוואות כדי להתאימו
לפטור מבלי לנמק את מניעה .יתרה מזו אפילו אם היו עבודות עם התמחויות שונות
,המועצה הייתה יוצאת למכרז ומציינת שניתן להעסיק קבלני משנה עם הוכחת
ניסיון ובתנאים שהמועצה תקבע במסמכי המכרז.
 .4.27שיפוץ מקווה דינה
יושב-ראש המועצה הציג למועצה שקיבל הצעות מחיר כמפורט להלן:
 א.ג ₪ 400 – .למ"ר לא כולל מע"מ ולא כולל פירוק ופינוי אשפה .עבור
החלפת בריכה  ₪ 400ליחידה לא כולל מע"מ .
 י.פ ₪ 515 – .למ"ר לא כולל מע"מ.
 א.ז ₪ 300 -.לא כולל מע"מ  ₪ 350לבריכה.
ראש המועצה המליץ לקבל את הצעת א.ז .המועצה קיבלה פה אחד את הצעתו.
 . 4.28שיפוץ מקווה חיים יוסף
לשיפוץ מקווה חיים יוסף בתחום הקרמיקה הציג יושב-ראש המועצה את הצעות
מחיר שקיבל כמפורט להלן:
 י.מ 468 – .למ"ר כולל מע"מ וקרמיקה.
 י.פ 409 – .למ"ר כולל מע"מ לא כולל קרמיקה.
 ג.מ 398 – .למ"ר כולל מע"מ וכולל קרמיקה.
יושב-ראש המועצה המליץ על ג.מ .והמועצה קיבלה את הצעתו פה אחד.
 . 4.29תוכנית ועבודות אינסטלציה במקווה רמת פינקס
להגשת תוכניות אינסטלציה ,הציג יושב-ראש המועצה את ההצעות מחיר שקיבל
כמפורט להלן:
 ד.ר ₪ 15,000 -.כולל מע"מ .
 ג.א ₪ 10,000 -.כולל מע"מ ולאחר מו"מ עמו הסכים להעמיד את ההצעה .
יושב-ראש המועצה המליץ על ג.א .והמועצה קיבלה את הצעתו פה אחד .
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 .4.30ממצאי ביקורת העלו כי המועצה פעלה בנושא שיפוץ מקוואות (סכום מעל ל-
 ) ₪ 50,000בהליך של קבלת הצעות מחיר במקום לפרסם מכרז פומבי ע"פ חוק
חובת המכרזים  1992ותקנות חובת המכרזים .1993
הביקורת ,לא קיבלה לידיה את הפניות למצעים כולל מפרטים טכניים.
הצעות המחיר מהמצעים התקבלו בפורמטים שונים ,כך שלא ניתן לבצע השוואה
בין ההצעות.
חלק מההצעות נמצאו ללא תאריך וללא פירוט עבודות ומתווכים.
 .5מחלקת כשרות
 .5.1הבסיס החוקי להפעלת מחלקת כשרות
נושא הכשרות מעוגן בחוק האיסור הונאה בכשרות ,14והתקנות שמכוחו ,וכן חוק
העבירות המנהליות התשמ"ו 1985 -והתקנות שמכוחו.
מטרת החוקים והתקנות היא למנוע הונאת צרכנים בכל הנוגע לכשרות ולהביא
לכך שבית העסק לא יוצג ככשר אלא אם ניתנה לו תעודת הכשר מהרבנות
המקומית או מגורם אחר שהוסמך על פי החוק .החוקים אינם מסדירים את
סמכויות הפיקוח והאכיפה הנוגעות לעבירות שבתחום הונאה בכשרות.
בחודש יולי  2010הפיץ מנכ"ל המשרד לשירותי דת נוהל מעודכן שנושאו "הפעלת
מערך הכשרות במועצות הדתיות" (להלן :הנוהל) .הנוהל הוכן בשיתוף הרבנות
הראשית לישראל ועל דעת הרבנים הראשיים לישראל דאז ,מטרת הנוהל להביא
לחיזוק וקידום מערך הכשרות הממלכתי הפועל מטעם המועצות הדתיות
והרבנויות המקומיות להסדרת פעילותו ,ליצירת אמות מידה אחידות בקליטת
משגיחי כשרות ושיבוצם למניעת ניגודי עניינים .הנוהל המסדיר ,בין השאר ,את
הנושאים הבאים :קליטת משגיחי כשרות ,קליטת מפקחים ,ניהול תיקי משגיחים,
ניהול תיקי בתי עסק מושגחים ,הנפקה והסרה של תעודות הכשר ,דיווחים ופיקוח
על משגיחי ומפקחי הכשרות.
משגיחי הכשרות כפופים למועצה הדתית הפועלת מתוקף חוק שירותי הדת
היהודים (נוסח משולב) ,תשל"א ,1971 -אע"פ שהם מועסקים על ידי בעלי
העסקים.

 14חוק איסור הונאה בכשרות ,תשמ"ג.1983 -
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 .5.2מבנה ארגוני
להלן מבנה ארגוני של מחלקת כשרות ומספר העסקים המפוקחים:

 .5.3כח אדם
מנהל מחלקת כשרות הרב י.מ .מנהל את המחלקה מזה  16שנה ב 100% -משרה.
מנהל המחלקה נעזר בשירתי משרד של מזכירת המועצה.
 .5.4משגיחים
בעסקים ברחבי העיר מועסקים  58משגיחים ששכרם משולם ע"י המועסקים.
 .5.5מפקחים
המועצה הדתית מעסיקה מפקח שאמור לפקח על  138עסקים ברבע משרה ,מנהל
מחלקת כשרות מסר לביקורת ,כי לפני  3שנים היה מפקח במשרה מלאה ולאחר
שפרש החליף אותו המפקח הנוכחי ברבע משרה.
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 .5.6היקף עסקים מפוקחים
בעיר קיימים  138עסקים מפוקחים מבחינת כשרות ע"י המועצה הדתית ויש להם
תיקים במחלקת כשרות במועצה הדתית.
 . 5.7קליטת משגיחי כשרות
בנוהל 15נקבע שעל המועצה לנהל הליך פומבי ושוויוני לבחירת מועמדים למשרות
משגיחי כשרות ,הודעה על קיומן של משרות למשגיחי כשרות פנויות או על הקמת
מאגר משגיחי כשרות ,תפורסם בשני עיתונים אחד בתפוצה ארצית והשני בתפוצה
מקומית ,הודעה תפורסם אף באתר האינטרנט של המועצה,
הנוהל מנחה שהמועצה תקבע תנאי סף וכשירויות להגשת מעומדות למשרת משגיח
כשרות ,שיכללו לכל הפחות ,את הדרישות המצטברות הבאות:
 המעומד עבר הכשרה מתאימה במוסד המוכר ע"י הרבנות הראשית.
 המעומד נבחן והוסמך לשמש כמשגיח כשרות ע"י הרבנות הראשית.
 המעומד מחזיק בתעודת משגיח כשרות בתוקף מטעם הרבנות הראשית.
 מעומד המחזיק בתעודה בתוקף ממועצת הרבנות הראשית המעידה שהוא
כשיר לכהן כרב העיר ,רב ישוב או רב שכונה ,פטור משלוש הדרישות דלעיל.
 רב מקומי ,רב שכונה או דיין אישרו כי הוא מוכר כאדם הראוי להשגיח על
ענייני הכשרות ,וכי אורח חייו מתנהל על פי ההלכה.
בנוהל נקבע שהמועמדות תיעשה בכתב ,לטופס הבקשה יצורפו במסמכים הבאים:
 תעודת משגיח כשרות בתוקף מטעם הרבנות הראשית.
 אישור רב כאמור לעיל בסעיף קטן (.3א )3-בנוהל.
 אישור רפואי המעיד כי אין למעומד מניעה רפואית לעסוק עם מזון.
 .5.8ניהול תיקי משגיחים
הנוהל קבע שהמועצה תנהל לכל משגיח כשרות הפועל מטעמה תיק אישי ובו יתויקו
מסמכים הבאים המפורטים בנוהל.16

 15נוהל הפעלת מערך הכשרות במועצה הדתית ,חוזר המנהל הכללי (התש"ע) .1
 16שם.
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 . 5.9בדיקה מדגמית אקראית בתיקי משגיחי כשרות
הביקורת ביצעה בדיקה מדגמית אקראית לבדיקת מסמכים בחמישה תיקי משגיחי
כשרות ולהלן הממצאים :
מס' סוג המסמך

ח.צ

מ.ק

מ.ק

א.ק

ל.א

.1

שאלון
מועמד

תקין

תקין

תקין

תקין

תקין

.2

נהלים
למשגיח

תקין

תקין

תקין

תקין

תקין

.3

אישור
בדיקה
רפואית

29.6.14

8.1.15

6.11.16

04.8.14

18.12.16

אין
התייחסות
עם
למגע
מזון.

תקין

אין
התייחסות
למגע עם
מזון.

תקין

תקין

.4

תעודת
משגיח
מהרבנות
הראשית

אין תעודה .תעודת גמר אין
תקין
אישור
תעודה.
ממשרד
ממשרד
מתוכנן מתוכנן
העבודה ,לא מתוכנן
הכלכלה ,לא לקורס לקורס
לקורס
מהרבנות
מהרבנות
הראשית
הראשית.

.5

טופס
התחייבות
משגיח
כשרות

אין

אין

אין

תקין

אין

.6

מסמכים
מקצועיים

תקין

תקין

תקין

תקין

תקין

.7

רשימת בתי תקין
עסק עליהם
מפקח

תקין

תקין

תקין

תקין
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 .5.10מהנתונים שפורטו בטבלה לעיל עולה ,כי לשני משגיחים אין אישור רפואי
שמאשר למשגיח לבוא במגע עם מזון ,לשני מפקחים אין תעודת משגיח מהרבנות
הראשית ,ולשני מפקחים יש תעודה ממשרד העבודה  /הכלכלה אבל לא מהרבנות
הראשית ,בארבע תיקים לא נמצאו טפסי התחייבות משגיח כשרות.
 .5.11תעודות משגיחי כשרות
על פי חוזר המנהל הכללי 17,תנאי סף לקליטת עובד בתפקיד משגיח כשרות ,בין
היתר שהעובד תהא ברשותו תעודת משגיח כשרות מטעם הרבנות הראשית.
 .5.12הביקורת ערכה בדיקה בתעודות של המשגיחים שנמסרו לה ע"י המועצה
ולהלן הממצאים:
מס"ד

סוג התעודה

כמות

.1

תעודה מהרבנות הראשית

7

.2

אישור ממנהל מחלקת בחינות 8

.3

אישור  /תעודת גמר ממשרד 2
העבודה

.4

6

אישורים ומכתבים שונים

סה"כ

הערות

().1תעודת שחיטה).2( ,
תעודת רב,
( ).3תעודה ממכונים
שונים,

תעודות
23
ואישורים

 .5.13העדר תעודות כשרות למשגיחים
ממצאי הבדיקה העלו ,כי לחלק מהמשגיחים אין תעודת משגיח של הרבנות הראשית
ולחלק אחר יש תעודה אחרת שאינה של הרבנות הראשית ולחלק נוסף אין בכלל
תעודות משגיח מסוג כל שהוא.

 17חוזר מנכ"ל של משרד הדתות ( התש"ע  ) 1 /מ 1-ביולי .2010
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ולהלן הממצאים:
כמות

מס"ד סוג התעודה
.1

אין תעודת כשרות מכל סוג 21
שהוא

.2

יש תעודה שאינה של הרבנות 21
הראשית

.3

הרבנות 15

ישנה תעודה
הראשית

של

סה"כ

הערות

58

 .5.14פתיחת קורס למשגיחי כשרות
לאור זאת שנוהלי הרבנות הראשית וחוזר מנכ"ל משרד הדתות 18מחייבים שכל
משגיח כשרות צריך להיות בעל תעודת הסמכה למשגיח כשרות ,הוחלט במועצה
הדתית לפתוח קורס משגיחי כשרות בעיר .המועצה הדתית פתחה קורס בבית
כנסת בעיר באמצעות חברה חיצונית והזמינה את המשגיחים להשתתף בקורס.
נקבע שמחיר למשגיח שלא עבר קורס הסמכה ישלם  ₪ 1200ואילו מפקח שיש לו
הסמכה וזקוק לרענון .₪ 250
 .5.15הביקורת ביקרה בבית הכנסת בשעה שהתקיים שיעור למשגיחי הכשרות.
הביקורת מצאה ,כי קיימת תוכנית לימודים לקורס ומתנהל דוח נוכחות בכל שיעור.
הביקורת סבורה שמשגיח שהוזמן להשתתף בקורס ולא הגיע לקורס מן הראוי שלא
יועסק על ידי המועצה הדתית.
 .5.16הערות הביקורת
הביקורת רואה בחיוב את היוזמה בקיום הקורס למשגיחי כשרות בעיר ,אשר
מטרתה לחזק את מערך הכשרות בעיר.

 18חוזר מנכ"ל משרד הדתות ( תש"ע  )1 /מ 1-ביולי 2010
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 . 5.17מנהל מחלקת הכשרות
על פי הנוהל מנהל מחלקת הכשרות יבצע את הפעולות :
על מנהל מחלקת הכשרות לקבל ולרכז את הדוחות מהמפקחים ,לבחון אותם,
לוודא שהמפקח אכן ביצע פיקוח על כל העסקים עליהם הוא מופקד .לאתר ליקויים
ובעיות הדורשות טיפול והתייחסות ולפעול בהתאם.
על מנהל מחלקת הכשרות לקיים ישיבת צוות אחת לפחות פעם בחודש ,עם כלל
המפקחים ,לצורך רענון הנהלים ,לדיון בבעיות העולות מעת  -לעת ולמתן הנחיות.
סיכומי ישיבות הצוות ייחתמו בידי ראש המועצה הדתית וישמרו בלשכת הרב
המקומי ובמחלקת הכשרות .לפחות פעמיים בשנה ,יקיים מנהל מחלקת הכשרות
כנסים בנוכחות כלל המפקחים והמשגיחים בהשתתפות הרב המקומי.
 .5.18מהבדיקה המדגמית שהביקורת ביצעה בתיקי העסקים ובתיקי המפקחים
נמצאו מכתבים שיש בהם כדי להעיד על פעילות של פיקוח וביקורת של מנהל
מחלקת הכשרות ,כך לדוגמא :נמצאו מכתבים בדבר הנחייה לפטר משגיחים שלא
מילאו תפקידם כראוי ,הוזמנו לשימוע בפני רב העיר בעלי עסקים אשר נתגלו
בעסקיהם חריגות מנהלי הכשרות והוצאת מכתב :על אי עמידה בנהלי הכשרות.
מנהל המחלקה מקיים ישיבות ופגישות באופן שוטף עם המפקח היחיד שקיים
במועצה הדתית.
מנהל מחלקת הכשרות מקיים פעמיים בשנה כנסים בנוכחות כלל המפקחים
והמשגיחים בהשתתפות רב העיר.
מנהל המחלקה קיים כנסים פעמיים בשנה במועדים הבאים:
שנת  – 2016בתאריך.01.01.16 , 20.09.16 :
שנת  - 2015בתאריך. 26.05.15 , 09.09.15 :
שנת  - 2014בתאריך. 26.05.14 , 08.09.14 :
 .5.19מפקחי כשרות
" מפקח כשרות" הוא עובד המועצה הדתית שתפקידו לפקח על פעולות משגיחי
הכשרות.
ציוות לבית עסק נעשה ע"י מנהל הכשרות או מזכיר המחלקה.
במועד הביקורת שימשו במועצה הדתית מפקח כשרות בהיקף  0.25משרה.
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על פי נוהל שנקבע חוזר מנכ"ל 19נקבע ,כי מפקח כשרות אמור לערוך תוכנית עבודה
חודשית ולהגישה לאישור מנהל מח' הכשרות בנוסף ,עליו למסור דיווח שבועי על
המקומות בהם ערך פיקוח שמות העסקים ,מועדי הפיקוח ,תפקוד המשגיח ופירוט
הליקויים והחריגות מהנוהל.
מנהל מחלקת כשרות מסר לביקורת ,כי לפני  3שנים שימש מפקח כשרות במשרה
מלאה ,לאחר שפרש נקלט המפקח הנוכחי ב 25.0 -משרה.

 .5.20חוסר במפקחים והעדר פיקוח על עסקים
הרבנות הראשית לישראל פרסמה מסמך (ללא תאריך) אשר כותרתו  " :שיקולים
לקביעת היקף שעות עבודתו של מפקח המועצה הדתית" .
מטרת המסמך לדון בפרמטרים המשליכים על מידת הצורך בהגברה או בהפחתת
שעות הפיקוח של מפקח מטעם נותן ההכשר על משגיחי הכשרות על מנת שיהיה
ניתן להיעזר בעתיד.
להלן הפרמטרים שיש להם השלכה על פיקוח:
 אמינות בית העסק
 מאפייני הקליטה ,הייצור ,האריזה בבתי העסק.
 מאפייני השגחה.
 רמת הכשרות בעסק.
 מיקום גיאוגרפי.
 יכולת ניידות.
 מקום הגשת האירוע.
הרבנות הראשית לישראל הגיעה למסקנה ,כי הכמות המקסימאלית למפקח לא
תעלה על  40עסקים וככל שכמות הפיקוח תגדל יש להפחית את הכמות עד ל30 -
עסקים למפקח.
 .5.21נימצא ,כי המפקח היחיד המועסק במועצה הדתית עובד ברבע משרה
ומתפקידו לפקח על  138עסקים בעיר.

 19חוזר מנכ"ל משרד הדתות ( תש"ע  ) 1/מ 1-ביולי 2010
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על פי המלצות הרבנות הראשית התקן למפקחים במועצה הדתית  3.45משרות
בחישוב של  40עסקים לכל מפקח או  4.6משרות בחישוב של  30עסקים לכל מפקח.
הביקורת רואה בחומרה רבה העסקת מפקח ברבע משרה במקום העסקת 4
מפקחים במשרה מלאה בממוצע .בתגובה מסרו רב העיר ויו"ר המועצה הדתית ,כי
העדר העסקת מפקחים נוספים נובעת מחוסר תקציב.
 .5.22בדיקה מדגמית בתיקי עסקים
המדגמית בתיקי עסקים שנדגמו על ידי הביקורת ,עולה כי קיימות בעיות חמורות
בנושא הכשרות ,כך לדוגמא :העסקת נוכרים בעבודות שאסור להעסיקם ,אי הצגת
חשבונית על רכישת מוצרים ועוד.
 . 5.23תוכנית עבודה למפקח
לא נמצאה תוכנית ביקורת למפקח במשרד מנהל מחלקת כשרות .נמסר לביקורת,
כי המפקח מונחה בע"פ לערוך ביקורת על ידי רב העיר ועל ידי מנהל מחלקת
כשרות.
באשר לתוכנית עבודה של המפקח ,מסר מנהל מחלקת כשרות שהמפקח עושה
ביקורות במשך שעתיים ביום.
 . 5.24דוחות שבועיים
לביקורת נמסרו דוחות של המפקח הכשרות ,המועסק ברבע משרה בעסקים
המפוקחים כמפורט להלן:
 – 07.12.16אולמי א .
 – 22.11.16מסעדת ס.
 – 08.11.16אולמי ד.
 – 08.11.16אולמי ס.ס.
 – 27.10.16אולמי ס.ס.
 – 16 10.16אטליז ש .
 - 28.09.16מסעדת ה.ה .
 -28.09.16מסעדת פ .
 – 19.09.16מסעדה ע .
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 .5.25מהנתונים שפורטו לעיל ,עולה ,כי המפקח מבקר בעסקים המושגחים על ידי
המועצה הדתית בממוצע  3פעמים בחודש.
בחישוב שנתי המפקח יכול לבצע  36ביקורות בשנה בעסקים ,משמע  102עסקים
(  ) 36-138בשנה אינם מבוקרים על ידי המפקח.
בדוחות מפקח שקיבלה הביקורת ,נימצא שהמפקח אינו רושם את שעת הביקור
בעסק.
 . 5.26נוהל דיווחים ופיקוח על משגיחי ומפקחי הכשרות
חוזר המנהל הכללי של משרד הדתות 20קובע ,כי משגיח כשרות יגישו את הדוחות
הבאים:
 .5.27משגיחי כשרות
דו"ח נוכחות בחתך יומי אשר יוגש למפקח  /מנהל מחלקת הכשרות אחת לחודש.
דו"ח ליקויים שימלא המשגיח לפי שיקול דעתו בעת הצורך ויוגש למפקח עליו.
אחת לחודש יגיש דיווח למפקח \מנהל מחלקת הכשרות על מצב הכשרות בעסק,
ובו יצוין במפורש האם נהלי הכשרות נשמרים בעסק ,אם לאו.

 20חוזר המנהל הכללי של משרד הדתות (התש"ע  1 ,) 1 /ביולי .2010
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 .5.28ניהול תיקי בתי עסק המושגחים
המועצה תנהל תיק נפרד לכל בתי עסק שמקבלים שירותי השגחת כשרות מטעמה.
בכל תיק יכללו המסמכים המפורטים בנוהל. 21
להלן רשימת העסקים לפי סוגים המפוקחים על ידי מחלקת כשרות :
מס'

שם העסק

כמות

.1

אולמות

7

.2

אטליזים

10

.3

מפעלים

14

.4

מסעדות

67

.5

מאפיות ופיצריות

21

.6

פירות וירקות

19

סה"כ

138

 .5.29ביקורת מדגמית
הביקורת ביצעה בדיקה מדגמית אקראית לבדיקת מסמכים בחמישה תיקים
שנמסרו על ידי מנהל מחלקת הפיקוח.

 21נוהל הפעלת מערך הכשרות במועצה הדתית (התשע"ג) .1
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להלן ממצאי בדיקת התיקים:
הסכם
כשרות

תעודת
כשרות

ביקורת
מנהל
המחלקה

הערות

מס'

שם העסק בקשה
לקבלת
תעודת
כשרות

.1

מסעדת
ג.ט

יש

יש

אין
בתיק

 3ביקורת

בעל העסק הוזמן
לבירורים ושימוע
בגין אי שמירה על
כשרות

.2

קייטרינג
ש.ר

יש

יש

אין
בתיק

אין

עסק חדש מ5.16.1 -

.3

מסעדת
א.מ

יש

יש

אין
בתיק

אין

עסק
23.9.16

מ-

.4

מסעדת
ג.ח

יש

יש

אין
בתיק

 1ביקורת

רשום
בהסכם
בשרית
מסעדה
בפועל פיצרייה

.5

מסעדת
ס.ס

יש

יש

אין
בתיק

 2ביקורת

חדש

 5.30על-פי הנתונים המפורטים לעיל ,העלתה הביקורת כי לא נמצאו העתקים
מתעודות כשרות בתיקי העסקים כנדרש מהנוהל.
בשלושה תיקי עסקים מתוך חמישה שנבדקו ,לא נמצאו טפסי בקשה לקבלת
הכשר.
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 .5.31הנפקת תעודות הכשר
על פי הנוהל ,תעודות הכשר תונפק בהתאם לחוק  22ולתקנותיו ובכפוף לכללים
הבאים .למען הסר ספק מובהר ,כי כללים אלו יחולו גם על חידוש תעודה וכן על
הנפקת תעודת הכשר ברמת "מהדרין" .
להלן השלבים העיקריים בהגשת הבקשה לקבלת תעודת הכשר:
שלב א' -הגשת הבקשה ומילוי כל הסעיפים.
שלב ב' -ביקור בבית העסק ,ובחינת הבקשה והמלצה ,הבאת ההמלצה לאישור
סופי של הרב.
שלב ג' -מסירת נהלי כשרות ספציפיים לבתי העסק.
שלב ד' -גביית האגרה השנתית עבור הנפקת התעודה חתומה ע"י הרב המקומי.
 .5.32מהבדיקה עולה ,כי מנהל מחלקת כשרות פועל על פי נוהל שנקבע על ידי
משרד הדתות.
להלן תהליך הטיפול בבקשה לקבלת תעודת הכשר כפי שמצאה הביקורת:

 22איסור הונאה בכשרות ,תשמ"ג – 1983
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 .5.33הכנסות מאגרות הכשרות
מנתוני הדוחות הכספיים לשנת  2015עולה ,כי הכנסות המועצה מאגרות כשרות
לשנים  2014-2015כמפורט להלן:

 .5.34נמצא כי בשנת  2015הייתה עליה בהכנסות מאגרות כשרות בסך ₪ 3,070
שהם  1.12%ביחס לשנת .2014
 .6מחלקת נישואין
 .6.1הבסיס החוקי
ביום י"א בטבת תשע"ג הרבנות הראשית לישראל פרסמה "תקנות והוראות לנוהל
רישום הנישואין בישראל" ,התקנון ערוך בהתאם לפקודת הנישואין והגירושין-
רישום 23ובהתאם לחוק שיפוט בתי הדין הרבניים 24ועל פי חוק הרבנות לישראל25
הקובעים ,כי על הרבנות לערוך ולהסדיר כל דבר הדרוש לביצוע תפקידה על פי דין.
 .6.2הליך רישום נישואין
קובץ התקנות והוראות לנוהל רישום הנישואין קובע את תהליך ההרשמה
לנישואין לפי שלבים כמפורט להלן:
בדיקת הרב המורשה בדבר מעמדם האישי והמשפחתי של הבאים להירשם
לנישואין ,על מנת לוודא שאין כל מניעה לערוך להם חו"ק כדת משה וישראל.
בדיקה זו כוללת שלשה נושאים:
 יהדותם של הבאים להירשם ,היותם רווקים או פנויים ,והיתר הנישואין
שלהם להינשא זה עם זה.
 23פקודת הנישואין והגירושין – רישום (חוקי ארץ ישראל  ,פרק פ"ח מס' 39לשנת .1919
 24חוק שיפוט בתי הדין הרבניים ( נישואין וגירושין) ,תשי"ג 1953 -סעיף .1-2
 25חוק הרבנות לישראל ,תש"מ –  ,1980סעיף .) 7(2
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 הצהרה בעל פה של הבאים להירשם ,בפני רשם הנישואין ,חקירה ודרישה
בדבר נכונות הפרטים הנמסרים ,וחתימה על הנ"ל בתיק הנישואין.
 פרסום דבר רישום הנישואין .כפי שקובעות התקנות (להלן).
 הנפקת כתובה לבני הזוג.
 .6.3עריכת חופה וקידושין
הנפקת תעודת נישואין לבני הזוג לאחר הנישואין ,שמירת עותק נוסף בתיק
הנישואין ,והפצת עותקים נוספים לגורמים המוסמכים :מחלקת הרבנות במשרד
לשירותי דת ,ומרשם האוכלוסין במשרד הפנים.
 . 6.4הליך פתיחת תיק נישואין והנפקת תעודת נישואין
להלן תהליך פתיחת תיק נישואין והנפקת תעודת נישואין הנהוג במועצה הדתית
אור יהודה:

 .6.5הביקורת מצאה ,כי רישום הנישואין מתבצע על פי תקנות והוראות לניהול
ורישום נישואין בישראל שפורסם על ידי הרבנות הראשית לישראל.
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 .6.6מבנה ארגוני:
להלן מבנה ארגוני של מחלקת הנישואין במועצה הדתית:

 . 6.7כח אדם
מנהל מחלקת הנישואין הרב א.א משמש בתפקידו מזה כ 5 -שנים בהיקף של 50%
משרה בחוזה אישי .הרב מסתייע במזכירת המועצה בניהול התיקים ובגביית
אגרות .הרב עובד במשרה נוספת ,הביקורת קיבלה לידיה אישור תאום מס בתוקף
לשנת .2016
 .6.8נהלים
אין במחלקת הנישואין נהלים פנימיים ,מנהל המחלקה מסתמך על נהלי הרבנות
הראשית לישראל ועל חוזר מנכ"ל משרד הדתות.
 .6.9פרסום שעות קבלה והנחיות רישום באתר האינטרנט
מבדיקת אתר האינטרנט של המועצה הדתית ,ופתיחת תעודות רווקות נמצאו
הנחיות לפתיחת תיק נישואין ,טלפון נייד של רשם הנישואין לתיאום פגישה,
ושעות קבלת המחלקה.
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כמו כן באתר מופיעים את המסמכים הנדרשים ,עלות האגרה ופירוט הזכאים
להנחה של  40%על פי חוק.
 .6.10בדיקה מדגמית בתיקי נישואין
הביקורת ערכה בדיקה מדגמית אקראית ב 5-תיקי נישואין ,ולהלן הממצאים:
ת"ז של בני הזוג
 -3תמונות פספורט
הופעת  -2עדים

א.ב




א.ג




445
תשלום אגרת נישואין 445
סטודנט סוהר
תשלום עבור נרתיק
לכתובה
תעודת נישואין של
ההורים
פרסום בעיתון

א.ד



725

ע.י



725

א.ס




הערות

נמצאו תעודת
סוהר ותעודת
סטודנט.

725































 .6.11הביקורת מצאה ,כי חמשת תיקי הנישואין שנבדקו מתבצעים על פי תקנות
והוראות לניהול ורישום נישואין שפורסם על ידי הרבנות הראשית לישראל.
 .6.12היקף פתיחת תיקי נישואין ותיקי רווקות
הביקורת בדקה את היקף פתיחת תיקי נישואין ותיקי רווקות במחלקה ולהלן
הממצאים:
שנת 2016

מס"ד
.1

תיקי נישואין

.2

תיקי רווקות
סה"כ

263
( 22סוף נוב')
265

שנת 2015

שנת 2014

322

247

25

34

347

281
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להלן תיאור גרפי של פתיחת תיקי נישואין בשנת  2016לעומת שנת :2015

 . 6.13מבדיקת הביקורת עולה ,כי בשנת  2016נפתחו  263תיקי נישואין לעומת שנת
 2015בה נפתחו  322תיקי נישואין ,שהם ירידה של  22%בשנת .2016
רשם הנישואין מסר לביקורת ,כי הירידה בשנת  2016נובעת מזה שבמועצה הדתית
יהוד ,הזוגות יכולים לפתוח תיק נישואין באמצעות האינטרנט ,כי זה נח להם
ומעדיפים את מועצה הדתית יהוד על מועצה הדתית אור יהודה.

 .7מחלקת מקוואות
 .7.1הבסיס החוקי
חוזר המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת  26מתייחס לנושא המקוואות ומודיע על
תיקון לחוזר מנכ"ל ( ע"ג ( )2/פברואר .)2014
מטרת החוזר לפרט ולבאר את השרות ,על מרכיביו ,הניתן ע"י הבלנית לאישה
הטובלת במקווה הטהרה.
החוזר קובע שהאחריות חלה על הבלנית העובדת במקווה .האחריות המנהלית
תחול על ראש המועצה.
בחוזר נקבעו הנושאים הבאים:
 שעות פתיחה
 קבלת טובלת
 שירות לכלה
 מענה טלפוני
 26חוזר המנכל הכללי לשירותי דת (עד  ) 1/מ 1 -באפריל 2014

128
דו"ח מבקר העירייה מס'  11לשנת 2016

 עזרה ראשונה
 אביזרי עזר לטבילה
 .7.2ייעוד מחלקת המקוואות
תפקידה של מחלקת המקוואות לעסוק במתן שירותי טבילה וטהרה לציבור באור
יהודה ,שירותים אלה ניתנים לציבור הדתי במועדים המתחייבים על פי דיני הלכה
ומסורת הקהילות והעדות השונות ,ופועלים בכל ימות השנה ,למעט ביום הכיפורים
ובתשעה באב.
באור יהודה פועלים  4מקוואות טהרה לנשים ,השירות במקווה כרוך בתשלום דמי
כניסה ,וקיימים תעריפים שונים לסוגים שונים של שירות הניתנים במקוואות.
התעריפים נקבעים ע"י המשרד לשירותי דת.
 .7.3מבנה ארגוני
להלן מבנה ארגוני של מחלקת מקוואות במועצה הדתית:

 2בלניות:

 2בלניות:

 50% -1משרה

 50% -1משרה

 50% -2משרה

 30% -2משרה

 1בלניות:
 50% -1משרה

 3בלניות
 75% -1משרה
 30% -2משרה
 30% -3משרה
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 .7.4כח אדם
הפעלת המקוואות מתבצעת ע"י צוות עובדים הכולל:
 -7בלניות בחלקיות משרה (בנוסף ,בלנית רמת –פינקס ע"ח "משרתים בקודש").
 -1אב הבית של בניין המועצה ,ואחראי גם על תחזוקת המקוואות.
סה"כ  3.15משרות (ללא אב הבית וללא הבלנית במקווה טהרה ברמת -פינקס) .

 .7.5נהלים והגדרות תפקיד
מהבדיקה עולה ,כי לבלניות ולאב בית קיימים נהלים והגדרת תפקיד שנמצאו
בתיקים האישיים .הנהלים כוללים :היקף משרה ,מקום עבודה ,שעות עבודה
שבועיות ,שעות פתיחה משימות ניקיון ,החלפת מים בבורות המקווה מידי יום,
הנחיות לכלור ובדיקות ,גביית כסף מטובלות והעברתו למועצה ,כפיפות ומספרי
טלפון לדיווח.
 .7.6פרסום פעילות המקוואות באתר האינטרנט של המועצה הדתית:
הביקורת בדקה את פרסום פעילות המקוואות באתר האינטרנט של המועצה
הדתית ,הפרסום באתר כולל:
 לוחות זמני הפעילות
 מס' טלפון של המקווה
 שמות הבלניות ומס' הטלפון שלהן.
נימצא ,כי הנתונים שנמסרו לביקורת על ידי המועצה תואמים את הפרסום
באינטרנט.
 .7.7רישיון עסק למקוואות:
על פי סעיף  7.4ד' לצוו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,תשנ"ה 1995-מקווה
טהרה מחויב בהוצאת רישיון עסק .הנפקת רישיון עסק למקווה מותנית שהמקווה
עומד בהבטחת בריאות הציבור ותנאי תברואה בריאותיים ואישור משרד
הבריאות .תוקפו של רישיון המקווה לתקופה של  5שנים.
 .7.8מבדיקת רישיונות עסק של המקוואות עולה ,כי בידי המועצה את הרישיונות
לארבעת המקוואות שאושרו כמפורט להלן:
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 - 13.11.2016מקווה רמת פינקס.
 – 18.01.2015מקווה עולה הגרדום -ליאורה.
 – 04.02.2014מקווה דינה .
 – 06.02.2013מקווה יוסף חיים.
נימצא ,כי רישיונות של  4המקוואות תקינים ובעלי תוקף.

 .7.9בדיקת המקוואות
מס'

מסמכים וציוד

מקווה דינה

מקווה ליאורה

מקווה יוסף חיים

.1

רישיון עסק

יש

יש

יש

.2

תעודה הלכתית

יש

יש

יש

.3
.4

רישיון מעבדה
שעון נוכחות

יש
יש

יש
יש

יש
יש

.5

קופה רושמת

.6
.7
.8

מודעת שעות פתיחה
מסננים
אינטרקום

אין-פחות מ 40-טובלות ,לא יש
חובה.
יש
יש
יש
יש
יש
יש

יש
יש
יש
יש

.9

מתקן מים קרים

יש

יש

.10

נגישות למוגבלים ושרותיאין
נכים
יש
יומן טובלות

קיים חלקית

אין

יש

יש

.11

יש

.12
.13

מבחנות לבדיקת כלור
תעודת הצטיינות

יש
תעודת  5כוכבים
2015-2016

.14

ערכה עזרה ראשונה

יש

יש
יש
תעודת  5כוכבים תעודת  5כוכבים
2015-2016
2015-2016
ותעודת זהב 2013
יש
יש

הביקורת סיירה בשלוש מקוואות מתוך ארבעת המקוואות הקיימים בעיר בליווי
יו"ר המועצה.
מטרת הסיור לבדוק את עמידתם של המקוואות בחוקים בתקנות ובנהלים שנקבעו
ע"י הרבנות הראשית והמועצה הדתית .להלן ממצאי המקוואות שנבדקו:
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 .7.10ביום הביקורת נמצאו המקוואות נקיים ומסודרים ,נימצא ,כי המקוואות
מצוידים בציוד הנדרש להעניק את השירות המיטבי לציבור הטובלות בעיר.
 .7.11נוהל טיפול בכספי איגרות הטבילה
נוהל מס'  4.3מעודכן ליום  23.01.13של המשרד לשירותי דת דן בנושא ניהול אגרות
המקווה .מטרת הנוהל לפרט את תהליך הטיפול באגרות הטבילה .האחריות לקיום
הנוהל חלה על ראש המועצה הדתית.
 .7.12שיטת הגבייה ,הרישום והעברת כספים
הנוהל מפרט את תפקיד הבלנית ,עובד המועצה הדתית ,גזבר המועצה הדתית וראש
המועצה בכל הקשור לגביית האגרות ,רושמן במקווה והעברתם לגזבר המועצה.
הנוהל מפרט את תהליך הגבייה ,הרישום והעברה על פי היקף של הטובלות
במקוואות כמפורט:
 במקווה בו טובלות עד  40טובלות בממוצע בשבוע
 במקווה בו טובלות בין  40ל 100 -טובלות בשבוע
 במקווה בו טובלות מעל  100טובלות בשבוע,
 .7.13מקווה עד  40טובלות
על פי הנוהל במקווה בו טובלות עד  40טובלות בממוצע בשבוע ,ניתן לגביית
אגרות על פי קבלות ידניות.
הכספים יופקדו בכספת ייעודית במקווה וכאשר הפדיון מגיע ל ₪ 1000 -להעבירו
למועצה.
 .7.14מקווה מעל  40טובלות
על פי הנוהל במקווה בו טובלות מעל  40ועד ל 100 -טובלות בממוצע בשבוע,
המועצה תתקין במקווה קופה רושמת (על הכספת להיות בעלת פתח להכנסת
מעטפות וכן בעלת נעילה אלקטרוני וקוד סודי).
עובד המועצה יאסוף אחת לשבוע ,יעביר אותם לגזבר המועצה ,בצירוף טופס
נספח -2טופס העברת פדיון.
 .7.15ניהול כספי אגרות המקוואות
מזכירת המועצה מסרה לביקורת ,כי עד חודש נובמבר  2016היו הבלניות מקבלות
פנקסים המכילים עד  100קבלות מיו"ר המועצה וחותמים על קבלתם .לאחר
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שהפנקסים נגמרים ,הבלניות מחזירות את הפנקסים ליו"ר המועצה ומזדכות על
הפנקסים.
החל מחודש נובמבר  ,2016המועצה הכניסה  2קופות רושמות במקווה ליאורה
ובמקווה יוסף חיים ואז הופסק השימוש בפנקסי קבלות.
במקווה דינה ובמקווה רמת פינקס ממשיכים להשתמש בפנקסים ,כי על פי הנוהל
של משרד הדתות במקוואות שיש בהם פחות מ 40-טובלות לשבוע אין חובה לנהל
קופה רושמת אלקטרונית.
 .7.16ממצאי הבדיקה העלו ,כי אין כספת במקוואות לשמירת כספי הפדיון עד
להעברתו למועצה.
נימצא ,כי יושב -ראש המועצה מנהל מעקב אחר פנקסי הקבלות ומבצע התאמה
מול הבלניות בעת מסירת אגרות הטבילה .עוד נימצא ,כי יושב-ראש המועצה מבצע
התאמה של קבלת הכספים מול סרטי הקופה רושמת שמביאות הבלניות .ראוי
שהנוהל יעודכן בהתאם לשינוי של הפעלת קופה רושמת.
 .7.17תהליך גבייה והעברת כספי אגרות המקוואות
להלן תהליכי גבייה רישום והעברת כספי האגרות במועצה הדתית:

 .7.18בדיקה מדגמית לגביית אגרות טבילה
הביקורת ערכה בדיקה מדגמית בנושא החזרת פנקסי הקבלות וסכומי הכסף
שהופקדו במועצה בגינם ולהלן הממצאים:
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 קבלה מס'  1152/6מיום 13.10.16 -פנקס( ₪ 1500 - 17100 -17001 -פנקס של
. )₪ 15
 קבלה מס'  1152/9מיום 14.10.16 -פנקס( ₪ 1500 -16301-16400 -פנקס של
. )₪ 15
 קבלה מס'  1152/10מיום 14.10.16 -פנקס( ₪ 1500 -16701-16800-פנקס של
.)₪ 15
 קבלה מס'  1151/9מיום  7.10.16פנקס( ₪ 2000 -13801-13900 -פנקס של 20
. )₪
פנקסי קבלות שמזכירת המועצה משתמשת כוללים דפים בשלושה צבעים שונים:
העתק בצבע לבן נמסר ללקוח ,העתק וורוד למנהל החשבונות ,העתק צהוב נשאר
למעקב בפנקס.
 .7.19ממצאים
מהבדיקה עולה ,כי הפנקסים שהוחזרו למועצה תואמים את הכספים שנגבו לפי
הקבלות.
 .7.20דיגום ובדיקות המועצה
על פי סעיף  29לתקנות רישוי עסקים 27בעל רישיון המקווה ידאג לבצע פעם
בחודש לפחות בדיקה של התאמת המים לדרישות תקנות אלו באמצעות מעבדה
מוכרת.
 .7.21הביקורת מצאה ,כי המועצה הדתית התקשרה עם ו' שרותי מעבדה בע"מ
אשר מבצע עבורה בדיקות המים במקוואות אחת לחודש על התקנות.
המועצה הדתית הציגה לביקורת תעודת בדיקה של המעבדה מ 13-בינואר 2016
ועד  8בספטמבר  2016מועד הביקורת.

 27תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה ,התשנ"ט .1999-
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 .7.22מקווה טהרה נגיש
סעיף  34בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והתאמת נגישות למקום
ציבורי שהוא בניין קיים) תשע"ב 2011-דן בנושא מקווה אחד נגיש בישוב שבו
 50,000תושבים יהודים לפחות והצהיר עליו השר לשרותי דת.
במקווה צריכה להיות דרך נגישה לכניסה למקווה ,לשירותים ,למלתחה ולבור
הטבילה ,בתי אחיזה ,ומיתקן הרמה.
על פי התקנות אין חובה למועצה הדתית אור יהודה שכן אוכלוסייתה עומדת על
כ 31,500-תושבים.
 .7.23למרות שהמועצה אינה מחויבת ,המועצה הכשירה את מקווה ליאורה
כמקווה נגיש ,המקווה חסר מתקן הרמה ולכן המקווה לא מוכר כמקווה נגיש.
על פי הפרסומים של המשרד לשירותי דת הטובלות הנכות של העיר אור יהודה
יסעו כדי לטבול בפתח תקווה ,מרחק של  30ק"מ מהעיר אור יהודה.
בקובץ התקנות מס'  7294מיום  7באוקטובר  2013עודכנו אגרות הטבילה
במקוואות.
נימצא ,כי יו"ר מועצה דתית פרסם מסמך מיום  10באוקטובר  2016ובו הודיע
לבלניות על שינוי כמפורט להלן:
₪ 15
₪ 30
₪ 51
₪ 51

 טבילה במקווה כללית לנשים כולל מקלחת טבילה במקווה כללית כולל אמבטיה טבילה בתא מיוחד (מקווה כלות) טבילה שלא בשעות הפעילות הרגילות של המקווה כלות בשנה הראשונה לנישואיהן פטורות מתשלום. .7.24נימצא כי התעריפים שהמועצה מפרסמת תואמים את התעריפים שפורסמו
בילקוט הפרסומים מס'  7725מתאריך  6בנובמבר .2016
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 .7.25היקף פעילות והכנסות ממקוואות
להלן הפעילות וההכנסות ממקוואות לשנים : 2014-2015
מקוואות

שנת 2015

שנת 2014
מס' טובלות

הכנסות

מס' טובלות

הכנסות

מקווה דינה

1,253

21,400

1,252

23,405

מקווה ליאורה

3,759

69,325

3,433

59,875

מקווה יוסף חיים

4,974

89,610

4,520

89,250

מקווה רמת פינקס

240

4,900

315

5,380

טבילות כלות חינם
סה"כ טובלות /
הכנסות

828
10,226

185,325

10,345

177,910
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להלן התפלגות מס' הטובלות לפי מקוואות לשנת :2015

להלן התפלגות טובלות והכנסות לשנים :2014-2015
177,910

185,325

10,226 10,345

 .7.26נמצא כי על פי הנתונים שפורטו לעיל הכנסות ממקוואות בשנת  2015קטנו ב-
 4%ביחס להכנסות בשנת  .2014בנתוני הטובלות אין פער משמעותי בין השנים.
ראוי לבחון את סיבת הירידה בהכנסות בשנת  2015לעומת שנת . 2014
בהתייחסותו לביקורת מסר יו"ר המועצה הדתית כי הירידה בהכנסות מאגרות
טבילה נובעת הנחיית המשרד לשירתי דת להעניק פטור מאגרה לכלות בשנה
הראשונה.
 .7.27מקווה רמת פינקס
ע"פ הנתונים שקיבלה הביקורת מהמועצה בנושא מקווה רמת פינקס הם כדלקמן:
שנת : 2014
 -מס' טובלות שנתי – . 240
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 הכנסה שנתית. ₪ 4,900 - ממוצע טובלות בחודש ,20 -ממוצע לשבוע  5-טובלות.שנת : 2015
 מס' טובלות שנתי – .315 הכנסה שנתית – .₪ 5,380 ממוצע טובלות בחודש ,26 -ממוצע לשבוע  7-טובלות. .7.28הערות הביקורת
הביקורת העירה ליושב-ראש המועצה על הכדאיות הכלכלית בהפעלת מקווה רמת
פינקס .יושב-ראש המועצה מסר לביקורת ,כי שכרה של הבלנית ( )50%משולם ע"י
המשרד לשירותי דת אבל הוצאות התחזוקה מכספי המועצה.
הביקורת סבורה שאין זה משנה מאיזה כיס התקציב ,כל רשות ציבורית מחויבת
לנקוט בחסכון וביעילות.
בהתייחסותו לביקורת מסר יו"ר המועצה הדתית כי המועצה פועלת עפ"י הנחיות
המשרד לשרותי דת והנושא ידוע גם לרשות המקומית .אם יתקבלו הנחיות חדשות
המועצה תפעל בהתאם.
 .8מחלקת עירוב
עירוב הוא הכינוי המקובל בהלכה להקפת שטח מיושב המחיצות על מנת להתיר
בתוכו פעולות האסורות בשבת בשל מלאכת הוצאה מרשות לרשות :טלטול חפצים
בין רשות היחיד ורשות הרבים והולכת חפצים למרחק ארבע אמות (כשני מטרים)
ברשות הרבים .העירוב הופך את כל שטח הישוב לרשות היחיד אחת .כך שמלאכת
הוצאה מרשות לרשות הופכת לבלתי אפשרית.
העירוב מורכב לרוב מעמודים ייעודיים שמעליהם עובר חוט דק מתוח ,צורת
הנקראת בהלכה "צורת הפתח" צורה שנחשבת מבחינה הלכתית למחיתה כשרה,
והופכת את השטח המוקף לרשות יחיד ,העירוב יכול להתבסס גם על גדרות או
מחיצות קיימות אחרות ,או על מדרונות תלולים ('תל המתלקט') במקומות רבים
מתבסס העירוב על קווי חשמל או טלפון .במקרים כאלה יש צורך שהחוט יעבור
בדיוק מעל העמוד ,היות שזה אחד מהתנאים הנדרשים כדי ליצור מחיצה של 'צורת
הפתח'.
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 . 8.1ממצאים
לצורך אחזקת העירוב בעיר בהיקף של  16ק"מ ,המועצה פנתה בתחילת שנת 2012
לספקים העוסקים בתחום העירוב.
המועצה קיבלה הצעות מחיר כמפורט להלן:
 ש.ז .הצעת מחיר על סך ( ₪ 3,000בתוספת מע"מ).
 ח.מ .הצעת מחיר על סך ( ₪ 7,600בתוספת מע"מ) .
 ק.ה .הצעת מחיר על סך ( ₪ 1,800פטור ממע"מ עמותה) .
המועצה התקשרה עם ק.ה .שהגיש את ההצעה הנמוכה ביותר .ההסכם נחתם
לשנה יוארך מידי שנה לשנה נוספת.
הביקורת מצאה ,כי המועצה פנתה לקבל הצעות מחיר לספקים על הסכם
שהספקים נדרשו לחתום עליו .ראוי היה לקבל קודם הצעת מחיר ואח"כ לחתום
על ההסכם ,ההסכם שנמסר לביקורת אין חתימה וחותמת של המועצה ,וכן אין
בהסכם מועד חתימת ההסכם.
בהתייחסותו לביקורת מסר יו"ר המועצה הדתית כי בשנת  2012המועצה פרסמה
מכרז לקבלן עירוב וצירפה אליו נוסח התקשרות שעליו המועמדים אמורים להציע
את הסכום ,ואין זה משום התקשרות עמם.
תגובת הביקורת
הביקורת סבורה שאין פונים לקבלת הצעת מחיר כאשר כותרת מסמך "הסכם
שנחתם ביום" שכן לא מדובר במכרז .
 . 8.2אחריות על תקינות העירוב
בשיחה שהתקיימה עם רב העיר וראש המועצה הדתית הובהר לביקורת ,כי
הפיקוח ההלכתי על תקינות העירוב מתבצע ע"י רב העיר וראש המועצה,
ראש המועצה בודק את תקינות העירוב פעם בשבוע ,כל שבוע קטע אחר.
 . 8.3עלות העירוב
מבדיקת כרטסת הנה"ח עולה ,כי המועצה משלמת לקבלן העירוב סך של ₪ 21,600
לשנה לפי  ₪ 1,800לחודש ,בהתאם להסכם.
 .9מחלקת גניזה
המועצה הדתית מספקת שירות של גניזת דברי קודש שהתבלו או שלציבור אין
צורך בהם.
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המועצה הדתית הקימה מיכלי אגירה בארבעה מקומות בעיר ,סמוך לבתי כנסת
וישיבות המועצה ידעה את התושבים על מיקומם של מיכלי האגירה בעלונים
המתפרסמים אחת לשנה ,הביקורת סבורה שיש לפרסם את מוקדי הגניזה באתר
האינטרנט של המועצה הדתית.
 .9.1התקשרות עם עמותה
לצורך טיפול בגניזה המועצה התקשרה עם עמותה המפנה את הגניזה לפי עלות של
 ₪ 140לכל שק גניזה שתפנה ,העמותה מפנה את הגניזה כאשר מיכלי האגירה
מתמלאים מעת לעת ,ההסכם עם העמותה נחתם בתאריך  8.12.04ללא ציון סיום
תקופת ההסכם.
 . 9.2אחריות על הגניזה
ראש המועצה מסר לביקורת ,כי הוא ואב הבית אחראים על הגניזה ובעת הפינוי
הם נוכחים במקומות שמוצבים מכילי האגירה ,לביקורת הוצגה חשבונית מס'
 7092מיום  1.11.16על סך  ,₪ 1425הביקורת סבורה שעל החשבונית צריכים
להיות  2חתימות אחת של מקבל השירות ואחת של המנהל.
 . 9.3כמות הפינויים
מבדיקת כרטסת בהנה"ח עולה ,כי המועצה שילמה לעמותה סך  ₪ 31,909עבור 11
פינויים בשנת .2016
 .9.4הביקורת העלתה כי לא נמצאו חתימות של יושב -ראש המועצה ואב הבית על
החשבונית שהגיש הקבלן שמפנה את הגניזה.
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פרק ד – המלצות
 .1המועצה וועדותיה-ראש המועצה יפעל לכינוסן של הוועדות שנבחרו :וועדת
נישואין ,וועדת עירובין ,וועדת מקוואות ,וועדת תרבות תורנית ולוודא הוצאת
פרוטוקולים כנדרש מכללי המינהל התקין ,או לביטולן אם למועצה אין צורך
בהן.
 .2למנות וועדת ביקורת לפי סעיף  30לחוק העמותות בשינויים המתחייבים
ולמנות וועדת מכרזים לפי סעיף  8לתקנות וועדת המכרזים ,תשנ"ג . 1993-
 .3למנות מבקר פנימי למועצה הדתית כעולה מסעיף סעיף  )5( 2לחוק הביקורת
הפנימי התשנ"ב – 1992
 .4לאשר את פרוטוקול של ישיבת המועצה הקודמת בכל תחילת ישיבת מועצה
שלאחריה .להקפיד על קיום  10ישיבות לפחות בכל שנה.
 .5על המועצה להכין קובץ נהלים אשר יכלול בין היתר את מחלקות המועצה:
המועצה וועדותיה ,כח אדם וגבייה ,תקציב המועצה ,התקשרויות .מחלקת
כשרות ,מחלקת נישואין ,מחלקת מקוואות ועוד.
 .6כח אדם וגבייה -להוציא מכתבים לחורגים ממכסת חופשה צבורה חודשיים
לפני סוף השנה על מנת לאפשר לעובדים לצאת לימי חופשה שלא נוצלו או בכך
להימנע ממחיקתם,
 .7לפעול להגדלת התקן בהיקף של  0.72%משרה כדי לעמוד בתקן כח אדם של
משרד הדתות.
 .8תקציב המועצה -לבחון את הירידה של כ 6%-בתחום טהרת המשפחה שנת-
 2015לעומת שנת.2014 -
 .9התקשרויות  -על המועצה לבחור וועדת מכרזים לפי סעיף  8לתקנות ,1993
הביקורת ממליצה לראש המועצה לפנות לקבלת הצעות מחיר מספקים לפי
הצעת מחיר אחידה ומפרט טכני אחיד ,על מנת שיהיה ניתן לבצע טבלת
השוואת מחירים.
 .10לפעול לפי תהליכי עבודה ברכש מומלצים ,נספח א' ולאמץ את מדרגות
הרכישה לפי הוראה מס'  7.8.3של תקנות כספים ומשק (תכ"ם) ניספח ב'
לבחון מעת לעת את מחירי השוק בהעסקת יועצים חיצוניים ונותני שירותים
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המועסקים ע"י המועצה בהסכמים ארוכי טווח ,כגון :משרדי עורכי דין,
משרדי רואה חשבון והתקשרויות עם נותני שירותים שונים.
 .11לפעול לפרסום מכרז פומבי בסכומים של מעל ל ₪ 50,000-כנדרש מחוק חובת
המכרזים  1992בתקנות חובת המכרזים .1993
 .12לבחון את עלות השכירות של מבנה המשרדים של המועצה האם ,העלות
המשולמת היום בסך  ₪ 148,350תואמת את מחירי השוק.
 .13על המועצה לנהל פנקס הזמנות ממוספר שבאמצעותו תזמין את המוצרים ו/או
השירותים מהספק שנבחר.
 .14על המועצה להטביע חותמת "נתקבל ותאריך" על הצעות המחיר שמגיעות
למועצה.
 .15לאתר את ההסכם החסר של התקופה  , 2010-2015ולתייק אותו בתיק
ההסכמים ,הביקורת ממליצה לבחון את עלות השכירות האם היא תואמת את
מחירי השוק.
 .16להקפיד על החתמת ראש הרשות בכל חוזה שהמועצה מתקשרת בו עם ספקים
ונותני שירותים שונים.
 .17מחלקת כשרות  -על המועצה לדרוש ממשגיחים שימציאו אישור רפואי ובו
התייחסות למגע עם מזון.
 .18לדרוש מהמשגיחים שיש להם תעודות ממוסדות שונים להמיר את התעודות
בתעודות מהרבנות הראשית.
 .19על המועצה לדרוש מהמשגיחים למלא טופס התחייבות משגיח כשרות ולחתום
עליו.
 .20על המועצה להשלים את טופס בקשה לקבלת תעודת כשרות בתיקי בתי העסק
היכן שחסרים וכן תעודת כשרות .
 .21על המועצה לפעול לאיוש בין  3-4מפקחי כשרות כנדרש מהמלצת הרבנות
הראשית אשר בדקה את הפרמטרים להגברת פיקוח על הכשרות וקבעה בין
 40-30בתי עסק למפקח אחד.
 .22הביקורת ממליצה להכין תוכנית עבודה חודשית כתובה מראש למפקח
הכשרות.
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 .23התוכנית עבודה תהא בסיסית ונתונה לשינויים בהתאם לשיקול דעת ,הניסיון
שקיים במחלקת כשרות בהתחשב בסיכונים בעסקים ה"מועדים לפורענות"
בנושא הכשרות.
 .24הביקורת ממליצה לרב העיר ולראש המועצה לפעול לקבלת תקציב ולהעסקת
מפקחי כשרות בהתאם להמלצת הרבנות הראשית.
 .25המועצה תכין תוכנית עבודה חודשית למפקח אשר תהא בסיס לשינויים.
 .26מחלקת נישואין  -להכין נהלים פנימיים למחלקת הנישואין ע"פ נהלי רבנות
הראשית לישראל וע"פ חוזר מנכ"ל משרד הדתות
 .27לבחון את הירידה בפתיחת תיקי נישואין של  22%בשנת .2016
 .28מחלקת מקוואות  -לבחון את הכשרת מקווה ליאורה למקווה נגיש ע"י
השלמת מתקן הרמה ובכך להקל על הנכים באור יהודה לנסוע למקווה בפתח
תקווה במרחק של  30ק"מ.
 .29לבחון את הכדאיות הכלכלית להמשך הפעלת המקווה ברמת פינקס ,למרות
ששכרה של הבלנית משולם ע"י המשרד לשירותי דת והוצאות התחזוקה ע"י
המועצה.
 .30מחלקת עירוב  -לבקש תחילה הצעות מחיר מספקים לפני שהיא חותמת על
הסכם ,ולהקפיד על חתימה וחותמת של המועצה בהסכם עם הספק.
 .31מחלקת גניזה -להקפיד שעל חשבונית של קבלת טובין  /שירות יהיו  2חתימות,
חתימת מקבל הטובין וחתימת המנהל  .ובמקרה זה חתימת אב הבית וראש
המועצה.
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נספחים:
נספח א'  :תהליכי עבודה ברכש מומלצים

144
דו"ח מבקר העירייה מס'  11לשנת 2016

נספח ב'  :טבלת מדרגות הרכישה לפי הוראה מס'  7.8.3של
תקנות כספים ומשק (תכ"ם) התקשרות בהליך מקוצר
סכום הרכישה

אופן
ההתקשרות

הערות

קופה קטנה

פניה בע"פ
לספק

מוגבלת לדמי המחזור המאושרים ע"י ראש
המועצה

עד ₪ 3,000

פניה בע"פ
לספק

ההצעה תוגש בכתב

001,3 -10,000
₪
- 30,000
₪ 10,001

-50,000
₪ 30,001

פנייה בכתב ל- -
 2ספקים
לפחות
פנייה בכתב ל- -
 3ספקים
לפחות

ההצעה תוגש בכתב
המזמין יכין החלטה מנומקת בכתב.

ההצעה תוגש בכתב
המזמין יכין החלטה מנומקת בכתב
אם ע"פ חוות דעת בכתב של גורם
מוסמך ,אין בנמצא  3ספקים ניתן יהיה לפנות
למספר הספקים הקיים באישור וועדת מכרזים
ההצעה תוגש בכתב
המזמין יכין החלטה מנומקת בכתב
פנייה בכתב ל- -
 3ספקים
אם ע"פ חוות דעת בכתב של גורם
לפחות
מוסמך ,אין בנמצא  3ספקים ניתן יהיה לפנות
למספר הספקים הקיים באישור וועדת מכרזים
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הערות ראש העירייה
עיריית אור יהודה בכלל והמועצה הדתית בפרט מחוייבים לפעול על פי החוקים,
התקנות והנהלים ,בשקיפות וביעילות כלכלית.
אני מנחה את המועצה הדתית לפעול לתיקון הליקויים וליישום ההמלצות ולדווח
לי ולמנכ"ל העירייה תוך  6שבועות על אופן יישום המלצות.
אני מנחה את מנכ"ל העירייה לעקוב אחר יישום ההמלצות במסגרת צוות תיקון
ליקויים.

146
דו"ח מבקר העירייה מס'  11לשנת 2016

מבקר העירייה

ביקורת

ביקורת מבקר המדינה
לשנת 2015
"ניהול ותפעול של אתרי אינטרנט
בשלטון המקומי"

מעקב תיקון ליקויים
דו"ח מס' 4/2016
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תוכן העניינים

בנושא

עמוד

פרק א -מבוא

148

פרק ב -ממצאי ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים

149
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פרק א -מבוא
כללי
מעקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי ומחובת הנאמנות של הרשויות הציבוריות
כלפי אזרחי המדינה ותושביה נגזרת חובתן של הרשויות הציבוריות להתנהל
בשקיפות .הזרמת מידע ציבורי מהרשות הציבורית אל הפרט היא בבחינת תנאי
חיוני לקיומה של ביקורת ציבורית ,לנשיאה באחריות ולמימוש מלא של חופש
הביטוי .טכנולוגיית המידע והתקשורת ,ובעיקר האינטרנט ,מספקת כלים נוחים
וזמינים להעמדת מידע רב לרשות הציבור ,לעדכונו במהירות ובנוחות ולהפצתו לכל
משתמש ברשת ,ובכך מגבירה את השקיפות ,את האמון ואת המעורבות האזרחית.
בשנים האחרונות הקימו הרשויות המקומיות אתרי אינטרנט כדי לפרסם מידע
ולהנגיש שירותים לציבור .במשך השנים חלה התפתחות בהיצע של אתרים אלה,
וכיום הם מעניקים לציבור גם שירותים מקוונים כמו מילוי טפסים ומשובים,
רישום למוסדות חינוך ,הגשת בקשות או תלונות וביצוע תשלומים ,ובכך חוסכים
את זמנם של התושבים ואת זמן הרשות ומשאביה.
בסעיף 248ב לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן  -פקודת העיריות) נקבע כי רשות
מקומית תקים אתר אינטרנט נגיש לציבור ותפעילו ללא תשלום.
בחודשים נובמבר  2014עד מרץ  2015בדק משרד מבקר המדינה את נושא ניהול
אתרי האינטרנט בשלטון המקומי ואופן תפעולם .ממצאים פורטו בדו"ח המבקר
אשר הופץ בחודש נובמבר .2015
בהתאם לתוכנית ביקורת מבקר העירייה לשנת  ,2016בוצע ביקורת מעקב בנושא.
הביקורת נערכה במהלך חודש דצמבר .2016
מטרת הביקורת
לבצע מעקב אחר תיקון הליקויים כפי שפורטו בדו"ח מבקר המדינה.
מתודולוגית הביקורת
במהלך עבודתו נפגש המבקר עם מנהלי המחלקות ,המדורים ועובדי העירייה להם
רלוונטיות לנושא הביקורת.
כמו כן עיינה הביקורת במסמכים ,חוזים ,תיקיות ונהלים.
סימנים מוסכמים
<> מסמן סימוכין ,פרוט ראה מסמכים ישימים כמפורט בנספחים.
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פרק ב -ממצאי ביקורת מבקר המדינה בנושא "-ניהול ותפעול
של אתרי אינטרנט בשלטון המקומי " -מעקב תיקון ליקויים
 .1להלן הממצאים כפי שעלו בביקורת :
הנושא

ממצא /ליקוי

מס'

המלצה
לתיקון

263

לדעת משרד
מבקר
המדינה,
בניהול אתרי
האינטרנט
שלהן ,ראוי
שהרשויות
המקומיות
יתחשבו
במאפייניה
הייחודיים של
כל רשות
ורשות
ובהרכבה
הדמוגרפי,
ובהתאם לכך
ישקלו להציג
מידע חיוני
בשפות
נוספות,
שינגישו את
המידע גם
לתושבים
ולמבקרים
שאינם דוברי
עברית.

עמו
ד
באתרי
פרסום מידע באתרי
האינטרנט של
אינטרנט על ידי רשויות עיריית אור
יהודה אין
מקומיות-
תרגום של מידע
הצגת מידע בשפות
חיוני לרוסית או
נוספות
לאמהרית ,אף
שבעיר יש
ריכוזי עולים
דוברי שפות
אלה.

סטטוס הערות

תוקן
חלקית

עיריית
אור יהודה
מסרה
בתשובתה
ממאי
 2015כי
"האפשרו
ת להוספת
מידע
בשפות
נוספות
נשקלה
בעת אפיון
אתר
האינטרנט
,לאור
ריבוי
העולים
החדשים
בעיר,
והוחלט כי
הדבר אינו
נחוץ
מאחר
ששפה
נוספת
דרושה
לאנשים
מבוגרים
שממילא
אינם
משתמשי
ם במחשב
או
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באינטרנט
בהתייחסו
תו לתיקון
הליקויים
מסר דובר
העירייה
כי עם
זאת,
במקרים
ספציפיים
(כמו
בהזמנת
הקהילה
האתיופית
לאירוע חג
הסיגד,
בפליירים
ובפרסומי
ם נוספים
משולב
תרגום
לאמהרית)
 .כמו כן,
עם שדרוג
האתר
הקיים,
העירייה
תוסיף
מספר
דפים
ברוסית
ובאמהרי
ת שבהם
תהיה
התייחסות
לנתונים
כלליים על
העיר
וטלפונים
של
מחלקות
העירייה).
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היבטים בניהול אתרי
האינטרנט בשלטון
המקומי ובתפעולם-
קיום הוראות
המחייבות פרסום מידע
באתרי האינטרנט

בידי הרשות
המקומית אור
יהודה ,אין
ריכוז מלא של
מידע בדבר
הפרסומים
שחובה עליה
לפרסם באתרי
האינטרנט שלהן
על פי החוק
והתקנות .נמצא
כי רשויות אלה
לא בדקו באופן
מקיף מהם
הנושאים
המחייבים
פרסום ,במטרה
להשלים את
המידע שחסר
באתריהן.

265

לדעת משרד
מבקר
תוקן
המדינה ,על
הרשות
המקומית
לבדוק לאלתר
מהו המידע
שחובה עליהן
לפרסם באתרי
האינטרנט,
לרכזו
ולפרסמו
בהתאם
להוראות .כן
עליהן לקבוע
מנגנון שיבטיח
פרסום מלא
של כל המידע
שהן חייבות
לפרסם על פי
חוק באתרים
ולהנחות את
עובדיהן,
לרבות את
האחראים
לניהול התוכן
באתרי
האינטרנט,
בעניין חובות
הפרסום
החלות עליהן.

בהתייחסו
ת לתיקון
הליקויים
נמסר כי
מאז
כניסתו
של דובר
העירייה
לתפקיד,
החל אתר
העירייה
לעבור
שדרוג של
התכנים
שמועלים
יחד עם
עדכונים
שוטפים
באשר
לעשייה
העירונית.
לאחרונה
קיבל דובר
העירייה
לידיו את
דוח
השקיפות
של
"שקיפות
בינלאומי
ת ישראל"
(ראה
"שקיפות
אור
יהודה")
המתייחס
לאתר
העירייה
לשנת
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,2016
וממנו
עולה
נושאים
שטופלו
במהלך
השנה
האחרונה
על ידו
(הוספת
לשונית
לוועדות
העירייה,
הוספת
לשונית
בנושא
פרטי
הקשר עם
חברי
המועצה,
ועוד) ,יחד
עם
נושאים
אחרים
שמצריכי
ם טיפול.
כמו כן,
הדובר
עובד
בהתאם
להנחיות
היחידה
הממשלתי
ת לחופש
המידע
כדי
להשלים
את המידע
החסר
באתר
העירייה
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ניהול התוכן באתרי
האינטרנט

הרשות
המקומית אור
יהודה לא
קיימה הדרכות
מסודרות לאנשי
הקשר
המחלקתיים,
ולא מסרה להם
הנחיות כתובות
באשר
לחובותיהם
בנושא העברת
המידע לצורך
פרסומו באתר.
נמצא כי מנהלת
לשכת ראש
עיריית אור
יהודה,
המשמשת גם
האחראית
לתוכן
המפורסם
באתר העירייה,
מקבלת את
המידע ואת
העדכונים
מאנשי הקשר
המחלקתיים,
אך אין בעירייה
גורם המקיים
בקרה על
התכנים קודם
לפרסומם.

267

תוקן

לביקורת
נמסר כי עם
כניסתו
לתפקיד של
דובר
העירייה,
קיים הדובר
שיחות עם
מנהלי
מחלקות
העירייה
ועדכן אותם
בדבר
הצורך
בהעלאת
תכנים
ונושאים
מגוונים
תחת תחומי
אחריותו,
ובהתאם
לכך החל
העדכון
השוטף של
האתר .לפני
מספר
חודשים
הופץ נוהל
(ראה "נוהל
אתר
אינטרנט")
בדבר עדכון
שוטף של
אתר
האינטרנט,
כאשר דובר
העירייה
יהיה
אחראי
לעמוד על
קיומו .כמו
כן ,כל תוכן
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שעולה
לאתר עובר
בקרה
באמצעות
הדובר
עצמו וכן
הגורם
שמעביר את
המידע.
תפעול אתרי האינטרנט
ותחזוקתם

לרשות
המקומית אור
יהודה אין
הסכמים עם
הספקים
החיצוניים
שמעניקים לה
שירותי אחסון28
ותחזוקה
לאתרי
האינטרנט ,לשם
הסדרת תפעול
האתרים
ותחזוקתם על
ידי הספקים
בהתאם
לצורכיה.

269

הרשות
המקומית אור
יהודה ,לא
ביקרה את הליך
הטיפול בתקלות
באתרי
האינטרנט,
לרבות את
משכי הזמן
שנדרשו לטיפול
בהן ,ולא עקבה
אחר קיום
התחייבויות
הספקים
28

אחסון (או "אירוח") של דפי אינטרנט ושל קבצים אחרים על שרתים שבאחריות הספקים.

לא
תוקן

בהתייחסות
לביקורת
מסר דובר
העירייה כי
אנו עוקבים
אחר
דיווחים
לגבי תקלות
באתר
ומטפלים
בהן בזמן
אמת.
במקרה של
תקלה,
הגולש פונה
למוקד
העירוני
באמצעות
טופס
מקוון,
הפנייה
מועברת
לדובר
העירייה
שיוצר קשר
עם
המחלקה
הטכנית
בחברת
דרונט
לפיתרון

155
דו"ח מבקר העירייה מס'  11לשנת 2016

לתפעול
האתרים
ולתחזוקתם.
נהלים לניהול אתרי
האינטרנט ,לתפעולם
ולתחזוקתם

לרשות
המקומית אור
יהודה ,אין
נהלים
מאושרים
המסדירים את
הליך זרימת
המידע ואת
אופן פרסומו
באתרי
האינטרנט שלה,
לרבות הוראות
בדבר הליכי
העבודה של
האחראים
להזרמת המידע
והעלאתו לאתר
והליכי אישור
התכנים
והבקרה על
פרסום המידע.
עוד נמצא כי אין
לה נהלים
הכוללים
הוראות
מפורטות בנושא
בדיקה שגרתית
של עדכניות
המידע שבאתר
ועדכונו בהתאם
לצורך ,כמו
תדירות בדיקת
המידע ,מי
האחראים
לבדיקת המידע
ולהליך עדכונו,
וכן הוראות
לתפעול אתרי
האינטרנט

התקלה.

270

תוקן

דובר
העירייה
הציג
לביקורת
נוהל מיוחד
בנושא
זרימת
המידע
ואופן
פרסומו
באתר
האינטרנט.
דובר
העירייה
מופקד על
בדיקת
עדכניות
המידע
ועדכונו.
הנוהל
שחובר
מתייחס גם
לדרישות
ההגנה על
אתרי
האינטרנט,
סדרי
העבודה עם
הספקים,
וכדומה.
בנוסף,
מצורפים
מסמכים
המעידים
על כך
שהגורמים
שעימם
עובדת
העירייה

156
דו"ח מבקר העירייה מס'  11לשנת 2016

ולתחזוקתם
שיקבעו את
סדרי העבודה
ואת יחסי
הגומלין של
הרשויות עם
הספקים
החיצוניים
(למשל הליך
הטיפול
בתקלות,
האחראים
לקשר עם
הספקים,
הוראות לגבי
המעקב אחר
הטיפול בתקלות
ועוד).
לרשות
המקומית אור
יהודה אין
נהלים
מאושרים לגבי
דרישות ההגנה
על אתרי
האינטרנט ,לגבי
סדרי העבודה
עם הספקים
שמעניקים לה
שירותי אחסון
לאתרים ולגבי
יחסי הגומלין
שלה עמם,
לרבות בנושא
בדיקות
האבטחה
והבקרה שעליהן
לעשות יחד עם
הספקים.
לרשות
המקומית אור
יהודה ,אין

עומדים
בדרישות
בנושא
אבטחת
מידע וניהול
מאגרי מידע
(ראה קובץ
"אבטחת
מידע
מטרופולינ
ט"
ו"אבטחת
מידע
"פייביל").
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נהלים כאלה
בנושא אבטחת
המידע וניהול
מאגרי המידע
המסדירים את
סדרי העבודה
שלה עם
הספקים
שמעניקים לה
שירותים
מקוונים.
הרשות
המקומית אור
יהודה ,לא
בדקוה באופן
יזום וסדור את
שירותי
הספקים
שמעניקים לה
שירותים
מקוונים בכל
הקשור
לאבטחת המידע
ולניהול מאגרי
המידע.
תמיכה טלפונית
בשירותים המקוונים

נמצא כי הרשות 271
המקומית אור
יהודה לא
הסדירה
בהסכמים עם
הספקים
החיצוניים
המספקים לה
שירותים
מקוונים
הוראות באשר
לאופן הטיפול
בפניות
התושבים
לצורך קבלת
תמיכה טכנית,
לרבות
האפשרות

לדעת משרד
מבקר
תוקן
המדינה,
מאחר
שהתושבים
מופנים לשם
קבלת השירות
המקוון מאתר
הרשות
המקומית אל
אתר של ספק
חיצוני ,על
הרשויות
המקומיות
לבקר את טיב
השירות הניתן
לתושבים על
ידי הספקים,

טיפול
בפניות
התושבים
לגבי אופן
השירותים
המקוונים
מתבצע על
ידי דובר
העירייה
והמוקד
העירוני,
שכן אדם
שנתקל
בבעיה,
ממלא
טופס מקוון
ובאפשרותו
להעלות

158
דו"ח מבקר העירייה מס'  11לשנת 2016

שהרשות
המקומית תקבל
מהספק מידע
שממנו תוכל
ללמוד על טיב
השירות ועל
התמיכה
הטכנית שהוא
מעניק לתושבים
שפונים אליו.
לרשוית
המקומית אור
יהודה אין כל
מידע בקשר
לפניות של
תושבים
לספקים ,אם
היו ,וממילא
אין לה מידע
באשר לאופן
טיפול הספקים
בפניות.

הנגשת אתרי האינטרנט נמצא כי הרשות 272
המקומיות אור
לאנשים עם מוגבלות
יהודה ,לא
בדקה אם
קוימו התאמות
הנגישות
הנדרשות
לאתרי
האינטרנט שלה
כמתחייב
בתקנות -

תקלות
ובעיות
טכניות.
בהתאם
לכך,
במקרה
הצורך דובר
העירייה
פונה
לחברה
המבצעת
לתיקון
התקלה.
דובר
העירייה
מקיים
בדיקות
שוטפות של
הטפסים
המקוונים
כדי לוודא
כי הם
מגיעים
ליעדם וכי
השירות
שניתן
לתושבים
עומד
בסטנדרט
הגבוה
ביותר.

לקבל מהם
נתונים על
אופן הטיפול
בפניותיהם
ולעגן זאת
בהסכמי
ההתקשרות
עמם.

תוקן

במהלך
החודשים
האחרונים
עבר אתר
עיריית אור
יהודה
תהליך
הנגשה כדי
לאפשר
לבעלי
מוגבלויות
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בדיקה שכאמור
היא היתה
אמורה לעשות
על פי טופס
שפרסמה
הנציבות עד ל-
 .25.4.14למותר
לציין כי אתרי
האינטרנט של
הרשויות
המקומיות ושל
הוועדות
המקומיות לעיל
טרם הונגשו
לבעלי מוגבלות
על פי תקנות
הנגישות
לשירות.

הגנה על אתרי
האינטרנט
של הרשות המקומית

נמצא כי לרשות 274
המקומית אור
יהודה אין
הסכמים בכתב
עם הספקים
החיצוניים

להשתמש
באתר,
לקבל את
המידע
בצורה
זמינה
ונוחה
ולהשתמש
בשירותי
העירייה על
אף
מוגבלותם
(מצ"ב
אישור
הנגשה על
ידי החברה
המבצעת,
ראה מצ"ב
"אישור
הנגשה").
בנוסף,
דובר
העירייה
ויועץ ראש
העיר עברו
סדנה על
ידי חברת
דרונט
שבאמצעות
ה הם קיבלו
כלים
להנגשת
מסמכים
ונתונים
באתר
העירוני.
על הרשות
המקומית
לבחון את
דרישותיה
מבחינת
ההגנה על

תוקן
חלקי
ת

הנוהל
שחובר
מתייחס גם
לדרישות
ההגנה על
אתרי
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שמעניקים
שירותי אחסון
ותחזוקה
לאתרי
האינטרנט שלה,
המסדירים את
נושא ההגנה על
אתרי
האינטרנט ,את
דרישותיה
מהספקים ואת
אחריות
הספקים
וחובותיהם
בטיפול בנושא
מהותי זה.

נהלים להגנה על אתרי
האינטרנט ולאבטחת
מאגרי המידע

נמצא כי
לרשויות
המקומיות אור
יהודה אין
נהלים כתובים
ומאושרים
בנושא דרישות
ההגנה על אתרי
האינטרנט
ולעניין סדרי
העבודה ויחסי
הגומלין שלהן
עם הספקים,
לרבות בנושא
בדיקות

אתרי
האינטרנט
שלה ולהסדיר
בהסכמים
חתומים
ומפורטים את
התקשרויותיה
עם הספקים
החיצוניים
בנושא שירותי
ההגנה על
האתרים.

276

משרד מבקר
המדינה מעיר
לרשויות
המקומיות
שנבדקו על
שלא קבעו
נהלים לסדרי
העבודה
וליחסי
הגומלין בינן
לבין הספקים
החיצוניים
בנושא ההגנה
על אתרי
האינטרנט

האינטרנט,
סדרי
העבודה עם
הספקים,
וכדומה.
בנוסף,
מצורפים
מסמכים
המעידים
על כך
שהגורמים
שעימם
עובדת
העירייה
עומדים
בדרישות
בנושא
אבטחת
מידע וניהול
מאגרי מידע
(ראה קובץ
"אבטחת
מידע
מטרופולינ
ט"
ו"אבטחת
מידע
"פייביל").
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האבטחה
והבקרה שעליהן
לעשות תוך כדי
עבודתן עם
הספקים בתחום
זה.

בקרה אחר פעילות
הספקים
להגנה על אתרים
בשירותיםם
המקוונים

נמצא כי הרשות 277
המקומית אור
יהודה ,לא
בדקה באופן
יזום וסדור את
שירותי
הספקים
שמעניקים לה
שירותים
מקוונים בכל
הקשור
לאבטחת מאגרי
המידע
ולניהולם.

שלהן ובנושא
אבטחת
המידע וניהול
מאגרי המידע.
על הרשויות
המקומיות
לקבוע נהלים
כאמור ולקיים
בקרות יזומות
וסדורות על
פעילות
הספקים
החיצוניים
בנושא.
תוקן
חלקי
ת
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הערות ראש העירייה
נגישות המידע ותחזוקה שוטפת של אתר האינטרנט הינן חיוניות למינהל תקין.
אני מנחה את דובר העירייה לפעול לתיקון הליקויים בנושא פרסום המידע באתר
האינטרנט העירוני.
אני מנחה את מנהל המחשוב לתפעל ולתחזק את אתר האינטרנט ,להסדיר את נושא
ההגנה על אתר האינטרנט ולבצע בקרה אחר פעילות הספקים המעניקים שירותים
מקוונים.
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מבקר העירייה

ביקורת

תחזוקת מתקני המשחקים
בגנים הציבוריים-
מעקב תיקון ליקויים
דו"ח מס' 5/2016
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תוכן העניינים
הנושא

עמוד

פרק א  -מבוא

165

פרק ב – ממצאי ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים

166
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פרק א -מבוא
כללי
ביקורת מבקר העירייה בנושא נערכה במהלך החודשים מאי-יולי  .2013הדו"ח
פורסם במסגרת בדו"ח מבקר העירייה מס'  8לשנת .2013
דו"ח הביקורת נדון בוועדה לענייני ביקורת ובמועצת העירייה בתאריכים 27.5.2015
ו ,2.11.2015 -בהתאמה.
ביקורת מעקב אחר סטטוס תיקון הליקויים בוצעה במהלך חודש דצמבר .2016
לציין ,צוות תיקון ליקויים בראשות מנכ"ל העירייה דן בנושא בתאריך .>1<22.9.16
מטרת הביקורת
לבצע מעקב אחר תיקון הליקויים כפי שפורטו בדו"ח מבקר העירייה.
סימנים מוסכמים
<> מסמן סימוכין ,פרוט ראה מסמכים ישימים כמפורט בנספחים.
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פרק ב' -תחזוקת מתקני המשחקים בגנים הציבוריים -
ביקורת מעקב סטטוס תיקון ליקויים
מס

הנושא

ממצא

.1

תכנון ומיקום גני
משחקים

הביקורת העלתה
הימצאותם של  3גני
משחקים הממוקמים
מתחת לקו חשמל
עילי וביניהם:

המלצה

הערות

סטטוס:
תוקן/לא
תוקן/תוקן
חלקית

א .גן רמז.
ב .גן היכל
הספורט.
ג .גן יאיר שטרן.
בבדיקת הביקורת
את תיקי הגן
ואישורי הבטיחות,
לא נמצא תיעוד
לעריכת בדיקת
מעבדה של מכון
התקנים אשר
מחייבת לאשר את
בטיחות הגנים הנ"ל
לאור קווי החשמל
העוברים מעליהם
ובדיקת מרחקי
הבטיחות הנדרשים

בהתייחסותו
לביקורת
לא תוקן
השיב מ"מ
מנהל שפ"ע כי
המצב בשני
גנים -גן יאיר
שטרן וגן רמז
נבדק ואושר
בביקורת
שנתית ע"י
מכון התקנים.
בהתייחסותו
לביקורת
באמצעות מח'
שפ"ע השיב
הקבלן הזוכה
כי בגן היכל
הספורט יש
בדיקה של
מכון התקנים
מחודש
נובמבר 2010
הגן תקין ולא
מצוין דבר
בנושא הכבל.
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.2

התקשורת עם קבלן
לתחזוקת מתקני
משחקים

מעיון בפרוטוקול
הועדה מיום
 8.1.2009עולה כי
הוועדה לא נמקה
לפרוטוקול את
החלטתה להמליץ על
ההצעה היחידה
שנותרה לדיון בפניה.

ראה
התייחסות
בסעיף 3

.3

אומדן

מעיון בפרוטוקול
ישיבת ועדת
המכרזים עולה כי
ההצעה היחידה
שנותרה שהיא אף
ההצעה הזולה
ביותר ,גבוהה
מאומדן העירייה.
בהשוואה עולה כי
ההצעה הזולה גבוהה
ב 83% -מהאומדן.

בהתייחסותו
השיב מתאם
פעולות מינהל
ולוגיסטיקה
כי בסוף שנת
 2015נערך
נוהל קבלת
הצעות מחיר
במסגרת
מכרז משכ"ל.

עוד עולה מעיון
בפרוטוקול הישיבה
כי נכתב שהאומדן
שהוכן ,לקוי.
לא נמצא פירוט
בפרוטוקול להנמקה
במה נתגלעו
הליקויים באופן
הכנת האומדן .
לשאלת הביקורת
לקבלת הסבר
והנמקה לתהליך
ואופן הכנת האומדן
ואלו ליקויים נטענו
בוועדת המכרזים
כפי שנטענו – לא
נתנו הבהרות
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והסברים .
בהתייחסותו
לביקורת השיב
מתאם פעולות מינהל
ולוגיסטיקה כי
האומדן נערך
בתיאום עם מחלקת
שפ"ע.

.4

החוזה ותקופת
ההתקשרות

הביקורת העלתה כי מומלץ לבצע בהתייחסותו
בהגיע מועד פקיעתו מעקב ובקרה לביקורת מסר
תוקן חלקית
מתאם
ממוחשבים
של ההסכם,
פעולות מנהל
בתאריך  1.2.2011לא אחר מועד
ולוגיסטיקה
תוקפם של
נחתם הסכם חדש.
כי בסוף שנת
ההסכמים
זאת ועוד ,אף לא
נמצאה תכתובת בין וההתקשרויו  2015נערך
הצדדים המעידה על ת עם ספקים סקר מקיף
ומלא של כל
ונותני
נכונות וכוונת
שירותים עמם האתרים
העירייה או הקבלן
והמתקנים
מתקשרת
להאריך את תוקפו
בגנים
העירייה
של ההסכם.
ציבוריים
בשוטף.
מהממצאים עולה כי
ובגני ילדים,
העירייה העסיקה את
נערך נוהל
הקבלן לשיפוץ
קבלת הצעות
ולתחזוקת מתקני
במסגרת
המשחקים בשטחים
מכרז משכ"ל.
הציבוריים במשך
הזוכה א.ד.
שנה שלמה ללא
מתקני
הסכם בר-תוקף.
משחק.
עוד השיב כי
ברשותו קיים
מעקב לאותן
התקשרויות
אותן הוא
מוביל והן
בתחום
טיפולו כגון
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אבטחת
מוס"ח ,נקיון
משרדי
העירייה
ומוס"ח וכו'.
המעקב הינו
באמצעות דוח
. Excel
מנהל
חשבונות
ראשי השיב
כי אין הוא
מנהל מעקב
אחר תוקפם
של התקשרות
העירייה עם
ספקה.
.5

ביצוע תנאי החוזה

בהתייחסותו
יש לסקור
בדיקת ביצוע תנאי
לביקורת מסר
החוזה בידי הצדדים ולבדוק את
מתאם
הדו"חות
העלתה פערים
פעולות מנהל
החודשיים
בהתחייבויות .עוד
ולוגיסטיקה
העלתה הביקורת כי המתקבלים
כי העירייה
העירייה לא עמדה על מהקבלן
המבצע ,וזאת מקבלת
כך ולא פעלה
במטרה לאתר שירותי ניהול
למימוש
ליקויים ,כמו ופיקוח על ידי
ההתחייבויות
חברת מ .דבי
גם בחינת
במלואן ובמקום
הנדסה וניהול
נאותות
שלא התקיימה ,לא
בע"מ
הדיווח.
פעלה לממש את
באמצעות
הסעדים שהיא
להשלים
יש
המשכ"ל.
זכאית להם על פי
הכנת תיקי גן
החוזה ,כגון קבלת
בהתאם
ממוחשבים.
פיצוי מוסכם בגין
את המידע יש להסכם על
ההפרה
הקבלן הזוכה
לגבות
לתקן את כל
הביקורת העלתה כי באמצעות
הליקויים
תיעודו
במחלקת שפ"ע
ותחזוקה לא קיימים ושמירתו על -שנמצאו
בסקר ולהביא
תיקי גן ממוחשבים .גבי הרשת
לעמידת כל
הגורמים האחראים
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במחלקה אף לא ידעו העירונית.
למסור לביקורת
האם תנאי זה בוצע
ע"י הקבלן.

המתקנים
בדרישות
התקן.
צו התחלת
עבודה הוצא
לקבלן על ידי
המשכל ב-
.11.1.2016
מנהל אגף
שפ"ע מסר
לביקורת כי
לא מתקבלים
דיווחים מאת
חברת מ .דבי
הנדסה וניהול
בע"מ.

לא תוקן
וההמלצה לא
תוקנה
.6

תו תקן במתקני
המשחקים

בסיור הביקורת
באתרי גני משחקים
נמצאו גני משחקים
אשר לא מוצב בהם
השילוט הנדרש.
בחלק מהגנים אשר
כן נמצא שילוט-
השילוט חסר (למשל

לא תוקן.
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אין ציון מיקומו של
אמצעי תקשורת),
מועד ביצוע ביקורת
תקופתית הרשום
ע"ג השלט לא
מעודכן ועוד.
.7

תחזוקת מתקני
המשחקים

הביקורת העלתה כי מומלץ להכין
במח' שפ"ע ותחזוקה נוהל לניהול,
תפעול ופיקוח
לא נקבעו נהלים
על מתקני
כתובים למקרה
חרום כמתחייב .עוד המשחקים
העלתה הביקורת כי בגנים
הציבוריים.
במחלקה לא נקבעו
נהלים לנושא
יש להקפיד
תחזוקה וטיפול
לבצע בדיקות
במתקני המשחקים
בטיחות
בגנים הציבוריים.
שנתיות
דיווח שהועבר על-גבי ותעודן בתיקי
הגן בהתאם
מדיה מגנטית
(תקליטורים  )CD,לא לתקן ובפרק
טופל כנדרש ובצורה זמן של עד 12
חודשים
ממוסדת בשפ"ע.
מהבדיקה
נמצא כי במחלקה
הקודמת.
לא דאגו לתעד את
הדו"חות בכל תיק גן
וגן כמתחייב ,ומכוון
שאין במחלקה תיקי
גן ממוחשבים
הדיווחים לא
מתועדים ואינם
מנוהלים באופן
מסודר ועקבי.

לא תוקן
וההמלצה לא
יושמה.
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.8

פיקוח ובקרה
תוכנית עבודה

הביקורת העלתה כי יש לפעול
במח' שפ"ע ותחזוקה להידוק
הפיקוח
לא הוכנה תוכנית
עבודה מפורט ברמה והבקרה אחר
שבועית ,חודשית או עבודות קבלן
תחזוקה
שנתית לנושא
ושיפוץ מתקני
תחזוקת מתקני
משחקים
המשחקים בגנים
בגנים
הציבוריים .
הציבוריים.
ברשות אחראי
בכלל זה קיום
מתקני המשחקים
של כל
במח' שפ"ע לא
המחויבות
קיימת מפת שליטה כעולה מתנאי
לפריסת מתקני
המכרז
המשחקים בגנים
והסכם
הציבוריים ברחבי
ההתקשרות
העיר.
בין העירייה
לקבלן.
יש להכין
תוכנית עבודה
שנתית אשר
תפרט ,בין
היתר ,את
המועדים
המתוכננים
לבדיקת
הגנים ,תוך
התחשבות
במועדי
הביקורת
הקודמת
בשנה
החולפת.
מדי חודש
יוגש על ידי
הקבלן
המבצע דו"ח
ביצוע ביחס
לתכנון ,על

לא תוקן
וההמלצה לא
יושמה
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מנת למנוע
הישנות
מקרים של אי
בדיקת מתקני
המשחקים
בהתאם
למתחייב
בתקן.

העסקת קבלן משנה הביקורת העלתה כי
הקבלן הזוכה העסיק
קבלן משנה בעל
הסמכה לבצוע
ביקורות שנתיות של
מתקני המשחקים.
העסקת קבלן
המשנה נעשתה ללא
ידיעת גורמי העירייה
וממלא ללא קבלת
הסכמתה בכתב
ומראש ,כמתחייב
בחוזה.

.9

הביקורת העלתה כי תקלות
הענות לקריאות
מהעירייה ומהמוקד במח' שפ"ע ותחזוקה וקריאות
מוקד יועברו
אין תיעוד ורישום
העירוני
לקבלן בכתב
של הקריאות אשר
ועל-גבי טופס
הופנו לקבלן ובכלל
שיוכן לשם
זה מועד הקריאה,
כך.
משך זמן ההיענות
לקריאה ומועד
הקבלן ידווח
סגירת הקריאה.
למח' שפ"ע
זאת ועוד ,במחלקה אופן הטיפול
לא קיים דיווח יומי בכתב
ובאמצעות
מהקבלן כמתחייב
מסעיף  4.18.4בתנאי טופס זה.
המכרז לצורך מעקב

מנהל אגף
שפ"ע מסר
לביקורת כי
כיום לא
מועסק קבלן
משנה.

לא תוקן
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ופיקוח.
נמצא כי במח' שפ"ע
ותחזוקה לא אפיינו
טופס ומתכונת
לדיווח ובקרה מאת
הקבלן המעיד על
פעולותיו לתיקון
תקלות והיענות
לקריאות מוקד,
כמתחייב במכרז.
עוד עולה כי
במחלקה לא מנהלים
מעקב ובקרה אחר
יישום הקבלן את
מדדי השירות אשר
נקבעו בתנאי ההסכם
ואף לא הקפידו
לתבוע סעד לו זכאית
העירייה ,כעולה
מחוזה ההתקשרות.
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נספח א' – מסמכים ישימים
גורם

מס'

הנושא

.1

סיכום ישיבה בעניין דו"ח מנכ"ל העירייה
מבקר העירייה בעניין
מתקני משחקים בשצ"פ

סימוכין

תאריך
22.9.2016
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הערות ראש העירייה
תחזוקה איכותית של מתקני המשחקים הינה חיונית לבטיחותם של תושבי העיר
וילדיה.
אני מנחה את אגף שפ"ע לפעול לתיקון הליקויים בנושא תיעוד אישור מכון התקנים
לבטיחות הגנים ,הצבת שילוט ,כתיבת נהלים למקרה חרום ,תחזוקה וטיפול
במתקנים ,כתיבת תכנית עבודה ,הכנת מפה של פריסת המתקנים ,היענות לקריאות
המוקד העירוני והעירייה ,מעקב ודיווח תיקוני הקבלן.
אני מנחה את אגף שפ"ע והמחלקה המשפטית לחידוש להעסקת קבלן השיפוצים על
פי הסכם בר תוקף ,למימוש ההתחייבויות והסעדים.
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מבקר העירייה

הבסיס החוקי
לעבודת הביקורת
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הבסיס החוקי לעבודת המבקר כולל את סעיפי החקיקה וחקיקת
המשנה ,המתייחסים באופן ישיר לעבודת הביקורת בעירייה.
להלן הוראות פקודת העיריות (נוסח חדש) בנושא הביקורת בעירייה:
פרק תשיעי :עובדי העירייה
סימן א'  :מינוי מבקר וסמכויותיו (תיקון  :תשס"ו)
מינוי מבקר העירייה
(167ב) המועצה ,בהחלטת רוב חבריה ,תמנה לעירייה מבקר במשרה מלאה.
(ג) לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר העירייה אלא אם כן תקיימו בו כל אלה:
( )1הוא יחיד.
( )2הוא תושב ישראל.
( )3הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
( )4הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד
להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו ,לעניין זה ,מוסד להשכלה
גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון.
( )5הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת.
( )6הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף
דומה אחד של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות
המקומית.
(ג )1לא ימונה ולא יכהן כמבקר העירייה מי שכיהן כחבר מועצה,אלא אם
כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה באותה העירייה ,או
שנתיים מתום כהונתו כחבר מועצה בעירייה גובלת.
(ג )2מי שהיה מועמד בבחירות למועצת העירייה ,לא יכהן כמבקר אותה
עירייה ,למשך כל תקופת כהונתה של אותה המועצה שאליה שהיה
מועמד.
(ד) על אף הוראות בסעיף קטן (ג) ,רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו של
אדם אשר לא נתמלא בו מן התנאים המנויים בפסקאות ( )4ו )5(-לסעיף
קטן (ג) ,כמבקר העירייה ,אם הוא רכש ניסיון במשך עשר שנים בעבודת
ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב.1992-
167א .מועצה שלא מינתה מבקר
(א) ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר ,רשאי הוא לדרוש ממנה בצו כי
תמנה מבקר ,כאמור בסעיף  ,167תוך הזמן הנקוב בצו.
(ב) לא מילאה המועצה אחר הצו תוך הזמן האמור ,רשאי הממונה למנות
מבקר לעירייה ולקבוע את שכרו.
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170א .תפקידי המבקר
(א) ואלה תפקידי המבקר :
()1

לבדוק את פעולות העירייה ,לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה  ,1965 -נעשו כדין ,בידי המוסמך לעשותם ,תוך שמירת על טוהר
המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
לבדוק את פעולות עובדי העירייה.
לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנהוגים בעירייה מבטיחות קיום הוראות
כל דין ,טוהר המידות ועקרונות היעילות חסכון.
לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי
העירייה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

(ב )

הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי העירייה הדתית שבתחום
העירייה וכן לגבי כל תאגיד ,מפעל ,מוסד ,קרן או גוף אשר העירייה
משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או
משתתפת במינוי הנהלתם.
למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן " גוף עירוני מבוקר".
בכפוף להוראות סעיף קטן (א) ,יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית,
את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת:
על פי שיקול דעתו של המבקר.
דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני.
על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת ,ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא
יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.

()2
()3
()4

(ג)
()1
()2
()3

(ד) המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.
(ה) מבקר העירייה יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי
ללשכתו,לרבות הצעת תקן ,במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה .היקף
הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של
העירייה ,כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העירייה
ובגודל תקציבה השנתי.
(ו)

ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר
העירייה ,כפי שהגיש אותן מבקר העירייה ,במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב
השנתי.
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170ב .המצאת מסמכים ומסירת מידע
(א) ראש העירייה וסגניו ,חברי המועצה ,עובדי העירייה ,ראש המועצה הדתית
וסגניו ,חברי המועצה הדתית ,עובדי המועצה הדתית ,וחברים ועובדים של
כל גוף ,עירוני מבוקר ,ימציאו למבקר העירייה ,על פי דרישתו ,כל מסמך
שברשותם אשר לדעת מבקר העירייה דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר
העירייה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן
הקבוע בה.
(ב )

(ג)
(ד )
(ה)

למבקר העירייה או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה ,לצורך ביצוע
תפקידו ,לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב ,לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת
עיבוד נתונים אוטומטי של העירייה או של המשרתים את העירייה או של
גוף עירוני מבוקר .
לגבי מידע החסוי על פי דין ,יחולו על המבקר העירייה ועל עובדים מטעמו
המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור.
עובדו של המבקר העירייה שאינו עובד העירייה ,יחולו עליו ,לעניין עבודתו
האמורה ,כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר
העירייה.
לצורך ביצוע תפקידו יוזמן המבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל
ישיבה של מועצת העירייה או כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו של
גוף עירוני מבוקר .בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי
עובד מעובדיו.
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170ג .דו"ח המבקר
(א) המבקר יגיש לראש העירייה דוח על ממצאי הביקורת שערך ,הדו"ח יוגש
אחת לשנה ,לא יאוחר מ 1-באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש
הדוח ,בדוח יסכם המבקר את פעולותיו ,יפרט את הליקויים שמצא וימליץ
על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד.
(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש העירייה ולועדה
לענייני ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר
ראש העירייה או הועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.
(ג) תוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העירייה לועדה
לענייני ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק
מהדו"ח בצירוף הערותיו.
(ד) הועדה לענייני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העירייה עליו
ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו
לה הערות ראש העירייה כאמור בסעיף קטן (ג) .לא הגיש ראש העירייה את
הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורה ,תדון הועדה בדוח המבקר
ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים
ממועד המצאתו על ידי מבקר לועדה .בטרם תשלים הועדה את סיכומיה
והצעותיה רשאית היא ,אם ראתה צורך בכך ,לזמן לדיוניה נושאי משרה של
העירייה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.
(ה) ( )1תוך חודשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים
המועצה דיון מיוחד בהם ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או
ההצעות כאמור.
(ו) לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו ,לפני
שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה ,ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר
העירייה ,ואולם מבקר העירייה רשאי ,באישור הועדה ,להתיר פרסום
כאמור.
(ז) היה למבקר העירייה יסוד להניח שראש העירייה או היועץ המשפטי של
העירייה ,הוא צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק
העונשין,התשל"ז ,1977-יעביר המבקר את העניין במישרין לידיעת מבקר
המדינה.
170ה .מינוי עובדים ללשכת המבקר
(ה) ראש העירייה בהסכמת מבקר העירייה ימנה עובדים ללשכת מבקר העירייה
בהתאם לתקנים שיקבע שר הפנים בתקנות ועל-פי האמור בהוראות סעיפים
קטנים (א) עד (ד) .תקנים לפי סעיף קטן זה ייקבעו בידי השר בהתחשב
במספר התושבים ,בתחומה של העירייה ובגדול תקציבה השנתי.
(ה )1לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העירייה
אלא אם כן התקיימו בו הוראות סעיף (167ג)( )1עד (.)4
(ה )2על אף הוראות סעיף קטן (ה ,)1רשאי ראש העירייה ,בהסכמת מבקר
העירייה ,לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור
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בסעיף (167ג)( )4אם רכש ניסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף
ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב .1992
(ו) עובדי לשכת מבקר העירייה דינם כאשר עובדי העירייה ,ואולם הם יקבלו
הוראות מקצועיות ממבקר העירייה בלבד.
(ז) לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העירייה ,שלא בהסכמתו של מבקר
העירייה ,אלא בכפוף להוראות סעיף .)1(171
(ח) בסעיף זה" ,עובד ביקורת" – עובד המבצע פעולת ביקורת.

פרק שמיני :ועדות המועצה
149ג .ועדה לענייני ביקורת (תיקון תשס"ב)
(א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח
של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירייה ,בכל דו"ח
של משרד הפנים על העירייה ובכל דו"ח של מבקר העירייה ,ועקוב אחרי
תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת ,והיא רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת
אחר על העירייה שהוגש לפי דין :הועדה תגיש למועצה את סיכומיה
והצעותיה.
(ב) מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה :הרכב הועדה יהיה תואם ,ככל
שניתן ,את ההרכב הסיעתי של המועצה :ראש העירייה ,וסגניו וחברי ועדת
ההנהלה לא יהיו חברים בוועדה לענייני הביקורת.
 170ג1א .צוות לתיקון ליקויים
(א) בסעיף זה " ,בצוות" – עובדי העירייה החברים בצוות לתיקון ליקויים,
שמונה לפי הוראות סעיף 21א(ב) לחוק מבקר המדינה ,התשי"יח1958-
[נוסח משולב] (בסעיף זה -חוק מבקר המדינה).
(ב) הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש מבקר
העירייה ושנדון על ידי המועצה לפי סעיף 170ג(ה)( )1או ( ,)2לפי העניין,
ובדרכים למניעת הישנותם של ליקויים בעתיד.
(ג) הצוות יגיש את המלצותיו לראש העירייה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח
מבקר העירייה נדון על ידי המועצה ,וידווח לוועדה לענייני ביקורת על
יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים.
(ד) ראש העירייה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים ,ובלבד שינמק
דחייה זו לפני מבקר העירייה והוועדה לענייני ביקורת ,בכתב ,לא יאוחר
משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו המלצות הצוות.
(ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים 21א ו21-ב לחוק מבקר
המדינה.
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תקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העירייה) התשל"ד1974-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  347לפקודת העיריות ,אני מתקין תקנות אלה:
 .1תאריך הגשת דין וחשבון
מבקר העירייה יגיש לראש העירייה ,לא יאוחר מהאחד באוגוסט 29בכל שנה,
דין וחשבון המתייחס לשנת הכספים שקדמה לאותו תאריך על ממצאי
הביקורת שערך.
 .2תוכן דין וחשבון
בדין וחשבון יסכם המבקר את פעולותיו בשטח הביקורת ,ויפרט בו את
הליקויים.
 .3המלצות
המבקר יביא בדין וחשבון את המלצותיו לתיקון הליקויים ולמניעתם
בעתיד.
 .4רשימת מעקב
הדין וחשבון יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדינים
וחשבונות קודמים ושל ממצאי הביקורת של מבקר המדינה בנושאים שהם
בתחום סמכויותיו של מבקר העירייה ,והוא יציין אם הליקוי שעליו הצביעו
תוקן.
 .5תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.
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הערה :בתיקון מס'  80לפקודת העיריות מיום  14.1.02הוקדם מועד הגשת דו"ח המבקר,
ונקבע שיוגש לא יאוחר מה 1-באפריל מדי שנה .לאור תיקון זה ,צפוי שינוי בהתאם גם
בתקנות העיריות ,וכמובן שהתאריך המחייב הינו  1באפריל.

