מבקר העירייה

דו"ח מבקר העירייה
מס' 8
לשנת 0203
בצירוף הערות ראש העירייה
כ' אייר תשע"ד
 02מאי 0202
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לשכת ראש העיר

כ' אייר ,תשע"ד
 02מאי 0202
09072

לכבוד
חברי מועצת העיר
אור -יהודה
שלום רב,
הנדון :דו"ח מבקר העירייה מס'  8לשנת 0203
מגיש לעיונכם את דו"ח מבקר העירייה מס'  8לשנת  3102בצירוף הערותיי וזאת על-
פי סעיף  071ג לפקודת העיריות.
העיר אור יהודה מצויה בעיצומו של תהליך פיתוח גדול ורחב ,המיועד לשפר את
איכות חיי התושבים ומתבטא בכל תחומי הפעילות העירונית ,כמו חזות העיר ,חינוך
ופיתוח עירוני .הפעילות מניבה הישגים רבים  -פרס ניהול תקין ,פרס חמישה כוכבי
יופי וכו' והם פועל יוצא של עשייה עשירה ומושכלת בתחומי הפעילות המוניציפאלית,
במהלך שמונה השנים האחרונות.
עבודת הביקורת היא חלק בלתי נפרד מהעשייה בעירייה.
אנו מחויבים לטפל בליקויים השונים ,המועלים בדו"חות הביקורת ולשפר תהליכי
עבודה ונהלים ,לצד המשך הפיתוח וקידום הפרויקטים הרבים אותם אנו מובילים.
עבודה משולבת זו מובילה להישגים של המערכות העירוניות.
אני מודה למבקר העירייה על הביקורת האובייקטיבית ועל שיתוף הפעולה בין כל
הגורמים.
בכבוד רב,

העתקים:
בנצי אזאצ'י  -מנכ"ל העירייה ,כאן
רמי בן סעדון  -מבקר העירייה ,כאן
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש לעירייה ,כאן

דוד יוסף
ראש העיר
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משרד מבקר העירייה
כט' אדר ב' תשע"ד
0202
מרס
30
סימוננו :ביקורת 292
לכבוד,
מר דוד יוסף ,ראש העירייה
נכבדי!
הנדון :דו"ח מבקר העירייה מס'  8לשנת 0203
 .0הרני מתכבד להגיש אליך את דין וחשבון מבקר העירייה מס'  8לשנת .3102
הדו"ח מוגש על פי הוראות סעיף  071ג (א) לפקודת העיריות .בה בעת
מועברים עותקים מהדו"ח לחברי הוועדה לענייני ביקורת כנדרש בפקודת
העיריות.
 .3הדו"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.
 .2אני מקווה כי תמצא בדו"ח כלי עזר מועיל לשיפור ניהול התחומים שנסקרו
בעירייה.
 .4תשומת הלב מופנת לאופן הטיפול הנדרש בדו"ח הביקורת כמפורט בסעיף
 071ג (ג)( -ו) לפקודת העיריות .כן מודגש עניין איסור פירסום פרטי הדו"ח
בטרם חלף המועד להגשתו למועצה.
בכבוד רב,
רמי בן סעדון
מבקר העירייה
והממונה על תלונות הציבור
העתקים:
מר דוד חיון ,יו"ר הוועדה לענייני ביקורת.
מר בנצי אזצ'י ,מנכ"ל העירייה.
הגב' מזל זרחיה ,גזברית העירייה.
עו"ד שלומית שפינדל ,היועמ"ש לעירייה.
חברי הוועדה לענייני ביקורת.
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תוכן העניינים
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תוכן העניינים
שם הנושא

מס'
הנושא

עמ'

.0

התחשבנות המחלקה לשירותים חברתיים
עם משרד הרווחה

5

.0

תחזוקת גני המשחקים בגנים הציבוריים

27

.3

ביקורת מבקר המדינה לשנים -0200- 0200
"פעילות רשויות מקומיות למניעת אלימות
בין בני זוג ולטיפול בנפגעיה"-

80

ביקורת מעקב
.2

הבסיס החוקי לעבודת הביקורת

77
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מבקר העירייה

ביקורת

התחשבנות המחלקה
לשירותים חברתיים עם
משרד הרווחה
דו"ח מס' 000203
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תוכן העניינים
הנושא

עמוד

פרק א'  -מבוא

9

פרק ב'  -עובדות

8

פרק ג'  -ממצאים

7

פרק ד'  -המלצות

26
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פרק א  -מבוא
לרשות המחלקה לשירותים חברתיים ( להלן" :מחלקת הרווחה") עומד תקציב
המאפשר לה את פעילותה למתן שירותי רווחה אשר מעניקה העירייה לתושבי העיר.
רוב רובה של פעילות המחלקה ,כמו בכל רשות מקומית אחרת ,אמורה להיות
ממומנת ככלל בשיעור  77%על -ידי משרד הרווחה הממשלתי .תקציב זה של המשרד
הוא לרוב קטן מצרכיה של הרשות ,ועל -כן בדרך כלל נאלצת הרשות המקומית
להוסיף מתקציבה היא על-מנת לתת מענה הולם לצרכי הרווחה שהיא מאשרת
לתושביה.
הביקורת נערכה במהלך החודשים ינואר -מאי .0203
מטרת הביקורת
לבחון את מערך ההתחשבנות התקציבית של מחלקת הרווחה בעירייה עם משרד
הרווחה.
מתודולוגית הביקורת
במהלך עבודה נפגשה הביקורת עם מנהלת מחלקת הרווחה ,תקציבאית המחלקה
ועם עובדי המחלקה הרלוונטים .הביקורת סקרה דוחות כספיים ,עיינה בתיקים
ומסמכים.
כן נתקיימה שיחת פתיחת ביקורת בראשות מנכ"ל העירייה ,מנהלת המחלקה,
גזברית העירייה ,מנהלת מחלקת משאבי אנוש.
סימנים מוסכמים
< > מסמן סימוכין ,פרוט ראה מסמכים ישימים כמפורט בנספחים.
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פרק ב  -עובדות
המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות פועלות מתוקף חוק שירותי
הסעד התשי"ח 0578-סעיף (3א) וכן מתוקף תקנות ארגון לשכת הסעד (תפקידי
המנהל וועדת הסעד) התשכ"ד( 0592-תיקון התשכ"ו).
תוקפן החוקי של ההוראות ,המופיעות בתקנון העבודה הסוציאלית ( להלן:
"תע"ס") ,הוא מכוח התקנות לחוק שירותי הסעד ,תקנות ארגון לשכת הסעד,
התשכ"ד ,0592-סעיף (4א)(" ,)0מתן טיפול סוציאלי לנזקקים והגשת סעד על-פי דין
ובהתאם להוראות נוהל והנחיות המנהל הכללי של משרד הרווחה" ,וכן מכוח
תקנות שירות הסעד ,טיפול בנזקקים התשמ"ו ,0589-וכן מכוח שירותי הסעד ,טיפול
בנזקקים ,התשנ"ו.0559 ,
הוראה  3.5בתע"ס דנה בתקינה והשתתפות משרד הרווחה בשכר עובדי מחלקות
הרווחה ברשויות המקומיות.
פרק  09בהוראות התע"ס דן בתקצוב הרשויות המקומיות:
 הוראה  09.0דנה בסעיפי התקציב.
 הוראה  09.3דנה באמות מידה בתקצוב הרשויות המקומיות.
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פרק ג  -ממצאים
יסודות ההתקשרות בין משרד הרווחה לעירייה
 .0רקע
למחלקת הרווחה תקציב ,המאפשר לה את פעילותה למתן שירותי רווחה ,שמעניקה
העירייה לתושביה .רוב רובה של פעילות מחלקת הרווחה בעירייה ,כמו בכל רשות
מקומית אחרת ,ממומן בשיעור  77%ע"י משרד הרווחה (להלן" -משה"ר") .המשרד,
בהתאם למגבלות התקציב שלו ,מתקצב את העירייה על פי מפתחות ,הנקבעים על
ידו (מספר התושבים בישוב ,מצב סוציו-אקונומי ,מיון תיקים וכו') .תקציב זה של
המשרד קטן מצרכיה של הרשות ,ועל-כן בדרך כלל נאלצת הרשות להוסיף מתקציבה
היא על מנת לתת מענה הולם לצרכי מחלקת הרווחה.
ניצול התקציב באופן שוטף על פני השנה מתבצע אך ורק על סמך דיווחים שמדווחת
מחלקת הרווחה בעירייה למשה"ר ,בעבור הפעולות שבוצעו על ידה לטובת תושבי
העיר ועל חשבון העירייה.
לאור האמור לעיל ,במידה ואין מעקב הדוק של מחלקת הרווחה על כל הדיווחים
למשה"ר ,עלולה העירייה להפסיד סכומים משמעותיים של השתתפות המשרד
בניצול התקציב.
 .0אופן העבודה מול משרד הרווחה:
 3.0פעילות מחלקות הרווחה ברשויות צריכה להיות מושתתת בעיקרה על ניצול נכון
של התקציב ,המוקצב על ידי משרד הרווחה .מגבלות התקציב של משרד הרווחה
בשנים האחרונות גרמו בהכרח למחלקות הרווחה ברשויות המקומיות בכל
הארץ לבצע את כל הפעולות לרווחת התושבים ,גם כשלא היה אישור תקציבי
של המשרד לפעולות אלו (מפאת מגבלות המשרד) .אולם יחד עם זאת שומה על
המחלקות להתמיד בפניותיהם למשרד הרווחה להגדלת התקציבים.
 3.3בניגוד למשרדי ממשלה אחרים ,תקציב מחלקת הרווחה ניתן לשינוי ועדכון על
פי הצרכים האובייקטיביים בפועל .אופי העבודה הוא שהעירייה היא המוציאה
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לפועל את תקנות ומדיניות משרד הרווחה ,אשר מממן  77%מעלויות הפעולות,
המתוקצבות על ידו .עלויות אחזקה ותקורה אינן זכאיות להשתתפות המשרד.
 3.2כל פנייה של תושב העיר לקבל עזרה כלשהי עוברת אישור של עובדי
המחלקה בעירייה ,הנסמך על הוראות התע"ס (תקנון עבודה סוציאלית).
כתוצאה מכך ,מרבית הוצאות הרווחה בעירייה הינן על דעת משרד הרווחה,
ולפיכך השתתפות המשרד צריכה להיות מובטחת (בהתחשב בתקציב המשרד).
אולם ,על מחלקת הרווחה בעירייה לדאוג באופן מתמיד להגיש בקשות להגדלת
תקציב במידה והצרכים גדלים לצורך הבטחת קבלת השתתפותו של משרד
הרווחה במימון.
 3.4בדרך כלל ,משלם משרד הרווחה מדי חודש את החלק ה 0103 -בלבד של התקציב
המאושר (קצב מימון) .למעשה ,הדיווח על ההוצאות לא נקלט
במלואו במשרד הרווחה (מיכון) ובמועד (חודש ביצוע ההוצאה) ,אלא
באיחור רב .כך נוצר מצב בו "כאילו" לא דיווחה המחלקה על הוצאות
שביצעה ,וכתוצאה מכך המשרד לא השתתף בביצוע התשלום לעירייה.
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 .3סיווג התקציבים
2.0

התקציבים מורכבים משני סוגים עיקריים:
* תקציב כח אדם  -שכר.
* תקציב פעולות * :סעיפים כמותיים.
* סעיפים כספיים.
 3.0.0כח אדם – שכר
מהווה השתתפות המשרד בעלות משכורות עובדי מחלקת הרווחה על כל
יחידותיה ,בהתאם לתקנים שאושרו על ידו.
 3.0.0התקציבים הכמותיים
גודלם נמדד במכסות ,והמחלקה יודעת רק בדיעבד את העלות הסופית
של כל מכסה ומכסה ,אולם אין זה מעניינה עלות השירות-שכן פעולותיה
מתבצעות מההיבט המקצועי בלבד ומבחינתה ,חובה שפעולות אלו
תתבצענה (מתן שירות לתושב).

מתקציבים אלו ניתן לממן:
 .0החזקת קשישים במעונות.
 .3החזקת ילדים בפנימיות ומשפחות אומנה ,חוק נוער.
 .2החזקת מפגרים במוסדות.
 .4החזקת נכים במוסדות.
 .7סידור ילדים במפתנים.
 .9מעונות יום ומשפחתונים.
 .7מועדוניות למיניהן :טיפוליות ,גיל הרך ,ביתיות ,אומנה יומית.
 .8מסגרות למפגרים :מעונות יום טיפוליים ,אמוניים ,יום לימודים ארוך,
מע"שים ,מועדונים.
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במקרים אלה המוסדות1המסגרות מתוקצבים ע"י המשרד על פי תעריף קבוע
לאדם במוסד1מסגרת ,לפרקי זמן קבועים .
בשנים האחרונות מעודד המשרד ,חזרה לקהילה ומתן השירות בתוך הישוב ולא
מחוצה לו.
 3.0.3התקציבים הכספיים
כל התקציבים אשר נמדדים ביחידות מטבע ש"ח  ,אשר גודלם נאמד ע"י
משרד הרווחה ,בהתאם להקצבה שאושרה לעירייה.
2.3

אופן ההזרמה התקציבית של סעיפי התקציב מותנה בסיווגם כדלהלן,
כאשר הכלל קובע שההזרמה הינה  0103מהתקציב מדי חודש.
 3.0.0סעיפים שנתיים:
אלו סעיפים שההקצבה לגביהם היא עבור אירוע חד-פעמי כמו קייטנות
בקיץ וחימום בחורף ,וההזרמה של המשרד אינה  0103אלא בעת ביצוע
ההוצאה כולה בפועל.
 3.0.0סעיפים  -רשות:
אלו סעיפים שההקצבה לגביהם מסתמכת על דיווחים של העירייה,
והוצאתם אל הפועל נעשית באמצעות תשלומים שהעירייה מבצעת.
במידה ודיווחי העירייה לוקים בחסר הרי שהתשלום בגינם יהיה אף הוא
לוקה בחסר.
לדוגמא :מועדוני זקנים-ההוצאות ,הצריכות להיות משולמות במועדן כל
חודש ,והדיווח למשרד הרווחה צריך להיות אף הוא מדי חודש.
ברשויות רבות הוא מוגש באיחור רב ולעיתים קרובות הוא אחת לרבעון.
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 3.0.3סעיפים  -ארצי:
אלו סעיפים המאופיינים בכך שביצועם אינו תלוי ברשות המקומית 1
מחלקת הרווחה אלא "הונחתו" על ידי המשרד ועל כן ,כל הביצוע בהם
יכוסה ע"י משרד הרווחה ללא קשר להקצבה שהוקצבה ע"י המשרד.
למשל סעיף" :מקלטים לנערות" .בסעיפים אלו ,על העירייה לוודא כי
אכן מדובר בתושבי העיר ולא בתושבי רשויות אחרות.
 .2ביצוע התשלומים
משרד הרווחה נטל על עצמו ביצוע של חלק ניכר מהתשלומים המדווחים
באמצעות העירייה.
תשלומים אלו מבוצעים ישירות ממשרד הרווחה למוסד הזכאי להם (נותן
השירות למחלקת הרווחה).
מדי חודש מחייב המשרד את העירייה בגין ביצוע תשלומים אלו .לכאורה
המשרד מבצע כאן את הוראת העירייה ומחייבה בהתאם מדי חודש .אין זה
מעניינו של המשרד לבדוק את נכונות התשלום ו1או יתרת התקציב של העירייה.
לפיכך על העירייה לבדוק את נכונות הדיווחים המוגשים ישירות ע"י מוסדות
אלה .הבדיקה צריכה להיות הן מבחינת כמות המושמים במסגרות והן מבחינת
התעריף.
להלן הרכב התשלומים המבוצעים על ידי מחלקת הרווחה ,תוך הבחנה
במבצעים:
המבצע
שעור
משרד הרווחה
71%
 תשלומים למסגרות 1מכסות
משרד הרווחה
2%
 תשלומי  -מ.ת.ס
משרד הרווחה
3%
 תשלומי סמך מקצועי
95%
 סה"כ ביצוע ע"י משרד הרווחה
העירייה
07%
 תשלומי שכר
העירייה
01%
 תשלומים באמצעות העירייה
022%
מהנתונים לעיל מתברר כי חלק קטן מהתקציב המופעל על ידי מחלקת הרווחה
משולם ישירות באמצעות העירייה ,ואילו רוב התקציב,משולם על ידי משרד הרווחה.
עובדה המחייבת את מחלקת הרווחה לערוך בקרה שוטפת על חיובים אלו.
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תקציב משרד הרווחה לעיריית אור יהודה לשנת 0200
 .0כללי
א .מחלקת הרווחה משתמשת בתקציב שהוקצב לה על ידי משרד הרווחה בהתאם
לצרכיה ,אולם בכפוף למגבלות של הגזברות בעירייה ,המופקדת על ביצוע
התשלומים .מאחר וכל הדיווחים של המחלקה למשרד הרווחה על ביצוע
התקציב מבוצעים רק לאחר שהוצאו לפועל ,קרי :שולמו על ידי הגזברות
והומצאו החשבוניות למשרד הרווחה ,נוצרים סרבול ואיטיות בעדכון הנתונים
במשרד הרווחה (של כל הרשויות המקומיות).
בשנים האחרונות ,מקפיד משרד הרווחה לקבל לידיו גם מסמך המעיד על
התשלום בפועל (הוראת מ.ס.ב או העתק המחאה).
מדי חודש נרשמים במשרד הרווחה רק הדיווחים שדווחו כמשולמים על ידי
מחלקת הרווחה .במילים אחרות ,הרישומים והדיווחים המופיעים במשרד
הרווחה ,ואשר על פיהם מבוצע התשלום1החזר לעירייה הינם רק הדיווחים
שהתשלום עבורם בוצע בחודש ההתחשבנות ,ולא כל התשלומים שיש לשלם על
פי רישומי המחלקה.
ב .העירייה מוסיפה ממשאביה העצמיים לתקציב המחלקה .תוספות אלו ,על פי
הוראות משרד הרווחה ,לא ידווחו למשרד ,וכמובן שלא יוחזרו .אולם ,חשוב
להבחין באילו תוספות מדובר :רכישות ציוד ,ריהוט ,אחזקה או כח-אדם.
ישנם מקרים רבים שאי דיווח על תוספות אלו ימנע מהמשרד להעביר לעירייה
תקציבים נוספים .ועל כן ,יש לדווח בדרך כלל על כל התוספות שאושרו על ידי
המפקח הרלוונטי עקרונית ,גם אם מפאת חוסר תקציב לא תוקצבו על ידי
המשרד.
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 .0תקציב משרד הרווחה לעירייה לשנת :0200
על פי דוח הקצבה של משרד הרווחה לחודש דצמבר ( 0200בשיעור  )011%העלתה
הביקורת את הממצאים הבאים:
הנושא0השירות
 .0מינהל הרווחה
 .3רווחת הפרט והמשפחה
 .2שירותים לילד ונוער
 .4שירותים לזקן
 .7שירותים למפגר
 .9שרותי שיקום
 .7שרותי תקון
 .8פעילות בקהילה
סה"כ

 - 0200אלש"ח
2,885
735
8,007
0,973
00,457
3,407
720
3,823
30,682

אחוז
03
3
39
7
29
8
3
5
022%

תקציב משרד הרווחה לרשויות המקומיות מורכב מ 8 -אשכולות .כאשר לא ניתן
להעביר תקציב מאשכול לאשכול.
למשל אם אין לעירייה צורך בתקציב למפגרים ,ולעומת זאת קיים צורך בתקציב
לילד ונוער ,לא יכולה מחלקת הרווחה לבקש העברה של תקציב מאשכול לאשכול .
כל אשכול מתוקצב בהתאם למדיניות משרד הרווחה והעדפותיו.
על כל אשכול מופקד מפקח מקצועי מטעם משרד הרווחה וניתן לבצע העברות בתוך
האשכול בלבד,באישור המפקח המקצועי.
מהנתונים המוצגים לעיל ניכר כי  44%מתקציב הרווחה מושקע בשיקום לאוכלוסיה
הנצרכת( .פיגור ושיקום) ו 39%-לשירותי ילד ונוער.
עלות העסקת העובדים במחלקת הרווחה מהווה  03%בלבד מתקציב משרד
הרווחה,ודומה לממוצע הקיים ברשויות המקומיות.
לציין כי תקציב משרד הרווחה נגזר מהפעילות המתנהלת במחלקת הרווחה ואשר
דווחה למשרד .במידה וישנה פעילות שאינה מדווחת למשרד-היא לא תבוא לידי
ביטוי בתקציב.
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ג .עלות הרווחה בעיריית אור יהודה ( 022%תקציב) לשנת :0200
על פי ספרי החשבונות של העירייה (מיום  020000203פרקים  0.82הוצאות ו0.32 -
הכנסות) ודו"ח התחשבנות לחודש דצמבר ( 3103משרד הרווחה) ,להלן עלויות
הרווחה – כפי שחויבו על ידי משרד הרווחה ובנוסף הוצאות שהוצאו על ידי העירייה,
לרבות פעולות שאינן מתוקצבות על ידי המשרד ,אך שולמו על ידי העירייה.
הסכומים באלש"ח .
עירייה

משרד הרווחה
05%
עירייה

תוספת
העירייה

סה"כ
עירייה

צד ג'

סה"כ

סה"כ
95%
מ .הרווחה מ.הרווחה

הוצאה

022%
מ .הרווחה

2,015

577

4,797

7,734

1

8,922

שכר

328

3,870

9,739

()3,782

4,042

755

39,870

פעולות

703

30,257

33,015

0,584

5,997

755

27,484

סה"כ

571

34,398

37,308

7,982

7%

37%

3%

011%

אחוז

2%

98%

70%

33%

הביקורת בחנה את הנתונים הכספיים המוצגים לעיל ,מהם עולה כי סך העלויות
בשנת  3103הגיע ל 27,484-אלש"ח עבור כלל פעולות מחלקת הרווחה.
משרד הרווחה השתתף ב 37,308 -אלש"ח ,ואילו משרדי ממשלה אחרים והלקוחות
השתתפו בסך –  755אלש"ח  ,כך שחלקה של העירייה הגיע ל 5,997 -אלש"ח.
נתונים אלו מצביעים על השתתפות העירייה בתקציב הרווחה בשיעור .37%
הביקורת מציינת לחיוב את עבודת תקציבאית מחלקת הרווחה אשר בעבודתה
המושקעת הצליחה להביא לכך שמשרד הרווחה ישתתף בשיעור ניכר בכל עלויות
הרווחה ובסיכום העירייה נשארת בהשתתפות בשיעור  37%בלבד.
זה המקום לציין את הנעשה ברשויות אחרות ,בהן השתתפות הרשויות המקומיות
בתקציב מחלקת הרווחה נעה בין  37%ל ,41% -ועיקרה מופנה לשכר עבודה .מכאן
עולה כי עיריית אור יהודה מוסיפה ממשאביה העצמיים עוד  0,584אלש"ח ,המהווים
 7%מסך התקציב ברווחה.
הביקורת מצאה כי בתקציב הפעולות של המשרד ,גלום גם שכר עבודה עבור תוכניות
המופעלות על ידי מחלקת הרווחה ,כך שהשתתפות המשרד בשכר זה רשומה
בתקציבי פעולה ,ואילו בעירייה רשומה ההוצאה בפרק השכר ,ועל כן הרישום
בעירייה בהוצאות השכר גבוה יותר ואילו הרישום בהוצאות הפעולות נמוך.
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ד .ממצאי ביקורת על הדיווח ,התקצוב וההתחשבנות עם משרד הרווחה
בשנת 0200
 .0כללי
בכדי שאפשר יהיה להתייחס לעבודת המינהל והזכאות במחלקת הרווחה ,שתפקידה
לבצע את הדיווחים במועד ובמלואם למשרד הרווחה ,על מנת שזה יוכל להעביר את
השתתפותו לעירייה יש להבחין ב 7 -קבוצות דיווח עיקריות:
 .0.0פלט כוח אדם-
זהו סוג דיווח המכיל את כל פרטי רכיבי השכר שהעירייה משלמת לעובדי המחלקה,
ומשרד הרווחה משתתף בו בהתאם להסכמי השכר שנחתמו.
 0.0הוצאות דרך רשות-
זהו סוג דיווח ,המועבר למשרד ,המכיל את כל ההוצאות שהוצאו ע"י קופת העירייה
בהתאם לצרכי המחלקה ועל פי הנחיות משרד הרווחה.
 0.3הועדות (השמות)-
זהו סוג דיווח המורה למוסד לקבל חניך למסגרתו ,ומאשר את חיוב העירייה בגינו
(בתי אבות ,מעונות יום ,פנימיות וכו') ,והשתתפות משרד הרווחה( .כשיש תקציב).
 .0.2מת"ס (מערכת תשלומי סעד)-
זהו סוג דיווח ,המאפשר למחלקת הרווחה להזמין המחאות ישירות ממשרד הרווחה
לטובת מוטבים שנקבעו על ידי מחלקת הרווחה ,תמורת המחאות אלו מחויבת
העירייה במלואן (.)011%
 .0.5סמך מקצועי-
זהו סוג דיווח ,המאפשר למחלקת הרווחה להזמין שעות עבודה של בעלי מקצוע
(מטפלים ,מטפחים וכו') מחברות סיעוד לטובת לקוחות מחלקת הרווחה  .תמורת
הזמנת שעות עבודה אלו מחויבת העירייה במלואן (.)011%
*רק קליטת חמשת סוגי הדיווח ,המצוינים לעיל על ידי המשרד מדי חודש ,תבטיח
השתתפות מלאה ובמועד.
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 .0סקירה על דו"ח תקצוב והתחשבנות חודש דצמבר 0200
בדו"ח תקצוב והתחשבנות של משרד הרווחה לחודש דצמבר  3103כלולה כל
ההתחשבנות עם משרד הרווחה לשנת . 3103
בדו"ח זה אמורים לבוא לידי ביטוי כל ההוצאות שדווחו על ידי העירייה והוצאו על
ידה .לפיכך צריכה להיות הלימה בין ההוצאות כפי שנרשמו בספרי העירייה לבין אלו
שהוצגו בדו"חות ההתחשבנות בשנת . 3103
להלן תמצית עלויות הרווחה בשנת ( 3103באלש"ח) ,כפי שנרשמו בספרי החשבונות
של העירייה (מיום  ,)020000203בהשוואה לרשום במשרד הרווחה :
אחוז

מס'

תאור הפרק

.0
.3
.2

07%
שכר  -תקנים
5%
שכר  -פעולות
פעולות(כולל צד ג') 79%
011%
סה"כ

פרק הוצאות דו"ח תקצוב
 0.82בספרי התחשבנות
022%
העירייה
4,007
7,295
2,392
2,392
37,993
39,873
22,143
27,484

פער
()0,373
1
()0,051
()3,443

מהטבלה המוצגת לעיל עולה כי למשרד הרווחה דווחו הוצאות בסך כולל של -
 22,143אלש"ח  .מתוך כך עולה כי קיים פער וחוסר דיווח בהיקף של  3,443 -אלש"ח.
במטרה לאתר את הפער בין הדיווח למשרד הרווחה לבין ההוצאות בהן עמדה
העירייה ,ערכה הביקורת ניתוח של הדוחות הכספיים בפרק הרווחה.
ניתוח הדוחות הכספיים העלה כי :
 .)0פערים בין עלויות השכר בפועל לבין הדיווח למשרד הרווחה מסתכמים
בסך  0,373 -אלש"ח ,אשר חלקן נובע מהשתתפות המשרד בתקציבי פעולה
בעבור שכר המשולם למסגרות העירוניות ,כאשר עלויות השכר בעירייה רשומות
בפרק השכר ,לפיכך ערכה הביקורת הבחנה בין השכר המשולם בגין תקני כוח
אדם לבין השכר המשולם לביצוע פעולות.
 .)3הוצאות הפעלת ואחזקת מחלקת הרווחה הסתכמו בכ 420 -אלש"ח .הוצאות
אלו אסורות (לא ניתנות לדיווח) בדיווח למשרד אולם הפניית בקשה מיוחדת
למשרד הרווחה ,עשויה להגדיל את תקציב המשרד לעירייה ,גם בסעיפים אלו.
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התייחסות מחלקת הרווחה
נעשות בכל שנה הפניית בקשות לריהוט שמכפיל את תקציב [משרד]רווחה
מהבסיס שניתן בתחילת השנה.
סעיפי ניקיון ,אחזקה של המבנים ,הוצאות המיכון לא מוכרות ע"י משרד
הרווחה ולא ניתן להגיש בקשה.
משרד הרווחה מתקצב  ₪ 04לחודש לצרכי משרד לעובד שמשכורתו נכללת
בנוסחה להקצאת כח אדם.
עלות השמירה מדווחת למשרד הרווחה והמשרד מחזיר באופן חלקי.
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 .3השינויים בתקציב משרד הרווחה בשנת  0200בהשוואה לתקציב משרד הרווחה
בשנת . 0200
משרד הרווחה מגדיל  1מקטין את התקציב המוענק לעירייה ,על סמך הנתונים
אשר הועברו אליו במהלך השנה.
להלן תקציב שנת  3103בהשוואה לתקציב שהוענק בשנת : 3100
שנת 0200
אלש"ח
תקציב

37,810

שינויים בתקציב
קיטון
גידול
7,347

-0,294

שנת 0200
אלש"ח
20,984

מתוך הטבלה המוצגת לעיל עולה כי חל גידול בסך 7,347 -אלש"ח במספר
סעיפים ,ואילו בסעיפים אחרים חל קיטון בסך 0,294 -אלש"ח.
הביקורת בחנה את הסעיפים שהופחתו ,ונמצא כי מתוך  0,294אלש"ח אשר
הופחתו ,לפחות עבור  433 -אלש"ח היה ניתן לדרוש את מלוא התקציב ,דבר
שלהערכת הביקורת לא נעשה ,ועל כן הופחתו התקציבים .זאת כאשר בפועל
העירייה הוציאה תשלומים אשר לא דווחו למשרד הרווחה.
להלן פירוט הסעיפים הכספיים אשר לדעת הביקורת ניתן היה לדווח בגינם,
בשנת : 3103
שם הסעיף

סכום  -ש"ח

 .0הסעות למ.יום שיקומי

072,098

 .3ליווי למ.יום שיקומי

017,249

 .2חלופה למ.יום שיקומי

48,231

 .4משפחות במצוקה בקהילה

33,811

 .7סיוע למשפחות עם ילדים

33,222

 .9טיפול בפגיעות מיניות

30,970

 .7עבודה קהילתית

2,879

 .8עובדי שכונה עולים

34,285

סה"כ

200,883
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התייחסות מחלקת הרווחה
סעיפים  -3,0מס' הילדים אשר היו נזקקים ירד בחודש ספטמבר.
סעיף  -2סעיף מיוחד לפי אישור הפיקוח לנזקקים.
סעיף  -4דווח למשרד הרווחה  ₪ 344,080כולל סעיף צרכים מיוחדים והתקבל
תוספת כ ₪ 011,111 -לעומת תחילת השנה .לפי דו"ח דצמבר .₪ 310,222
סעיף  -7המחאות לא נפדו וקוזז בחודש האחרון.
סעיף  -9לפי אישור הפיקוח והצרכים בקהילה.
סעיף  -7חוסר בתיקני עו"ס קהילה.
סעיף  -8העובדת היתה בחופשת הלידה מינואר עד מאי.
כפי שהוצג בהסבר לטבלה סעיפי שיקום הם רק לפי אישור הפיקוח ולפי צרכים של
האוכלוסיה .סעיפי משפחה דווח גם תקציבים שאושרו לפי  011%עירייה כדי להגדיל
ההכנסות.
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 .2הפחתת תקציבים במהלך השנה
משרד הרווחה מתקצב את מחלקת הרווחה בתקציב ,הנראה מתאים לצרכיה
כפי שדווחו במהלך השנים .על מחלקת הרווחה להקפיד ולדווח ,באופן מדויק
ובמועד על כל ההוצאות אשר ביצעה העירייה.
הביקורת בחנה את התקציב שהועבר למחלקת הרווחה במהלך שנת  ,3103ממנו
מתברר כי המחלקה קיבלה תקציבים גדולים יותר ,אולם בהעדר דיווח על
הוצאות ,הופחתו התקציבים על ידי המשרד ,והועברו לרשות מקומית אחרת שכן
הצליחה לדווח על הוצאותיה .
להלן פירוט חלק מהסעיפים בהם הופחתו תקציבים במהלך שנת ( 3103ש"ח):
שם הסעיף

מספר
סעיף

תקציב
0200

סכום התקציב סכום
הראשוני ב 0200-הדיווח

הפחתת
תקציב

 .0פעולות התנדבות
בקהילה

024171

4,111

4,111

1

4,111

 .3הסעות למ.יום
שיקומיים

933002

389,785

343,997

002,930

035,149

 .2הסעות למ.יום
למפגר

877420

70,832

040,197

71,488

71,775

 .4סיוע למשפחות
עם ילדים

0137431

037,544

001,811

012,900

7,085

 .7מרכזי ועדות חוק 0142551
סיעוד

85,770

375,770

085,274

71,257

0172031

88,738

80,222

94,025

07,054

626,855

837,638

520,033

078,225

 .9עובדי שכונה
עולים
סה"כ

לדעת הביקורת ,ניתן היה לדווח על הוצאות בסך  078,225ש"ח ,ולמנוע הפחתת
התקציב על ידי משרד הרווחה.
הביקורת מדגישה כי מצד אחד הוציאה העירייה הוצאות גבוהות לביצוע פעולות,
אך בהעדר דיווחים מתאימים ובמועד למשרד הרווחה ,לא נרשמה ההוצאה ועל
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כן הופחת התקציב של המשרד לעירייה .כך שהעירייה ניזוקה מהיעדר השתתפות
המשרד בתקציבים אלו בשנת .3103
התייחסות מחלקת הרווחה
סעיף  -0פעילות נקודתית ללא הוצאות ,אין מערך התנדבותי.
סעיף  – 3שינוי מס' הילדים משמונה לשלושה ילדים.
סעיף  – 2הגדלת הסעיף בעקבות הפרדה של הסעיף בטיפול אישי ולא לפי צרכים
של המחלקה.
סעיף  -4צ'קים שלא נפרעו.
סעיף  -7הדיווח לפי פלט של השכר לפי הדרגה וותק של העובד .שכר המרכזת לפי
העירייה מגיעה ל.₪ 051,111-
סעיף  -9הדיווח לפי וותק והשכלה של העובד .בחודשים ינואר עד מאי היתה
בחופשת לידה.
לפי ההסבר לא היה ניתן לדווח על הסעות מחוסר נזקקות האוכלוסיה להסעות.
דיווח השכר הוא לפי דרגה וותק של העובד ולא לפי התקציב .כך שלא היה העדר
דיווחים למשרד הרווחה ולא ניזוקה העירייה.
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 .5מסגרות עירוניות בניהול מחלקת הרווחה
מחלקת הרווחה מפעילה מסגרות עירוניות להענקת שירותים לאוכלוסייה בעיר.
להלן פירוט המסגרות העירוניות המופעלות על ידי מחלקת הרווחה:
 )0מועדוני קשישים.
 )3מע"ש.
 )2בתים חמים לנערות.
 )4מועדוניות משותפות.
 )7מועדוניות "סייפן".
 )9מועדונים חברתיים למפגר.
 )7מרכז קשר הורים וילדים.
 )8מרכז אלימות במשפחה.
 )5מרכז נתיבים להורות.
 )01מועדונית ביתית.
 )00יחידה לסמים.
 )03מועדון לנוער.
העירייה מעסיקה את כוח האדם הנחוץ להפעלת המסגרות העירוניות ומממנת
את עלויות אחזקת והפעלת המסגרות ,כאשר משרד הרווחה משתתף בעלויות אלו
בתעריף שנקבע לכל תלמיד (חוסה).
העדר דיווח מלא של מספר התלמידים או לחילופין ,חוסר בתלמידים במסגרת
העירונית גורם ,בהכרח ,להעברת השתתפות פחותה יותר במסגרות אלו.
מכאן עולה כי ,יש לנהל מעקב קפדני על כל אחת מהמסגרות העירוניות ולוודא
אכלוס מלא ,כל השנה.
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להלן ריכוז עלויות הפעלת המסגרות העירוניות ,על פי ספרי החשבונות של
העירייה :
הוצאות שכר
(ש"ח)

הוצאות
פעולה (ש"ח)

מס"ד שם המסגרת
0

מע"ש

0,371,377

258,227

סה"כ הוצאות סה"כ הכנסות (גרעון) 0עודף
משרד הרווחה מפעילות
(ש"ח)
(ש"ח)
()420,003
0,327,711
0,998,903

3

טיפול באלימות

233,210

42,710

299,113

372,437

()53,777

2

טיפול בילד

498,341

774,952

0,143,522

730,772

()230,091

4

מועדונית משותפת

1

47,797

47,797

247,111

355,327

7

מועדוני קשישים

408,771

82,279

713,039

314,793

()357,294

9

שכונה תומכת

1

72,097

72,097

97,773

()7,752

7

מועדון חברתי

1

8,955

8,955

71,111

90,210

8

מועדונית אורן

1

7,178

7,178

41,150

22,122

5

מועדונית לילדים

1

5,877

5,877

1

()5,877

01

מ .יום תעסוקה

1

77,712

77,712

1

()77,712

00

מ .יום לנפגעי ראש

1

08,732

08,732

31,702

0,751

03

ת .מוגנת

41,114

025,089

075,051

007,923

()90,778

02

מ .להתפתחות הילד

1

044,281

044,281

1

()044,281

04

פרויקט סמים

227,819

015,873

447,978

347,085

()311,485

07

מועדונים

227,929

004,237

470,592

273,529

()55,137

09

עולים

95,451

1

95,451

1

()95,451

סה"כ

3,060,520

0,828,660

5,000,062

3,672,375

()0,206,967
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הביקורת בחנה את הנתונים המוצגים לעיל ,ומתברר כי:
 .)0הרישום החשבונאי בספרי העירייה אינו משקף את הפעילות למסגרות
העירוניות המופעלות על ידי העירייה ,כך שקשה מאוד לערוך דו"ח על
הכנסות והוצאות לכל אחד מהמרכזים.
 .)3סך התוצאות הכספיות של כל המסגרות העירוניות ,הניבו גרעון בסך
 0,409,795ש"ח המהווים ,לכאורה ,את חלק העירייה (בשיעור .)37%
 .)2הביקורת מציינת כי על פי רישומי הנהלת החשבונות של העירייה קשה לקבוע
את התוצאות העסקיות ,עודף או גירעון של כל פעולה .הנתונים אינם מלאים
ואינם משקפים את מלוא ההכנסות וההוצאות של כל אחת מהפעילויות
שבוצעו על ידי מחלקת הרווחה .כל למשל העלתה הביקורת כי במרכז
להתפתחות הילד (סעיף  ) 02נרשמו רק הוצאות ולא הכנסות .ברור איפא כי
קיימות הכנסות ,אולם אלו לא נרשמו בסעיף זה.
התייחסות מחלקת הרווחה
בהתייחסותה לביקורת ציינה תקציבאית המחלקה כי הנתונים אשר פורטו
בטבלה נבדקו על -ידה ולפי הבדיקה בכל הסעיפים יש סעיף הכנסות מקביל לפי
הנוהל לסעיפי ההוצאה בכדי לשקף את הפעילות לכל מסגרת .לכן השתתפות
העירייה ( 37%בסה"כ) שמשקף על ניהול ושליטה בכל סעיף.
בחלק מ אוד קטן מהסעיפים שם הכרטיס בכרטיסיה שלן הנהלת החשבונות בגזברות
מופיע שם אחר .על גזברות העירייה לתקן את השם בהתאם להצעת התקציב:
 .0לפי הדוגמה של הביקורת בסעיף  02הטענה נרשמו רק הוצאות ולא הכנסות .שם
הסעיף מלווים למ .יום שיקומי מופיע בגזברות התפתחות הילד.
סעיף ההוצאה  ,8497-840ההכנסות הופיעו בסעיף הנגדי  2497-520ע"ס .₪ 085,950
 .3סעיף  07הפעלת מועדונים במימון העירייה נרשם הכנסות רווחה לפי דו"ח הביקורת
ע"ס  ₪ 273,529הסעיף  011%ע"ח העירייה אין הכנסות משרד הרווחה בסעיף.
 .2סעיף  09שכר מגשר פנימיות שמספרו  8451-001לטענת הביקורת אין הכנסות ,נרשם
בספרים הכנסות בסעיף  2451-524ע"ס .₪ 49,111

27
דו"ח מבקר העירייה מס'  8לשנת 3102

 .6השתתפות משרד הרווחה בשכר עובדי המחלקה לשירותים חברתיים:
 .)0משרד הרווחה מתקצב את העירייה בכוח אדם בהתאם לפעולות ולצרכים
שהובאו לידיעתו .תקני השכר של המשרד לעירייה נקבעים על פי היקפי
המשרות והדרגות אותם קובע המשרד לכל אחד מבעלי התפקידים.
 .)3משרד הרווחה תיקצב את העירייה בהיקף  35.28 -משרות בשנת .3103
העירייה העסיקה עובדים בהיקף  94משרות ,כאשר  24מהם על תקציב כוח
אדם תקנים ,ואילו היתרה מתקציבי פעולה שתוקצבו על ידי משרד הרווחה.
 .)2עלות השכר של העירייה בשנת  3103לעובדי מחלקת הרווחה הגיעה ל8,922 -
אלש"ח ,כאשר מהם  4,007 -אלש"ח עבור שכר עובדים – תקניים ,והיתר בסך
  4,707אלש"ח הינם תקציבי פעולה ,עבור עובדים המועסקים בפעולותמוגדרות מראש ולפרק זמן קבוע .השתתפות משרד הרווחה בשכר עובדים על
פי תקן מבוצעת בהתאם לעלויות השכר התקניות כפי שנקבעו על ידי המשרד,
אשר במרבית המקרים אינן זהות לעלויות השכר בפועל בהן עומדת העירייה
ועל כן ,חובה לערוך בקרה על השתתפות המשרד בשכר העובדים בהשוואה
לעלויות השכר בהם עומדת העירייה .בנוסף ,לשכר התקני משלמת העירייה
שכר עבור עובדים המועסקים בתקציבי פעולה כאשר הבסיס להשתתפות
המשרד בשכר עובדים אלו הינו מספר המשתתפים מכל סיבה שהיא ,הרי
שהשתתפות המשרד תהיה נמוכה יותר ולא תכסה את מלוא העלות ,אשר
הוצאה על חשבון העירייה.
 .)4הביקורת בחנה את תלושי המשכורת של כל עובדי מחלקת הרווחה ,בהשוואה
להשתתפות המשרד ברכיבי השכר (כפי שדווחו על ידי העירייה) ולהלן ריכוז
הממצאים כפי שעלו :
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א) .משרות  -עובדים המועסקים בהיקף משרה גבוה מהמדווח למשרד
משרה ב%-

 %משרה
תקציב
פעולה

שם העובד

תאור תפקיד

משרד

עירייה

פער ב-
%
משרה

 .0ל.ע

עו"ס משפחה (כוללני)+
ק.עליה +מיון ואבחון

78

011

43

37

 .3ג.ב.א

עו"ס מיון ואבחון

37

72

48

21

 .2ב.מ

עו"ס משפחה ק.עליה

77

81

32

.4מ.א

עו"ס נערה במצוקה

37

81

77

 .7ל.מ.ר

עו"ס לזקן

4

011

59

0.67

2.33

0.62

סה"כ

תקציב
פעולה

סה"כ
משרות לא
מתוקצבות
ב%-

פ.קהיל
ה לילד

07

מ .קשר

08
32

פ .מענה

37

21
59
0.82

2.82

מהטבלה עולה כי העירייה העסיקה עובדים ב 0.82 -משרות שלא תוקצבו על ידי
משרד הרווחה ,המהווים סך 022 -אלש"ח .סכום זה היה מגיע לעירייה אולם לא
התקבל בהעדר דיווח מתאים.
ב) .השתתפות משרד הרווחה בגמולי השתלמות בהשוואה לגמולים משולמים
ע"י העירייה.
מס'

שם העובד

משרד

עירייה

פער

.0
.3

ח.ל.נ.
ק.י

3%
1%

7.3%
4.8%

7.3%
4.8%

.2

ע.מ.ס.
סה"כ

1%
0%

4.8%
06.8%

4.8%
02.8%

מהטבלה עולה כי העירייה שילמה גמולי השתלמות לעובדים ,אולם אלו לא התקבלו
ממשרד הרווחה בשל חוסר דיווח בגינם .המשמעות הכספית הינה העדר סך של כ-
 05אלש"ח בשנה.
התייחסות מחלקת הרווחה
בתגובתה לביקורת השיבה המחלקה לעניין הקיף המשרות :
ל.ע -יש דיווח  1.07מחודש ינואר [.]3102
ג.ב.א -הוגשה בקשה המרה מתקן עו"ס קשיש לאינטק דווח רטרו בחודש פברואר
.3102
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ב.מ -בפלט פברואר [ ]3102מופיע  77%משרה.
מ.א -בפלט פברואר [ ]3102מופיע  1.71משרה ו 1.37 -בסעיף .84701
ל.מ.ר -בפלט פברואר [ ]3102מופיע  0.11משרה.
הפער בפלטים שנבדקו דיווחים ועזיבות עובדים .התקבל תקן חדש עבור מרכזת
חוק סעד ,וביקשנו אישור פיקוח על המרה של [ 1.08משרה] לתקן אינטק ,תהליך
שדורש זמן עד הקליטה של התקן בפלט משכורות.
לעניין הערת הביקורת בנושא השתתפות המשרד בגמולי השתלמות ,השיבה
מחלקה כי לפי פלט פברואר  3102הגמולים מדווחים .יש לבדוק רק לגבי העובדת ע.
מ .ס .עבור הפרש .1.8%
התייחסות מנהלת מחלקת משאבי אנוש לנושאי כוח אדם
בהתייחסותה לביקורת השיבה מנהלת משאבי אנוש כי תגובת מחלקת הרווחה
הינה לאחר שהערות הביקורת נבחנו עימה.
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ג) .השתתפות משרד הרווחה בדרגות העובדים ,בהשוואה לדרגות המשולמות על
ידי העירייה
מס'
.0

שם העובד
ח.ל.נ

משרד
עו"ס 4

עירייה
עו"ס 9

.3
.2

ג.ח
י.א

עו"ס 2
עו"ס 4

עו"ס 7
עו"ס 7

.4
.7

ב.א
ב.ה

מנהלי 7
מנהלי +5

מנהלי +8
מנהלי 01

.9

כ.ג'

מנהלי +5

מנהלי 00

.7

ק.נ

מנהלי 9

אחיות מוס 03

.8
.5

א.ע.ש
ג.ב.א

עו"ס 2
עו"ס 7

עו"ס 4
עו"ס 9

.01
.00

ג.ס
א.ד

מנהלי +8
עו"ס 7

מנהלי +5
עו"ס 9

.03
.02

ל.ע
א.ח

עו"ס 0
עו"ס 2

עו"ס 3
עו"ס 4

.04

ל.מ.ר

עו"ס 4

עו"ס 7

מהטבלה לעיל עולה כי עובדים הועסקו על ידי העירייה בדרגה גבוהה מזו אשר
דווחה במשרד הרווחה .לפיכך נוצר פער בהשתתפות משרד הרווחה בשכרם של
עובדים אלו.
כל הפערים בגין רכיבי השכר המצוינים לעיל לא דווחו למשרד .על כן ,לא התקבלה
השתתפות משרד הרווחה בגינם.
הביקורת סבורה כי דווח בגין הוצאות אלו עשוי לגרום להגדלת הכנסות העירייה.
התייחסות מחלקת הרווחה
 .0העובדים בסעיפים  -,00,01,5,9,7,4,0התוספת באישור העירייה.
 .3העובדת בסעף  -3חזרה מחופשת הלידה ,טרם נקלטה הדרגה לפי דירוג פ .סעד.
 .2העובד בסעיף  -2תוספת דרגה במעמד קבלת העובד.
 .4העובדת בסעיף  -8דווח מרכזת שיקום מופיע בפלט מרץ [.]3102
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 .7העובדת בסעיף  -03תוקן בפלט מרץ [ ]3102לפי הוותק.
 .9העובדת בסעיף  -02מופיע  1.71משרה לפי דרגה .4
 .7העובדת ל.מ.ר -בפלט פברואר [ ]3102מופיעה לפי דרגה .7
השתתפות משרד הרווחה בשכר העובדים כולל  05שנים וותק  03שעות נוספות לכל
משרה.
מהטבלה לעיל עולה כי העובדים לפי דירוג מינהלי קודמו לפי אישור העירייה ולא
ניתן לדווח מעבר לדרגה שדווחה.
לפי תקנון משרד הרווחה ניתן להוסיף לעובד דרגה נוספת שהוא אחראי על חמישה
עובדים פרה-מקצועים.
העובדות א.ח .ול.ר .מופיעות לפי דירוג המשרד.
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 .9תשלומים באמצעות משרד הרווחה (מת"ס)
במטרה להקל על העבודה במחלקות הרווחה ,המופקדות על סיוע למשפחות
וליחידים במצבים קשים ,מאפשר משרד הרווחה למחלקת הרווחה להנפיק המחאות
באמצעותו.
דהיינו ,על פי בקשת המחלקה ,מנפיק משרד הרווחה את ההמחאות לפקודת התושב
או למעניק השירות לתושב (הספק).
תשלומים אלו ,המועברים למחלקת הרווחה בהתאם לדרישתה ,מועברים ישירות
ללקוחות ומחויבים בדו"ח ההתחשבנות אשר מונפק מידי חודש על ידי משרד
הרווחה.
רק במידה וקיים תקציב מתאים בסעיף הנדרש ,יוחזרו  77%מהסכום אשר בו חויבה
העירייה.
הביקורת בדקה ומצאה כי מחלקת הרווחה הנפיקה  787המחאות בשנת  ,3103בסך
כולל  718,777ש"ח.
להלן פירוט הסעיפים מהם בוצעו התשלומים הללו:
סה"כ
התשלומים

%

מס'
המחאות

0

טיפול בילד בקהילה

005,732

34%

009

3

סיוע למשפחות עם ילדים

012,919

31%

054

2

משפחות במצוקה בקהילה

84,057

09%

073

4

טיפול בזקן בקהילה

91,975

03%

071

7

הסעות נכים לתעסוקה

47,744

5%

29

9

הסעות למ .יום למפגרים

25,745

8%

75

7

ילדים במצוקה עולים

37,597

7%

77

8

הסעות לאוטיסטים

08,044

4%

03

5

משפחות עולים במצוקה

5,711

3%

01

01

טיפול בזקן  -עולים

0,971

1%

2

סה"כ

508,757

100%

787

מס' שם הסעיף
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במענה לשאלות הביקורת השיבה תקציבאית מחלקת הרווחה כלהלן :
מידי חודש מתקיימת פגישת עבודה ,בה מאושרות בקשות הפונים למחלקה .עובדת
הזכאות עורכת חישוב זכאות למשפחה המבקשת ,ועל פיו נקבעת גובה התמיכה 1
הסיוע ברכישת מוצרים או שירותים למשפחה.
בדרך כלל המשפחות מגיעות למחלקת הרווחה עם שתי הצעות מחיר ,על פי שיקול
דעתן ורצונן .מחלקת הרווחה לא בוחרת את הספקים ו1או נותני השירות ,אלא
נענית לבקשת המשפחה ,בהתאם לנוחיותה ,ולתקציב הנמצא ברשות המחלקה.
לגבי אוכלוסיות אחרות ,כמו  :מפגרים ו1או ילדים ונוער ,מתקבלת המלצת העובד
הסוציאלי המצוי בקשרי עבודה עם נותני השירותים.
במענה לשאלת הביקורת בעניין התשלום עבור ההסעות ,השיבה התקציבאית כי
העירייה ערכה מכרז לפיו זכתה חברת "תורבוס" ועל כן המחלקה עובדת עם חברה
זו.
הביקורת הציגה בפני התקציבאית דו"ח המפרט כי בשנת  3103שולמו למסיע "צדוק
יעל" תשלומים בסך של 002,733 -ש"ח ,ונשאלה השאלה מדוע נערכה התקשרות עמו
ללא מכרז ,ובניגוד לתשובתה אשר צוינה לעיל.
התקציבאית השיבה כי העובדים הסוציאליים מצויים בקשרי עבודה שוטפים עם
המסיע ,ומטעמי נוחיות ורגישות בטיפול מועדף המסיע ,על פני מסיעים אחרים.
הביקורת בחנה את התשלומים בשנת  3103והעלתה כי:
 .0בוצעו תשלומים ל 289-לקוחות המחלקה.
 .3נמצאו  01לקוחות אשר שולמו להם תשלומים חודשיים רצופים ובסה"כ
קיבלו המחאות בסכומים הבאים:
מספר תשלומים סה"כ (ש"ח)
שם הלקוח
מס'
חודשיים
33,497
00
מ.ל
0
33,034
00
ב.ל
3
04,179
8
א.פ
2
03,552
03
י.ע
4
01,472
01
ב.ש
7
7,791
4
ס.י.ד
9
9,481
2
ק.ג
7
9,417
4
ד.ב
8
9,211
3
מ.א
5
7,271
4
ס.ע
01
002,026
67
סה"כ
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 .2נציגי הביקורת נפגשו עם עובדת הזכאות המופקדת על ביצוע התשלומים
ללקוחות המחלקה ,ולהלן תמצית הנושאים שעלו בפגישה:
 )0העובדת ציינה כי הינה עורכת את חישוב הזכאות לכל לקוח ,וכן הינה
מבצעת את הגביה העצמית הנדרשת מהלקוח.
העובדת ציינה כי עם קבלת התשלום מהלקוח ,נמסר ללקוח אישור על
קבלת התשלום .ההמחאות והמזומן נשמרים אצל העובדת עד להעברתם
לקופת העירייה.
במעמד הביקורת נמצאו ברשותה המחאות לזמני פירעון לחודשים :מאי,
יוני ,יולי .3102
לדברי העובדת ,המחאות אלו יופקדו בקופת העירייה רק במועד הפירעון.
עד למועד זה ,המחאות אלו ישמרו ברשותה ,וללקוח לא תועבר קבלה
מקופת העירייה ,המעידה כי אכן בוצע תשלום על ידו לעירייה.
 )3נבדקו כל תיקי הלקוחות אשר נבחרו על ידי הביקורת ובבדיקה עלה כי:
א .מספר תושבים קיבלו מהמחלקה ,תשלום עבור חוג במתנ"ס העירוני.
התשלום בוצע ישירות למתנ"ס ,וזאת על סמך התחייבות המחלקה
לשלם עבור השתתפות בחוג.
עובדת הזכאות אינה מקבלת מסמך מהמתנ"ס המעיד כי אכן השירות
ניתן לתושב.
ב .בעבור תשלומים שבוצעו עבור הסעות אשר הוזמנו על ידי המחלקה ,לא
נתקבלו הצעות מחיר ולא סוכם מראש על מחיר ההסעה.
מדובר על נהג מונית ,המבצע דרך קבע את ההסעות המוזמנות על ידי
המחלקה .בתיקי הפונים נמצאו חשבוניות מס אשר הוצגו על ידי
המסיע ,כאשר המחירים כוללים נסיעה הלוך ושוב וזמן המתנה .לא
צורפו סיכומים מראש על זמני המתנה ומחירי הנסיעה.
הבדיקה העלתה כי לנהג מונית זה ,שולם במהלך השנה על ידי מחלקת
הרווחה סך  002,733ש"ח.
ג .בכל התיקים ,אשר נבחנו מדגמית על ידי הביקורת ,הרישומים היו
חסרים ,והמסמכים הנדרשים על פי חוק ,היו חסרים.
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ד .באחד מהתיקים שנדגמו ,התברר כי למשפחה נקבעה השתתפות בשיעור
 32%מסך הצעת המחיר שהוגשה על ידה בעבור רכישת בגדים וזאת על
פי המבחנים שנערכו בהתאם להוראות התע"ס .אולם המשפחה רכשה
בגדים רק בסכום ששולם על ידי המחלקה ולא בסכום המלא ,כפי
שהגישה בהצעה.
לדעת הביקורת ,על המחלקה היה לערוך חישוב מחדש ולא לשלם את
מלוא הסכום שבו היא התחייבה שכן ,התחייבות המשפחה הופרה ,ועל
כן היה צורך בחישוב מחדש.
גם העובדת וגם חשבת האגף ,לא מצאו לנכון לערוך חישוב מחדש או
להעמיד את המשפחה על כך שלא עמדה בהתחייבותה לרכישת ביגוד
במחיר המלא!
 .4הביקורת ערכה בדיקה של כל ההמחאות שהופקו ע"י משרד הרווחה ולהלן
פירוט הספקים אשר קיבלו את התשלומים ממשרד הרווחה באמצעות
מחלקת הרווחה:
מס"ד

שם הספק

מס' חודשי תשלום סה"כ תשלומים (ש"ח)

0

צדוק יעל (מוניות)

03

002,733

3

הצלחת הדרך

00

72,792

2

מתנ"ס אור יהודה

4

45,893

4

אלקטרו אבי

5

39,470

7

זברה יונייטד בע"מ

8

07,727

9

רהיטי מתן

7

00,911

7

מרכז אסתטיק

9

01,471

8

סלה שירות רפואה

4

8,811

5

מרכז הרהיט

2

9,911

01

תורבוס

3

9,248

66

320,730

סה"כ
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הביקורת בדקה ומצאה כי ללא מכרז ,וללא השוואת מחירים ,בוצעו
התקשרויות עם נותני שירותים וספקים במהלך השנה ,באופן שוטף וקבוע
בסך של  213,520 -ש"ח.
 .7יחסי הגומלין עם המרכז הקהילתי (להלן ":המתנ"ס"):
המתנ"ס העירוני מהווה זרוע ארוכה של העירייה לביצוע פעולות בתחום
התרבות וההעשרה ,הן לבני נוער והן לאוכלוסייה הבוגרת.
העירייה ,מזמינה שירותים מהמתנ"ס ובתמורתם משלמת לה את העלויות
המתבקשות .בנוסף לשירותים הנרכשים ,משלמת העירייה למתנ"ס בעבור
תמיכה בפעולותיו השוטפות ,שכן אלו מוענקות לכלל תושבי העיר ,כולל
אותם תושבים שאין ידם משגת לשלם מחיר מלא של השירותים הנרכשים.
במהלך הביקורת במחלקת הרווחה ,נמצא כי המחלקה רכשה שירותים
מהמתנ"ס בסך של  45,893ש"ח.
להערכת הביקורת ,ניתן להגדיל את היקף השירותים הנרכשים מהמתנ"ס
לטובת האוכלוסייה הנזקקת ובכך לסייע ,הן לתושבים ,הן למתנ"ס והן
לעירייה עצמה.
התייחסות מחלקת הרווחה
בהתייחסותה לביקורת השיבה מנהלת מחלקת הרווחה:
הביקורת מדברת על שני סוגי ספקים:
עלי לציין כי שני סוגי ספקים אלו מאופיינים על ידי סיוע ייחודי1בלתי צפוי ,משתנה
על פי צורכי הפרט והמשפחה.
א .ספקים המובאים באמצעות המטופלים עצמם -לגבי רכישות של ציוד ביתי,
ביגוד וכד' ,וזאת על פי הצרכים של המשפחה ,טעמם ,נגישות ויכולת .עלי
להדגיש כי אין בשליטתנו בחירת הספק כי כאמור לכל משפחה הצרכים שלה
ובאחריות המטופל להביא הצעות מחיר .מעבר לכך התשלום מתקבל ע"י
המת"ס כי מדובר בסיוע פרטני למשפחה ,דהיינו משרד הרווחה מעביר את
התשלום ישירות למשפחה או לספק על ידי הוראת התשלום בבנק הדואר
ואחר כך מתחשבן עם העירייה.
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ב .ספקים הנחשבים כספק ייחודי ,חריג ומיוחד שהם -המתנ"ס ונהג המונית .גם
הם מקבלים את הצ'קים באמצעות המת"ס דרך משרד הרווחה על פי שרות
ו1או משפחה.
 .)0המתנ"ס מספק לעיר את חיי התרבות ,והסיוע לילדים והורים נעשה
בהתאם לצרכים ובהתאם לאפשרויות של המתנ"ס .ולכן הוא למעשה
הספק היחידי לגבי חוגים לילדים נזקקים ,קייטנות ,ופעילויות אחרות חד
פעמיות לילדים ומבוגרים.
 .)3נהג המונית – איתו אנו עובדים הינו נהג שרכש את אמוננו  ,למד את אופן
העבודה והצרכים שלנו כאשר הוא מספק שירות של נסיעות מיוחדות,
חרום ,בלתי צפויות וכ"ד ובעיקר מודע  ,יודע ,מבין ופועל בסודיות
מוחלטת .מדובר על נסיעות במצבי חרום ומשבר למקומות חסויים כמו
פנימיות ,אומנה ,מקלט לנשים מוכות  ,בני משפחה וכ"ד .מדובר על
נסיעות בשעות לא צפויות (רק אתמול נסע לבאר שבע בשעה  03בלילה
וחזר בשעה  7בבוקר עם נערה שברחה מפנימיה) .צ .מהווה עבור עו"ס
במחלקה את "נהג הבית" מכיר את כל העו"ס ,מסייע במצבים קשים ולא
פעם היה משענת בטוחה ואיתנה למשימה של העובד מול נער מתנגד
(בלשון המעטה) ,הורים אלימים וסוערים ,הסעה של תינוק לאומנה תוך
ניתוקו מהוריו .בנוסף לכל זאת ,היות והוא מכיר היטב את אופי העבודה
של הרווחה אנו יכולים להיות בטוחים כי הדרך בה יסיע ניזקק לכל מקום
שהוא תהיה בטוחה ,ומקבלת ,ויתרה מכך יסייע בכל מה שאפשר מבלי
לעשות חשבון שזו לא עבודתו -אפשר לאמור כי הוא חוסך לנו מלווים
שהיו עולים הרבה מאוד כסף .
 .)2חשוב כי הנגישות לנהג מונית תהיה ידועה לכל העו"ס ,חופשית ,נגישה
ואוהדת .יש להדגיש כי נהג מונית המכיר את הרווחה ויודע את אופן
עבודתה.
 .)4בהרבה רשויות קיים נהג קבוע זה מאפשר לעבוד במצבי חרום ,או עבודה
במצבים קשים כאשר הנגישות קיימת לעו"ס העבודה זורמת וברורה,
ונותנת פתרונות שבדרך של ספק מזדמן לא נצליח לעמוד במשימות.
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 .)7עלי להדגיש כי משרד הרווחה לא הוציא נהלים לגבי ספקים לצרכים
מיוחדים של משפחות (טיפול שיניים ,ציוד ביתי ,ביגוד,ביקור בפנימיות
מקלט לנשים מוכות במצבי חירום ,מצבים מיוחדים וכ"ד) מתוך הבנה כי
המצבים משתנים ,בלתי צפויים ושונים זה מזה ,ותמיד תחת סיוע שמי
למשפחה שבדרך כלל התשלום ניתן דרך הרווחה בירושלים באמצעות
הוראות תשלום לבנק הדואר.
תגובת הביקורת
הביקורת ציינה כי הבקרה של העו"ס היא על השירות עצמו אם ניתן ללקוח או לא
ניתן ,וכי עובדה זו אינה נבדקת ואינה מבוקרת ע"י מנהלת המחלקה והתקציבאית.
כן מעירה הביקורת כי תקנות העיריות מפרטות את החוזים בהם רשאית העירייה
להתקשר ללא עריכת מכרז .שירותי הסעות (מוניות) אינן נכללות בפטורים
המוזכרים.
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 .8רכישת שירות באמצעות חברות סיעוד  -המעניקות שירותי סמך מקצועי.
על מנת ששירותי מחלקת הרווחה יוענקו לתושבים באופן שוטף וקבוע ,התקשר
משרד הרווחה עם חברות סיעוד באמצעות מכרזים ,וזאת כדי שאלו תענקנה שירותי
כוח אדם (טיפוליים ,מקצועיים) למחלקות הרווחה.
מחלקת הרווחה מנהלת קשרי עבודה שוטפים עם מספר חברות סיעוד המעניקות
שירותים אלו (זכייניות משרד הרווחה).
מהות הקשר הינו רכישת שעות עבודה ,לביצוע אצל הלקוחות של המחלקה ,בהתאם
להזמנה המונפקת ממחלקת הרווחה .את התשלום מבצע משרד הרווחה ,ומחייב
בגינו את העירייה במלוא התשלום .רק לאחר שאושר התקציב לפעילות זו ,מעביר
המשרד  77%מסך החיוב.
להלן פירוט השעות אשר נרכשו על ידי מחלקת הרווחה בשנת  3103ובגינם חויבה
העירייה (על פי דו"חות ההתחשבנות לשנת :)3103

מס' שם הסעיף
0

תוכניות לילד החריג

3

חלופה למ .יום שיקומי

2

שיקום נכים בקהילה

4

שירותים תומכים למפגר

7

טיפול בהורים וילדיהם

9

משפחות במצוקה בקהילה

7

טיפול בילד בקהילה

8

ילדים עולים במצוקה

5

טיפול בזקן בקהילה
סה"כ

הסכום לתשלום מספר
השעות
(ש"ח)
62,989

1,514

17,354

424

79,467

1,858

136,657

3,290

29,670

700

171,598

4,097

206,593

4,654

45,242

986

26,080
775,650

630
18,153

%
8.03%
3.34%
01.37%
07.93%
2.82%
33.03%
39.92%
7.82%
2.29%

022.22%
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הביקורת בחנה את הדו"חות בהם רוכזו שעות העבודה אשר הוענקו על ידי
המטפלים בשנת  ,3103מהם מתבררות העובדות הבאות:
 .0במהלך השנה הועסקו  2חברות סיעוד אשר העניקו את השירותים באמצעות
 035עובדים.
סה"כ השעות שהוענקו בשנת  3103הסתכמו ב 30,380 -שעות עבודה.
 .3העבודה בוצעה על ידי מספר עובדים כלהלן:
עובדים
עד  011שעות עבודה בשנה לעובד

92

עד  071שעות עבודה בשנה לעובד

31

עד  311שעות עבודה בשנה לעובד

03

עד  371שעות עבודה בשנה לעובד

01

עד  211שעות עבודה בשנה לעובד

2

עד  411שעות עבודה בשנה לעובד

9

עד  711שעות עבודה בשנה לעובד

4

עד  911שעות עבודה בשנה לעובד

0

עד  711שעות עבודה בשנה לעובד

2

עד  811שעות עבודה בשנה לעובד

2

עד  0,111שעות עבודה בשנה לעובד

3

הביקורת פנתה לתקציבאית מחלקת הרווחה בשאלות בנושא ההתנהלות הכספית,
ולהלן תשובותיה:
 .0נותני השירות ,הינן חברות זכייניות של משרד הרווחה המתמחות בתחומי
השירות הנדרשים.
 .3הבקרה על חיובי השעות והביצוע בפועל ,נערכת על ידי העובדים הסוציאליים ולא
על ידה כתקציבאית המחלקה.
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התייחסות מחלקת הרווחה
בקרה תקציבית נקבעת מראש עבור כל סעיף ,כמה שעות ניתן להזמין.
עו"ס בודקת עם החברות לפי נזקקות של המטופל איזה מטפלת מתאימה מטעם
החברה .עו"ס מכינה את טופס הזמנת שירות .עובדי זכאות בודקים את ההכנסות
וקובעים את אחוזי השתתפות המשפחה.
בסוף כל חודש דו"ח שעות עבודה של המטפלת מאושר ע"י המשפחה.
החברה מגישה את ריכוז שעות המטפלת לפי ההזמנה ,עובדת מינהל וזכאות בודקת
ומאמתת את הנתונים ,מגישה לחתימה של התקציבאית.
כך שממצאי הביקורת שהבקרה על חיובי השעות נערכת על ידי העו"ס אינה מדויקת.
הבקרה החודשית וקביעת השעות בכל סעיף ניתנים רק באישור התקציבאית ומנהלת
המחלקה.
תגובת הביקורת
הביקורת מעירה כי הבקרה של העו"ס היא על עצם השירות אם ניתן ללקוח או לא
ניתן ,ועובדה זו התקציבאית ומנהלת המחלקה לא בודקות ולא מבצעות בקרה.
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 .7גביה צד ג'
משרד הרווחה מחייב את העירייה בביצוע גבייה מלקוחות מחלקת הרווחה.
גבייה זו נערכת בהתאם למבחן זכאות שנערך על ידי עובדות הזכאות במחלקה.
במבחן זה באים לידי ביטוי מצבו הכלכלי של כל אחד מהלקוחות .משרד הרווחה
מחייב את העירייה לוודא את הסדרי התשלום בטרם מתן השירות ללקוח .לאחר
מתן השירות משרד הרווחה מחייב את העירייה במלוא התשלום ,ואין כל קשר
לעובדה שהלקוח שילם או לא שילם לעירייה.
הביקורת בחנה את הנתונים הכספיים בספרי החשבונות של העירייה ,מהם עולה
כי משרד הרווחה חייב את העירייה בסך 0,170 -אלש"ח ,ואילו העירייה גבתה רק
  771,501ש"ח.מס' חשבון

שם חשבון

1342200.420
621040
1342400.420
1343500.420
1343500.421
1343800.420
1038411
1039440
1039447
1043410
1043430
1043440
1344300.420
1344300.420
1344500.420
1345100.420
1345200.420
1345300.420
1345300.421
1346500.420
1346600.420
1346700.420

ביטוח רפואי
החזקת נכים בפנימיות
מרכז לטיפול במשפחה
מועדוניות ביתיות
מועדוניות משותפות
החזקת ילדים בפנימיות
ילדים בפנימיות-עולים
טיפול בילד בקהילה
ילדים במצוקה עולים
מסגרות יומיות זקן
מועדונים לזקנים
טיפול בזקן בקהילה
החזקת זקנים במעונות
פיצול קצבה
השתתפות עצמית
החזקת מפגרים במוסד
מעונות יום
שירותים תומכים למפגר
מועדון למפגר
השתתפות טיפול בחירשים
מסגרת לילד מוגבל
מעון יום שיקום נכים

חיוב במשרד הכנסות צד גרעון
(ש"ח)
הרווחה דו"ח ג' (ש"ח)
( 00000ש"ח)
12,816
0
2,669
0
2,669
0
0
14,229
0
36,487
54,735
91,222
68,987
57,959
126,946
23,985
0
23,985
29,663
0
29,663
1,815
0
1,815
29,255
0
29,255
30,332
0
30,332
3,975
0
3,975
262,154 128,362
390,516
232,462
0
2,254
0
50,413
24,849
67,657
0
38,187
18,333
4,654
0
3,915
0
34,741
20,000
54,741
38,839
35,871

עודף
(ש"ח)
-12,816

-14,229

-232,462
-2,254
-25,564
-67,657
-19,854
-4,654
-3,915
-2,968
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מס' חשבון

שם חשבון

622111
622112
622113
622210
855420
855431
855470
855920
881040
881042
1025410
1025411
1347300.420
1349100.420
1349300.420

מעון יום שיקומי למפגר
מעון יום שיקומי לאוטיסט
הסעות למעון יום שיקומי
שיקום נכים בקהילה
מפגרים במעון טיפולי
הסעות למעון יום למפגר
מעש"ים
נופשונים למפגר
טיפול בהורים ובילדיהם
מועדוניות לילדים
משפחות במצוקה בקהילה
משפחות עולים במצוקה
סמים טיפול בקהילה
השתתפות מועדוניות עולים
השתת' משפחות פרויקט
קליטה

סה"כ

הכנסות צד פער חיובי
(ש"ח)
ג' (ש"ח)

חיוב במשרד
דו"ח 00000
(ש"ח)
2,826
2,207
1,845
7,459
67,961
37,330
45,132
1,645
4,910
3,540
11,612
690
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,180
2,356
13,892

2,826
2,207
1,845
7,459
67,961
37,330
45,132
1,645
4,910
3,540
11,612
690

1,051,329

952,702

711,220

פער
שלילי
(ש"ח)

-8,180
-2,356
-13,892

מעיון בטבלה עולה:
 .)0כפי שמוצג בטבלה ,לא כל הסעיפים בהם קיימת גבייה ,נפתחו בספרי
החשבונות של העירייה ,ולכן לא ברור אם אכן נערכה הגבייה המתאימה.
 .)3הרישומים ,המתייחסים לגביה צד ג'  -הן קיזוז המשרד והן הגביה בפועל,
מצטברים ,ועל-כן יש לנהל ספרי עזר על מנת לדעת יתרה אמיתית עד ליום
 .20.03.3103הרישום מתייחס רק לשנת  3103על בסיס מזומן!
יתכן כי ברישומים בשנת  ,3103נקלטו תקבולים עבור שנים קודמות ומנגד
החיובים במלואם לא נרשמו בספרי החשבונות ,בשל רישום על בסיס
מזומן ולא על בסיס מצטבר.
 .)2יתרת החוב שלא נגבתה בשנת  3103מהתושבים שצרכו שירותי רווחה,
הסתכמה ב 211 -אלש"ח .בהשוואה להיקף הגבייה בו נדרשה המחלקה
לעמוד ,יתרה זו מצביעה על גבייה בשיעור  .70%זה המקום לציין כי יתרה זו

-410,801
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אינה כוללת חובות משנים קודמות ,אשר אינם רשומים בספרי החשבונות של
העירייה ,ואף לא מתנהל כל רישום אחר בגינם.
התייחסות מחלקת הרווחה
מחלקת הרווחה במבחן הזכאות קובעת את השתתפות המטופלים לפי הכנסתם.
בכל סידור נמסר למשפחה טופס הוראת קבע שהמשפחה חייבת להחזיר עם
חותמת הבנק.
רק אחרי ביצוע הוראת הקבע מאושר הסידור במסגרות.
בגלל מצב הקשה של חלק מהמשפחות הוראות הקבע חוזרות או מתבטלות.
באמצעות עו"ס המשפחה מודיעים על הסדר חוב.
מערכת הגבייה ברווחה מבוקרת באמצעות החברה לאוטומציה .בסוף כל חודש
נמסרים הנתונים לפי סעיפי הכנסות לגזברות העירייה.
 .0בכל הסעיפים הראשיים בתחום נפתחו סעיפי הכנסות בתיאום עם החברה
לאוטומציה.
 .3בשנת  3103אין תקבולים עבור שנים קודמות.
 .2חוב התושבים מפורט בכל שירות.
בסעיף ילד ונוער מסודרים משפחות בעלי הכנסות נמוכות עבור סידורים
לפנימיות ומועדוניות.
בסעיף טיפול בזקן:
מסגרות יומיות לזקן מתקזז עם העברה  ₪ 21,111עירייה שאושר לעמותה.
מועדונים לזקן בשנת  3103הופקד בחשבון מועדונים .מתאריך ינואר 3102
לעירייה.
זקנים במעונות משרד הרווחה מחייב בסכום הקצבה את הרשות ,ומזכים בדוח
התחשבנות את העירייה ע"ס .₪ 323,493
לציין ,הסכומים שמופקדים בצ'קים או במזומן באמצעות מחלקת הגבייה -לא
כל הסעיפים נכנסים בסעיף המקורי ,בגלל אי התאמה של הקודים של סעיפי
גבייה עם סעיפי רווחה בגזברות.
תגובת הביקורת
מערכת הגבייה בעירייה אינה מבוקרת באמצעות החברה לאוטומציה ,אלא
הכוונה שהעירייה מסתייעת בחברה לאוטומציה בביצוע הוראת הקבע.
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לבקשת הביקורת העבירה תקציבאית המחלקה גיליונות  , EXCELבהם מצוינים
שמות הלקוחות אשר חייבים בתשלום בשנת  ,3103תוך ציון הלקוחות אשר
ביצעו את התשלום.
לא נמצא במחלקת הרווחה1המחלקה לשירותים חברתיים דו"ח מפורט של כל
יתרות החייבים ליום .20.03.3103
בתשובתה לביקורת השיבה התקציבאית כי הרישום והמעקב בגיליונות EXCEL
החל רק בשנת  ,3103ועל כן אין ברשותה יתרות החייבים בגין תקופה קודמת.
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פרק ד'  -המלצות
 .01יש לדווח למשרד הרווחה את כל תוספות העירייה לתקציב הרווחה ולוודא
קבלת תקציבים מתאימים מהמשרד ,גם כאשר העירייה מחליטה על תוספת
עירונית.
 .00על תקציבאית המחלקה לוודא דיווח מקסימאלי ומלא של כל הוצאות הרווחה
מדי חדש.
יש לערוך בקרה לאיתור הוצאות ברות – דיווח ולוודא דיווחם המלא ובמועד
למשרד ,חזור ודווח ,מאחר והקריטריונים לכך משתנים.
 .03יש להימנע מלהעניק תוספות שכר לעובדי המחלקה לשירותים חברתיים ללא
אישור מנהלת ותקציבאית המחלקה על מנת לוודא דיווחים מתאימים למשרד
הרווחה.
מומלץ ליזום נוהל שיקבע שהטיפול בתוספת שכר ירוכז בידי תקציבאית
המחלקה לשירותים חברתיים והיא זו אשר תדאג להעביר את מסמכי
העובדים למחלקת משאבי אנוש ,לשם ביצוע עדכון שכר ,ובמקביל תדווח
למשרד הרווחה על התוספת.
 .02יש לערוך מדי רבעון התאמת רכיבי השכר המשולמים על ידי העירייה ,לדיווחי
משרד הרווחה על בסיס תלושי המשכורת המונפקים על ידי העירייה.
 .04לכל מסגרת עירונית ,יש לערוך דו"ח כספי המצביע על תוצאות הפעולות
הכספיות ולהימנע מביצוע גירעון בכל אחת מהמסגרות.
 .07תשלומי מת"ס -על המחלקה לבחור ספקים ונותני שירותים בכפוף לתקנות
העיריות מכרזים .מומלץ להסתייע בגזברות העירייה ומתאם פעולות מינהל
ולוגיסטיקה.
 .09מומלץ להרחיב את יחסי הגומלין עם המרכז הקהילתי על בסיס הסכם
ההתקשרות לרכישת שירותים עם העירייה במטרה להסתייע במרב תקציבי
המשרד לביצוע פעולות המחלקה לשירותים חברתיים.
 .07יש לקיים מעקב הדוק של תקציבאית המחלקה על ביצוע שעות עבודה על ידי
עובדי הסמך.
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 .08גביה מצד ג' – יש לפעול למיסוד גבייה משופרת ע"י תקציבאית המחלקה
באמצעות מעקב ,פיקוח ובקרה על פעולות הגבייה של השתתפות עצמית של
מוטבים.
יש להימנע מלתת שירות לתושב ללא ביצוע תשלומים המגיעים ממנו על פי
חוק וזאת בהתאם להוראות התע"ס .מומלץ להסתייע במחלקה המשפטית של
העירייה.
 .05מערכת הנהלת חשבונות בגזברות צריכה להיערך באופן שיסייע לתקציבאית
המחלקה לנהל את חשבונות המחלקה לשירותים חברתיים.
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הערות ראש העירייה לדו"ח המבקר
התחשבנות המח' לשירותים חברתיים עם משרד הרווחה
אני רואה חשיבות רבה בהגדלת הכנסות העירייה מהעברת כספים ממשרדי
הממשלה הייעודיים בכל התחומים האפשריים.
הוריתי את המחלקה לשירותים חברתיים וגזברות העירייה ליישם את המלצות
המבקר כפי שפורטו בדו"ח ,לחזק את הקשרים עם משרד הרווחה ,להשקיע כל
מאמץ נוסף אפשרי על מנת להשיג את התקבולים האפשריים בהתאם להוראות
החוק.
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מבקר העירייה

ביקורת

תחזוקת גני המשחקים
בגנים הציבוריים
דו"ח מס' 000203
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תוכן העניינים

הנושא

עמוד

פרק א -מבוא

50

פרק ב -עובדות

50

פרק ג -ממצאים
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פרק ד -המלצות
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נספחים:
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נספח א -מסמכים ישימים
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פרק א -מבוא
במסגרת השירותים אשר מעניקה העירייה לרווחת תושביה ,היא מפתחת ,מקימה
ורוכשת מתקני משחקים לילדים בגנים הציבוריים.
גן המשחקים הוא אמצעי להכיר לילדים את סביבתם והוא מסייע בהתפתחותם
התקינה ומקנה להם מקום משחק מוגדר ובטוח מחוץ לבית -המגורים.
הרשות המקומית היא האחראית לתכנון ,הקמה ,הפעלה ,לתחזוקה ולשמירה על גני
המשחקים בתחומה ,בהתאם להוראות החוק והתקן.
לפי סעיף 071א .לפקודת העיריות על מבקר העירייה לבדוק אם סדרי הבוחן
בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין ,טוהר מידות
והוראות הנוהל הנהוגים
ועקרונות היעילות והחיסכון ,את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק את דרכי החזקת
כספי העירייה;
הביקורת נערכה במהלך החודשים מאי  -יולי . 0203
מטרת הביקורת
לבחון את ניהול ותחזוקת גני המשחקים בגנים הציבוריים.
מתודולוגית הביקורת
במהלך עבודתה נפגשה הביקורת עם מנהלי המחלקות ועובדי העירייה.
הביקורת סקרה תיקים ועיינה במסמכים ופרוטוקולים .כן ערכה הביקורת סיורי
שטח הכולל ביקור בגני משחקים אשר בגנים הציבוריים.
סימני מסמכים
<>מסמן סימוכין ,פרוט ראה מסמכים ישימים כמפורט בנספחים.
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פרק ב -עובדות
העירייה מפתחת ומקימה מתקני משחקים לילדים בגנים הציבוריים מכח הסמכות
הנתונה לה בפקודת העיריות[נוסח חדש] ,סעיף  )8( 345הקובע כי סמכותה של עירייה
לספק ,להתקין ,לתכנן ,לשפר ,לקיים ,להסדיר גנים וגינות ומקומות מרגוע או נופש
אחרים לשימוש הציבור ,ולפקח עליהם ולהשתתף בהוצאות קיומם של מקומות
כאמור שהתקינם אדם לשימוש הציבור ובלבד שלא יגבו דמי כניסה.
מכוח סעיף זה אף מוטלת על העירייה האחריות להפעלה ,לתחזוקה ולשמירה על גני
המשחקים בתחומה ,בהתאם להוראות החוק והתקן.
חוק התקנים ,תשי"ג 10572-קובע כי מטרת מכון התקנים ,היא תקינה והבטחת רמה
נאותה של טיב המוצרים ,אם בקביעת תקנים ואם בדרך אחרת בין השאר לערוך
בדיקות של חומרים ומתקנים ,לאשר מפרטים טכניים ולקיים השגחה על ייצור
מצרכים בהתאם לכללים שנקבעו.
תקנה  8קובעת כי השר רשאי ,לאחר התייעצות עם נציגי היצרנים והצרכנים ,להכריז
בהכרזה שפורסמה ברשומות על תקן מסוים ,כולו או חלקו ,כעל תקן ישראלי רשמי
(להלן – תקן רשמי) ,אם נוכח כי הדבר דרוש להשגת אחת המטרות האלה ,ובניהן:
( )0שמירה על בריאות הציבור;
( )3שמירה על בטיחות הציבור;
( )2הגנה על איכות הסביבה;
תקנה ( 5א )0קובעת כי ,נקבעו בתקן רשמי הוראות תחזוקה ,התקנה או הפעלה של
מצרך ,יבוצעו הפעולות שנקבעו כאמור על ידי מי שחויב בכך בתקן הרשמי ,בהתאם
לדרישות התקן הרשמי.
תקנה (01א) מפרטת את סמכותו של הממונה לערוך ביקורת על מנת לוודא ביצוע
ההוראה.

 1פורסם בתאריך  .35.0.0572תיקון מס'  3תשל"א.0571 -
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תקן ישראלי (להלן":תקן רשמי" או "ת"י")  - 0458תקן רשמי מחודש החל על
מתקני משחקים המיועדים לשימושם של ילדים ,הכולל שמונה חלקים; הוא נכנס
לתוקף בינואר ( 3119חלק  - 8באפריל .2)3119
תקנה 07ג(א) 3לחוק התקנים קובעת את סמכותו של הממונה ,משנוכח כי עקב הפרה
של הוראות התקן נגרמה פגיעה או קיימת הסתברות גבוהה שתיגרם פגיעה
בבטיחותו של הציבור ,לצוות בצו על האחראי להימנע מעשיית מעשה הגורם למפגע,
הכל באופן שנקבע בצו המנהלי.
ת"י  0458חלק  7דן בנושא מדריך להתקנה ,לפיקוח ,לתחזוקה ולתפעול של מתקני
המשחקים.
ת"י  0458חלק  8אשר נכנס לתוקף בפברואר  ,3101דן בנושא אתר המשחקים ומכיל
פרקים והנחיות העוסקים בתחומים של :מיקום האתר והמתקנים ,דרישות נגישות,
נגישות באתר ואליו ,מתקני המשחקים שיקושרו לדרך נגישה ועוד.
4

תקנות החשמל (התקנת רשתות חשמל עיליות במתח עד  0111וולט) ,התשנ"ה0557 -
מפרטות את התכנון וההתקנה של רשת החשמל .תקנה  5מפרטת את הגובה המזערי
(המינימאלי) של מוליך קו החשמל העילי מעל פני הקרקע .תקנה  01דנה בגובה
המזערי מעל מגרשי ספורט.
סעיף  057לפקודת העיריות [נוסח חדש] קובע את חובתה של העירייה להתקשר
בחוזה עם ספקים להזמנת טובין או לביצוע עבודה על פי מכרז.
תקנות העיריות (מכרזים)  ,התשמ"ח 0587-דנות בצורת המכרז ואת דרכי הזמנתן
וקבלתן של הצעות מחיר ,את הפטורים שבהן רשאית העירייה להתקשר ללא מכרז
פומבי או ללא מכרז בכלל.

 2תקן זה חל על מתקנים שאינם מונעים באמצעות מקור אנרגיה חיצוני אלא באמצעות גוף האדם המשתמש בהם.
פרק  2.0לת"י  0458חלק  ) 3119( 0מגדיר מתקני מגרש משחקים כ"מתקנים ומבנים ,לרבות רכיבים ואלמנטי מבנה,
שילדים יכולים לשחק בהם או לשחק עליהם ."...התקן החליף את התקן שהיה קיים משנת .0554
 3תיקון מס'  ,7תשס"ה.3117-
 4ק"ת  ,7979כ"ה בשבט התשנ"ה.39.0.0557 ,
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פרק ג -ממצאים
 .0העירייה באמצעות מחלקת שיפור פני העיר ותחזוקה (להלן":שפ"ע ותחזוקה"),
אחראית על נושא מתקני המשחקים בגנים הציבוריים.
פעילות המחלקה נשענת ברובה על הפעלת קבלני משנה בתחומי התמחות
5
ספציפיים.
הביקורת העלתה כי בעיריית אור יהודה פרוסים  43גני משחקים הממוקמים
בגנים ציבוריים.
תקציב
 .3על מנת לתחזק את גני המשחקים בגנים הציבוריים ,נדרשת העירייה להקצות
משאבים כספיים וכח אדם.
להלן נתוני תקציב המחלקה בשנים  3103-3118לנושא (סעיף תקציבי :)7491771
תקציב (בש"ח)

ביצוע (בש"ח)

שנה
3118

011,111

47,111

3115

211,111

213,111

3101

211,111

357,111

3100

211,111

357,111

3103

211,111

355,111

 5מתוך אתר העירייה באינטרנטwww.oryehuda.muni.il ,

הערות

מתוכם 393
אלש"ח לחב'
א.ד.ר.מ .בע"מ
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כח אדם
 .2בת"י  0458נקבע כי העובדים אשר מבצעים את הבדיקות ומנהלים את נושא
הבטיחות במתקני המשחקים יהיו "בעלי כישורים" כאשר "רמת הכשירות"
תשתנה לפי המשימה וייתכן שיהיה צורך בהכשרה.
נמצא כי עד שנת  3118תוחזקו מתקני המשחקים במחלקה באמצעות עובד
אחד ,אשר ריכז את הנושא.
עולה כי מר י.ח .השתתף בקורס בטיחות מתקני משחקים מטעם מכון התקנים
והוכשר בשנת  3114לבצע בדיקה חודשית עפ"י תקן .>0< 0458
החל מראשית שנת  ,3115הוציאה העירייה את תחזוקת מתקני המשחקים
לביצוע באמצעות מיקור חוץ .הפיקוח והבקרה אחר הנושא המשיכו להתנהל על
ידי עובד העירייה ,מר י.ח.
תכנון ומיקום גני משחקים
 .4בהתאם להחלטת ממשלת ישראל משנת  60557בדבר "ייעול השימוש בקרקע
ליעד ציבורי" ועבודת ועדה בין משרדית אשר הוקמה מתוקף החלטת הממשלה,
פורסם מסמך בו פרטה הוועדה את הדרכים והקריטריונים להקצאת קרקע
לצורכי ציבור" :תדריך תכנון להקצאת קרקע לצורכי ציבור (להלן :התדריך),
ספטמבר .73117
התדריך קובע כי יש להבטיח נגישות לשטחי הציבור לאוכלוסיות
ולמשתמשים ,תוך שימת דגש על הבטיחות.
בסעיף  7.3.2נגישות ,נקבע כי יש להבטיח נגישות לשטחי הציבור לאוכלוסיות
ולמשתמשים המפורטים תוך שימת דגש על כללי הבטיחות :להולכי רגל ,רוכבי
אופניים ומשתמשים בתחבורה הציבורית .לאוכלוסיות עם מוגבלויות ,ועוד.
הביקורת העלתה כי עדיין ישנם ברחבי העיר גני משחקים בגנים הציבוריים
אשר אינם מאפשרים לילדים עם מוגבלויות או להורים עם מוגבלויות המגיעים
עם ילדיהם ,בעיקר הנעזרים בכיסאות גלגלים ,גישה נוחה למתקני המשחקים.
 6החלטה מס'  3872של הממשלה מיום  ,38.10.3110בהמשך להחלטה מס'  0209מיום .8.10.0557
 7התדריך הוא הנחיה מקצועית למוסדות התכנון ,גורמי הממשלה ,מינהל מקרקעי ישראל ,רשויות מקומיות וכו' ,החל
עליהם מיום פרסומו.
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תמונה מס'  -0בטיחות ונגישות בסביבת גן המשחקים

 .7בחלק  8לתקן נקבע כי אין לקבוע את מקום אתר המשחקים על שטח שעובר
מעליו קו חשמל עילי (שאינו תת קרקעי) .הסכנות הצפויות הינן הן מחשיפה
לקרינה בלתי -מייננת מהחשיפה לשדה מגנטי הנפלט מקווי החשמל והן במקרה
של נפילת קו המתח על רצפת הגן .מיקום כזה לקוי ביותר ,והופך את
המתקנים באתר ל"מסוכנים לשימוש" ומחייב את סגירת הגן.
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סעיף  3.3.3.0בחלק  8לתקן מפרט מרחק מתקן המשחקים מפני מוליך של קו
חשמל עילי במתח נמוך (עד  0111וולט).

סוג קו חשמל העילי
מבודד
ָ
מתח נמוך (עד מוליך
 0111וולט)
מוליך חשוף

המרחק המינימאלי

8

2
4

הביקורת העלתה כי בעקבות פניית מנהל מחלקת תשתיות וביצוע של העירייה
אל חברת החשמל לישראל בנושא קו מתח גבוה רחוב הרצל סמטת כנרת ,ניתנה
התייחסות נציג החברה בחודש ינואר  3101כי לאורך רחוב הרצל בקטע המקביל
לרחוב כנרת "עובר קו חלוקה סטנדרטי במתח גבוה  33קילו-וולט.
"הקו אינו יוצר קרינה אלא שדה מגנטי ,שרמתו על פני הקרקע נמוכה בסדרי
גודל מערך הרף של ארגון הבריאות העולמי".
בהתייחסות החברה לפנייה חוזרת של העירייה ,השיבה החברה בחודש יוני
 3101כי גובה קן מתח גבוה הינו כ 01-מטר ויותר" .אי לכך הקו עונה על
הדרישה הקיימת בעניין גובה מינימאלי של מוליכי הרשת ,שבמקרה דנן הינה 7
מטר בלבד" .הביקורת העלתה כי בדיקה מוסמכת מטעם מכון התקנים נערכה
בתאריך  2.01.3101וניתן האישור כי המתקנים מתאימים לדרישות ת"י .0458
 .9בסיור מדגמי בגנים ,הביקורת העלתה הימצאותם של  2גני משחקים
הממוקמים מתחת לקו חשמל עילי וביניהם:
א .גן רמז.
ב .גן היכל הספורט.
ג .גן יאיר שטרן.

 8המרחק המינימאלי בין פני המוליך הקרוב ביותר למתקן לבין נקודה כלשהי במתקן (מ').
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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.

קו חשמל עילי

תמונה מס'  0גן רמז -קו חשמל עילי
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קו חשמל עילי

תמונה מס'  3גן יאיר שטרן-קו חשמל עילי

בהתייחסותו לביקורת 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  3101הגן תקין ולא מצוין דבר בנושא
הכבל.
 .7הממונה על התקינה במשרד התעשייה המסחר1התעסוקה (להלן :משרד
התמ"ת) יוזם ומבצע מדי שנה בדיקת תקינות בגני המשחקים ברשויות
המקומיות באמצעות מכון התקנים.
החל משנת  3119מפעיל הממונה על התקינה סמכויות אכיפה מינהליות
המאפשרות לו להוציא צו מינהלי המצווה על הרשויות המקומיות לתקן או
לסלק מתקנים בגני המשחקים שהליקויים בהם חמורים או קריטיים ומסכנים
את הילדים וכן לסגור אתרי משחקים מסוכנים .הפרה של צו מינהלי עלולה
לגרור את הפעלת מסלול הענישה הפלילי ,לרבות כנגד נושאי משרה שלא קיימו
את חובתם.
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עולה כי בחודש נובמבר  3118הוציא הממונה על התקינה במשרד התמ"ת שימוע
לפני צו מינהלי לעירייה בגין ליקויים ופגמים בטיחותיים שנתגלו בבדיקה
שנערכה ע"י מכון התקנים בגני המשחקים בגנים הציבוריים ברחבי העיר <. >3
הביקורת העלתה כי בעקבות הצו המנהלי החלה העירייה בתהליך אשר
במסגרתו בוצעו ביקורות בטיחות בגני המשחקים שבגנים הציבוריים ,ניתן תו
תקן למתקנים באמצעות ספק חיצוני המוסמך לכך.
עולה כי בחודש דצמבר  3101המציאה העירייה לממונה על התקינה במשרד
התמ"ת אישור תקינה עבור מתקני המשחקים ב 43 -גני המשחקים שבגנים
הציבוריים <.>2
זאת ועוד ,עולה כי בעקבות ההנחיה בצו ,העירייה פרסמה מכרז לתחזוקת
מתקני המשחקים האמורים ,לביצוע באמצעות מיקור חוץ .בחודש פברואר
 3115נחתם הסכם בין העירייה לבין הקבלן.
התקשורת עם קבלן לתחזוקת מתקני משחקים
 .8לפי סעיף  057לפקודת העיריות ,התקשורת של עירייה עם קבלן פרטי בחוזה
לביצוע עבודה ובכלל זה עבודה לתחזוקה של מתקני המשחקים בגנים
הציבוריים טעונה מכרז פומבי .על מכרזיה של העירייה חלות הוראות תקנות
העיריות מכרזים .תקנה  8קובעת כי העירייה רשאית להתקשר בחוזה לביצוע
עבודה שערכו עולה על  ₪ 022,711אולם אינו עולה על ( ₪ 973,211מעודכן
לחודש פברואר  ,)3118על פי מרכז שאינו פומבי (להלן-מכרז זוטא).
הליכי המכרז
 .)0במכרז מחודש דצמבר  3118הזמינה העירייה קבלנים להגיש לה הצעות מחיר
לביצוע עבודות שיפוץ ,תחזוקה מונעת ,תחזוקת שבר וטיפול במתקני
משחקים בגינות ובשטחים ציבוריים בתחום שיפוטה ,לרבות תיקון ליקויי
בטיחות ,תיקוני בלאי והתאמה שוטפת של מצב המתקנים לדרישות והוראות
ת"י .0458
במסמכי המכרז נכללו תנאי סף שעל המציעים למלא וכן צורפה למסמכים
אלה דוגמה של החוזה התקשרות שייחתם בין העירייה לבין המציע הזוכה.
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 .)3לפי תקנה (8ד)( )0הודעה על מכרז זוטא תשלח לספקים או קבלנים ,תיעשה
על ידי משלוח הודעה בדואר רשום עם אישור מסירה ,או במסירה לידי
הנמען בידי מי שהוסמך לעניין זה ל 4-ספקים1קבלנים .נמצא כי בתאריך
 3.03.3118העירייה הודיעה במשלוח בדואר רשום ל 5-ספקים1קבלנים .
 .)2עולה כי בסיור ומפגש קבלנים אשר נערך בעירייה בתאריך 01.03.3118
השתתפו  4קבלנים :ג.פ בע"מ ,מ.ב.א.מ.מ בע"מ ,א.ד.ר.מ.ב בע"מ ,ג.ג.ת.פ.
בע"מ.
מעיון בפרוטוקול ישיבת וועדת המכרזים ,פתיחת תיבת המכרזים מיום
 37.03.3118נמצאו  2מעטפות לרבות מעטפה שהכילה את אומדן העירייה.
 מעטפה מס'  -0חברת מ.ג .בע"מ.
 מעטפה מס'  -3חברת א.ד.ר.מ.בע"מ.
 .)4לפי תנאי המכרז נדרשו המציעים להציע הצעות מחיר לביצוע כל העבודות
בשני מרכיבים :בתמורה חודשית "כוללים הכל" ("פאושליים") ( )Aומרכיב
הצעה בעבור כל מתקן נוסף שיוצב בגני המשחקים בתקופת ההתקשרות ,עד
 01מתקנים נוספים ( .)Bההצעה הנדרשת הינה סיכומם של שני המרכיבים.
במסמכי המכרז נרשם כנוסחא ,A+B01 :לחודש.
 .)7לפי תנאי המכרז נדרשו המציעים לצרף להצעותיהם אישורים ומסמכים
שונים ובין היתר ערבות בנקאית להבטחת קיום תנאי המכרז ואישור
הסמכה מטעם מכון התקנים בדבר תו תקן לביצוע תחזוקת מתקני משחקים
בהתאם לתקן ובפיקוח המכון .נמצא כי הוגשו שתי הצעות מחיר.
מעיון בהצעות עולה כי בהצעת הקבלן מ.ג .בע"מ נוסח הערבות הבנקאית
שונה מהנוסח הנדרש במכרז והמציע לא הגיש אישור מטעם מכון התקנים
ע"ש המציע (מ.ג .בע"מ)המאשר כי הינו מוסמך ובעל תו תקן מטעם המכון.
עולה כי על פי חוו"ד המשפטית שהוגשה לוועדת המכרזים בדיון על-ידי
היועמ"ש לעירייה עו"ד ה.ק ,לאור הליקויים שנפלו בה ,נפסלה הצעתה של
מ.ג.בע"מ ,והצעתה של המציעה הנוספת ,חברת א.ד.ר.מ .בע"מ ,היא הצעה
יחידה שנותרה.
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 .)9תקנה (33ו) לתקנות העיריות מכרזים קובעת כי לא תמליץ הועדה ,דרך כלל,
על הצעה אם היתה זו ההצעה היחידה שהוגשה ,או שנותרה יחידה לדיון בפני
הועדה; המליצה הועדה האמור ,תרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטה.
מעיון בפרוטוקול הועדה מיום  8.0.3115עולה כי הוועדה לא נמקה
לפרוטוקול את החלטתה להמליץ על ההצעה היחידה שנותרה לדיון בפניה.
 .)7תקנה ( 08ג) לתקנות העיריות מכרזים קובעת כי נתגלה במסמכי המכרז,
בעת בדיקה בידי מומחה או בידי הועדה טעות חשבונית ,תתוקן הטעות בידי
יו"ר הועדה ועל דעת הועדה; התיקון יירשם בפרוטוקול; נתגלתה אי
התאמה בין המחיר הכולל של מספר יחידות ובין המחיר של כל יחידה שצוין
במסמכי המכרז ,תתוקן אי ההתאמה בהסתמך על המחיר של כל יחידה.
נמצא כי במסמכי ההצעה היחידה שנותרה ,חברת א.ד.ר.מ בע"מ ,בפרק ד'
למסמכי המכרז ,הסכום שנרשם בהצעת החברה ( ,A+B01לחודש) הינו:
"( "₪ 097,311מאה שישים וחמישה אלף ומאתיים .)₪
מעיון בפרוטוקול הועדה מיום  8.0.3115עולה כי בפרוטוקול נרשם שהצעת
החברה עומדת על "(" ₪ 08,711שמונה עשרה אלף וחמש מאות  . )₪עוד
עולה כי בפרוטוקול הישיבה אין אזכור לשוני המהותי בגובה הצעת המחיר
כפי שנרשם בהצעת המחיר של החברה וכעולה ממסמכי המכרז.
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה מסר לביקורת בהתייחסותו כי המדובר
בטעות.
הביקורת מעירה כי על הוועדה היה לציין בפרוטוקול כי המדובר בטעות
והתיקון נעשה ע"י יו"ר הוועדה ועל דעת הוועדה  ,כמתחייב בתקנות.
אומדן
 .)8על פי תקנות המכרזים ,לפני תום המועד להגשת ההצעות במכרז יפקיד יו"ר
ועדת המכרזים בתיבת המכרזים אומדן מפורט של ההוצאות או ההכנסות
הכרוכות בחוזה המוצע .עוד נקבע כי האומדן יירשם בפרוטוקול.
האומדן אמור לשמש למזמין אמות מידה ליכולתו לממן את ההוצאה
הכרוכה בעבודה נשוא המכרז ,והוא גם כלי עזר מקצועי לבחינת רצינותן
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וכדאיותן של ההצעות המובאות לפני ועדת המכרזים .הצעות זולות מדי
מעלות ספק בדבר יכולתו של המציע לעמוד בביצוע העבודה במחירים
שהציע ,ואילו היקרות מעוררות ספק בדבר סבירותן . 9האומדן נועד למנוע
הצעות מחיר העלולות לגרום לנזק כספי למזמין ,והוא אמור לשקף את מחיר
העבודה בהתאם להיקפה ולאיכות הנדרשת.
הביקורת העלתה כי במעמד פתיחת תיבת המכרזים נמצאה מעטפת האומדן
שהוכנה ע"י העירייה.
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 82% -מהאומדן.
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 והסברים .
בהתייחסותו לביקורת השיב מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה כי האומדן
נערך בתיאום עם מחלקת שפ"ע.

 9ראה גם מבקר המדינה ,דוחות על הביקורת בשלטון המקומי ( ,)3112ע"מ .497
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החוזה ותקופת ההתקשרות
 .5על פי תנאי המכרז נקבע כי תקופת ההתקשרות הינה ל 34 -חודשים ,כאמור
בהסכם.
עוד נקבע כי העירייה רשאית להאריך את תוקף ההסכם לתקופה נוספת למשך
 03חודשים בכל פעם ,או פחות ,ובלבד שמשך תקופות ההתקשרות המצטברות
יחד ,הראשונה והנוספות ,לא תעלנה על  91חודש.
עולה כי ההסכם בין הקבלן הזוכה לעירייה נחתם בתאריך  ,0.3.3115ובהתאם
לתנאי המכרז למשך  34חודש ,קרי עד לתאריך .0.3.3100
הביקורת העלתה כי בהגיע מועד פקיעתו של ההסכם ,בתאריך  0.3.3100לא
נחתם הסכם חדש .זאת ועוד ,אף לא נמצאה תכתובת בין הצדדים המעידה על
נכונות וכוונת העירייה או הקבלן להאריך את תוקפו של ההסכם.
עולה כי הסכם חתום לתקופה של  03חודש נוספים נחתם כעבור שנה בתאריך 0
בפברואר  3103ועד ליום  20בינואר .3102
מהממצאים עולה כי העירייה העסיקה את הקבלן לשיפוץ ולתחזוקת מתקני
המשחקים בשטחים הציבוריים במשך שנה שלמה ללא הסכם בר-תוקף.
בהתייחסותו לביקורת השיב מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה כי בשנת 3103
נחתם נספח שינויים להסכם לפיו הוארכה תקופת ההתקשרות עד .20.0.3102
בהתייחסותה לביקורת השיבה המחלקה המשפטית כי קראנו בעיון רב את
טיוטת הביקורת בנושא ,לרבות ההתייחסות לוועדת המכרזים .נבהיר כי אנו
מקפידים לפעול בהקשר זה בהתאם לפקודת העיריות והוראות הדין.
ביצוע תנאי החוזה
 .01בדיקת ביצוע תנאי החוזה בידי הצדדים העלתה פערים בהתחייבויות .עוד
העלתה הביקורת כי העירייה לא עמדה על כך ולא פעלה למימוש ההתחייבויות
במלואן ובמקום שלא התקיימה ,לא פעלה לממש את הסעדים שהיא זכאית
להם על פי החוזה ,כגון קבלת פיצוי מוסכם בגין ההפרה כמפורט להלן:
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 .)0על פי תנאי המכרז הקבלן יערוך סקר ויכין תיקי גן ממוחשבים לכל מתקני
המשחקים הקיימים בגינות ובשטחים הציבוריים בשטח שיפוטה של העירייה
וזאת תוך  91יום מיום חתימת החוזה.
הביקורת העלתה כי במחלקת שפ"ע ותחזוקה לא קיימים תיקי גן
ממוחשבים .הגורמים האחראים במחלקה אף לא ידעו למסור לביקורת האם
תנאי זה בוצע ע"י הקבלן.
ברשות האחראי במחלקה קיימים תיקי גן (קלסרים) אשר בהם אמורים
להימצא התיעוד הנדרש לפי כל גן וגן .אף תיקים אלו נמצאו חסרים את
התכולה הנדרשת.
 .)3בתאריך  31.7.3103בחנה הביקורת באופן מדגמי ארבעה תיקי גן ולהלן
הממצאים כפי שנמצאו במועד הבדיקה:

בדיקה מדגמית תיקי גן
שם הגן

השקמה

הרותם

שוהם

רמז

הסעיף
במכרז
ובחוזה
2.0.0









2.0.0

-

-

-

-

2.0.3

-

-

-

-

2.0.2
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2.0.5









2.0.6









2.0.9









2.0.8









2.0.7









2.0.02

-

-

-

-

2.0.00









2.0.00









2.0.03















2.0.02



מקרא:
 תקין
 חסר קיים חלקי
 .)3.0לציין ,לאחר מועד בדיקת התיקים ,מסר אחראי גני המשחקים כי
לאחר הביקורת ולאור הערותיה ,הועברו מהקבלן מסמכים ודו"חות
בנושא ביקורות תקופתיות והם תויקו בתיקי גני המשחקים.
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תו תקן במתקני המשחקים
 .)2סעיף  4.07.3להסכם דן בנושא הפעלת מתקני המשחקים וזאת לאחר קבלת
אישור תו תקן מאת מכון התקנים.
קבלת תו התקן לרשות המקומית ,עבור תחזוקת מתקני המשחקים לילדים,
מבטיחה רמה גבוהה של בטיחות באמצעות הבקרה של מכון התקנים על
מקצועיותו של הגורם האחראי לתחזוקת המתקנים ולרמת השירות שלו.
המכון מעניק לרשות המקומית תו תקן עבור תחזוקת מתקני המשחקים
העומדים בדרישות ת"י  0458חלק .7
לצורך זאת ,על הרשות המקומית לתחזק את מתקני המשחקים ולקבל
ממכון התקנים אישור תו תקן לכך .לחילופין ,יכולה הרשות להתקשר עם
חברה שמתחזקת מתקני משחקים ,אשר מכון התקנים נתן לה היתר לסמן
בתו תקן מתקנים אלו .עולה כי כן ,העירייה בחרה להתקשר בהסכם עם
חברה בעלת אישור ממכון התקנים לסמן מתקני משחקים בתו תקן.
 .)4על פי תנאי החוזה ,עם קבלת כל אישור לתו תקן לגבי כל מתקן ומתקן,
הקבלן יסמן את המתקן בשלט ,המראה כי יש למתקן תו תקן .כמו-כן על
השילוט להכיל מידע בהתאם להוראות נוהל היתר תו תקן ייצור ותחזוקה
ובכללם תאריך הביקורת השנתית האחרונה בגן ותאריך הביקורת שלאחריה,
על קבלן להציב בכל מגרש ובכל אתר ,בהם מוצבים מתקני משחקים ,שלט
בו מצוין מיקומו של אמצעי תקשורת-טלפון ,הקרוב ביותר למתקן ומיקום
אמצעי חלופי נוסף ,לצורך הזעקת שירותי חירום.
בסיור הביקורת באתרי גני משחקים נמצאו גני משחקים אשר לא מוצב בהם
השילוט הנדרש .בחלק מהגנים אשר כן נמצא שילוט -השילוט חסר (למשל
אין ציון מיקומו של אמצעי תקשורת) ,מועד ביצוע ביקורת תקופתית הרשום
ע"ג השלט לא מעודכן ועוד.
בהתייחסותו לביקורת באמצעות מח' שפ"ע השיב הקבלן הזוכה כי סוג הטוש
נמחק ולכן הוחלט להחליף את סוג הטוש.
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תמונה מס' – 2שילוט חסר

תמונה מס'  - 5שילוט חסר מידע חיוני
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 .)7על פי סעיף ( 4.07.7ב) לתנאי החוזה ,תבוצע בדיקה יסודית תלת חודשית על
ידי הממונה על הבטיחות בעירייה עם נציגו ובנוכחות הקבלן או נציגו.
הביקורת העלתה כי הבדיקה האמורה לא בוצע ולא מתבצעת כלל וכלל
וממלא לא קיים תיעוד תוצאותיה של בדיקה זו מתחילת ההתקשרות עם
הקבלן .זאת ועוד מ"מ מנהל המחלקה ואחראי גני המשחקים לא היו מודעים
לסעיף זה בהסכם.
תחזוקת מתקני המשחקים
 .00התקן קובע כי הבעלים או המפעיל של מתקני המשחקים אחראים לתחזוקה
ולבחינה של המתקן .בתקן הוראות כלליות לבטיחות מתקני המשחקים ושיטת
הבדיקה ,מדריך להתקנה ולפיקוח על המתקנים והוראות בנוגע למיקום
אתריהם.
על הרשות המקומית בעלת גני משחקים חלה ,על פי התקן ,חובת תיעוד של "כל
הפעולות שננקטו במסגרת ניהול הבטיחות".
עוד מחייב התקן נהלים כתובים זמינים למקרה חרום -תאונות ,שרפות
וכדומה.
הביקורת העלתה כי במח' שפ"ע ותחזוקה לא נקבעו נהלים כתובים למקרה
חרום כמתחייב .עוד העלתה הביקורת כי במחלקה לא נקבעו נהלים לנושא
תחזוקה וטיפול במתקני המשחקים בגנים הציבוריים.
לפי התקן ,בחינה ותחזוקה ובטיחות יתקיימו בשלוש רמות:
. )0בדיקת תפקוד חזותית כל חודש או לפי הוראות היצרן.
. )3בחינה שנתית עיקרית אשר תיערך מדי  03חודשים לכל היותר.
. )2בדיקת התאמת המתקנים לדרישות התקן הרלוונטי אחת ל 29-חודשים על-
ידי מעבדה מאושרת( 10להלן ביקורת תלת-שנתית).

 10מעבדה מאושרת -מכון התקנים הישראלי או מי שאשר על ידי הממונה על התקינה ,לבדוק את התאמת המתקנים
לתקן ולתת תעודת בדיקה על כך.
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 .03הביקורת העלתה כי במח' שפ"ע ותחזוקה נתקבלו דיווחים חודשיים מאת
הקבלן בדבר ביצוע הביקורת החודשית בגני המשחקים .הדיווח שהועבר על-גבי
מדיה מגנטית (תקליטורים  )CD,לא טופל כנדרש ובצורה ממוסדת בשפ"ע.
נמצא כי במחלקה לא דאגו לתעד את הדו"חות בכל תיק גן וגן כמתחייב,
ומכוון שאין במחלקה תיקי גן ממוחשבים (ראה סעיף  ,)01הדיווחים לא
מתועדים ואינם מנוהלים באופן מסודר ועקבי.
 .02הביקורת בחנה במדגם רחב את נושא ביצוע ותיעוד הביקורות העיקריות,
השנתיות והתלת שנתיות כפי שנמצא בתיקי גני המשחקים .להלן הפירוט:

מס'
הגן

שם הגן

ביקורת תלת שנתית

ביקורת שנתית

0200

האחרונה הבאה

השנה

0227

0202

0200



01100

01104

0

השקמה

00115

00101

01100

01104

2

שפרינצק 01115 0

00101

00103 01100

01100

4

הבנים

00115

00101

01100



01100

01104

7

ירושלים

00115



00100







7

דקלה
סוללה

00115





00103

00103

00107

8

שוהם

00115



00103 00100

00103

00107
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5

דקל ליבנה

00115

00101

00

פארק
קנדה

4115

2101



02

חצב

4115

2101

3100

09

סמטת
כנרת

01101

00103 01100

07

הרצל

4115

08

דוד רמז

4115

4101

05

דגניה

2115

2101

3100

32

יאיר שטרן 01115

00101

נכשל

00103

38

הפעוטות

4115



3100





35

היפני

2115

00101

00100



3102

3109

21

העצמאות
27

2115

2101

3100

3103





22

המרכזי

2115

00101

00103 00100







00103 00100

00103

00107







3103

3100

3104





4101

3100

3103

3103

3107

2100



2100

2104

3103

3103

3107

00103

00107
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27

אשל

27

היכל
הספורט

נכשל

28

רמת פנקס

01115

25

יקיר



41

ברח'
03

ורד נכשל

מקרא:


חסר

2115



0313102

0313109

00103 00100





00101

00103 00100

00103

00107



00103 00100





00101



7100101

7100102

00101

3100



3103
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פיקוח ובקרה
תוכנית עבודה
 .04סעיף  4.7.3בהסכם קובע כי ביצוע עבודות התחזוקה השוטפת יעשה בהתאם
לתוכנית עבודה מפורטת שנקבע על ידי מנהל שפ"ע ותחזוקה בכפוף להוראות
ודרישות התקן .הביקורת העלתה כי במח' שפ"ע ותחזוקה לא הוכנה תוכנית
עבודה מפורט ברמה שבועית ,חודשית או שנתית לנושא תחזוקת מתקני
המשחקים בגנים הציבוריים .
ברשות אחראי מתקני המשחקים במח' שפ"ע לא קיימת מפת שליטה לפריסת
מתקני המשחקים בגנים הציבוריים ברחבי העיר.
העסקת קבלן משנה
 .07סעיף  04.0להסכם קובע כי הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לצורך
ביצוע עבודות על פי החוזה ,אלא רק לאחר קבלת הסכמת העירייה בכתב
ומראש.
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.
בדיקת חשבוניות
 .09הביקורת העלתה כי במסגרת החשבוניות אשר ממציא הקבלן לתשלום בעירייה
נכללים  4גני משחקים חדשים שהותקנו ושנוספו בהם מתקנים לאחר מועד
המכרז וחתימת הסכם התקשרות בין הצדדים.
הביקורת העלתה כי ברשימת הגנים החדשים נכלל גם גן יקיר .בבדיקה שערכה
הביקורת עם מח' שפ"ע ותחזוקה עולה כי במועד עריכת המכרז היה גן יקיר
קיים .מכאן ,סבורה הביקורת כי לא היה צורך בתשלום נוסף (בנוסף למחיר
הפאושלי) ,אשר העירייה נדרשה לשלם לקבלן הזוכה עבור תוספת מתקנים
חדשים בגן משחקים זה.
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בהתייחסותו לביקורת באמצעות מח' שפ"ע השיב הקבלן הזוכה כי במהלך סיור
הקבלנים שהתבצע ב ,0313118-גן יקיר לא נכלל בין הגנים הנדרשים בדיקה ע"י
הקבלן .רק במהלך  313115התקבל אישור רטרואקטיבי מסוף ינואר 3115
באשר להתקנת מתקנים בגן .בכל מקרה גן יקיר לא היווה חלק מהמכרז
המקורי.
הענות לקריאות מהעירייה ומהמוקד העירוני
 .07סעיף  4.08בהסכם דן ברמת השירות שהקבלן יעניק לעירייה בכל נושא היענות
לקריאות מהעירייה ומהמוקד העירוני לתיקון תקלות או מפגעים המתגלים
בגני המשחקים שבאחריותו לתחזק.
בבדיקת התהליכים הקיימים עולה כי ייזום פתיחת פנייה לקריאות שירות אצל
הקבלן בנושא מתקני משחקים בגנים הציבוריים ,יכול שיעשו הן בעקבות
סיור1מידע שקיים ברשותו של אחראי גני המשחקים במח' שפ"ע והן בעקבות
פנייה תושבים למוקד העירוני [.]019
במטרה לבחון את מדדי השירות בהן עומד הקבלן מול המוגדר בחוזה ,בקשה
הביקורת כי יוצגו בפנייה כל הקריאות מהעירייה ומהמוקד העירוני במהלך
שנת .3103
בקשת הביקורת מאחראי גני המשחקים במחלקת שפ"ע לא נענתה.
הביקורת העלתה כי במח' שפ"ע ותחזוקה אין תיעוד ורישום של הקריאות אשר
הופנו לקבלן ובכלל זה מועד הקריאה ,משך זמן ההיענות לקריאה ומועד סגירת
הקריאה.
זאת ועוד ,במחלקה לא קיים דיווח יומי מהקבלן כמתחייב מסעיף 4.08.4
בתנאי המכרז לצורך מעקב 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.
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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.
 .08המוקד העירוני העביר לביקורת דו"ח ממוחשב המפרט את כל קריאות המוקד
הרשומים בנושא גני המשחקים בגנים הציבוריים בשנת .3103
מהמידע הרשום עולה כי במהלך שנת  3103נעשו  018פניות תושבים בתחום גני
המשחקים.
מניתוח הנתונים ופילוח הפניות עולה כי לרוב הפניות הינן בתחומים של:
 תקלות1מפגעים.
 בקשה לתוספת מתקנים.
 בקשה להצללה וברזי מים לשתיה.
להלן הממצאים כפי שעלו מניתוח הנתונים:

גרף מס' 0

מעיון בגרף עולה כי עיקר פניות התושבים למוקד העירוני במהלך שנת 3103
בנושא גני המשחקים בגנים הציבוריים היו  38 :פניות שמהותן תקלות ו1או
מפגעים 08 ,פניות בבקשה להוספה של הצללה וברזיות מים לשתיה ו 09 -פניות
בבקשה להוספת מתקני משחקים.
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 .05הביקורת הפרידה בין פניות ,סוגי הפניות וערכה בחינה של קריאות שעניינן רק
תקלות ואו1מפגעים אשר בתחום אחריות הקבלן אשר נדרש לתקנם .מהנתונים
הרשומים במערכת הממוחשבת של המוקד העירוני ,בחנה הביקורת את משך
הזמן הרשום ממועד פתיחת הפנייה הרשומה ועד למועד סגירתה.
להלן הממצאים כפי שעלו:

גרף מס' 0

מעיון בגרף עולה כי מתוך  38פניות ציבור שעניינן תקלות ואו מפגעים במתקני
המשחקים שבגנים הציבוריים 01 ,פניות המהוות  27.7%נסגרו בטווח של עד
יומיים ( 48שעות).
 2פניות המהוות  , 01.7%נסגרו בטווח של  7-2ימים 9 ,פניות המהוות 30.7%
נסגרו בטווח של  00-9ימים 7 ,פניות המהוות  07.5%נסגרו בטווח של 77-30
ימים ו 4 -פניות המהוות  04.2 %נסגרו בטווח של  097-75ימים.
עולה כי  5פניות המהוות למעלה מ 21%-נסגרו בטווח העולה על  2שבועות ועד
לחמישה חודשים.
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בהתייחסותו לביקורת השיב אחראי גני משחקים במח' שפ"ע כי עד לקבלת
הביקורת לא עסק רק בגני המשחקים ולכן לא סייר מדי יום ,כעט הוא מסייר
יום -יום לפי בקשת מ"מ מנהל שפ"ע.
לגבי פניות מוקד ,כל פניות נעשות באמצעות הטלפון מהשטח וע"י מסרונים
השמורים עד לקבלת דווח במדיה (דיסק) על כל הפעולות שנעשו [ע"י הקבלן].
לגבי פניות שלא נסגרו תוך כמה ימים ,הינן תקלות של ונדליזם שלוקח זמן
לתקנם .הדבר כרוך בהזמנת חלקים ,הזמנת מתקנים חדשים ,או הכנת
הרשאות תקציביות ,לעיתים עד כמה חודשים.
בהתייחסות לביקורת העביר אחראי גני המשחקים את תגובת הקבלן אשר ציין
כי בכל שנת  3103לא התקבלו קריאות מוקד בכתב .הקריאות אשר נתקבלו היו
טלפוניות אשר טופלו במיידית ,לשביעות רצון העירייה.
לא התקבל טופס1דו"ח לצורך מילוי לעניין טיפול שבוצע בקריאות טלפוניות.
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פרק ד  -המלצות
 .31מומלץ לערוך נוהל לניהול ,תפעול ופיקוח על מתקני המשחקים בגנים
הציבוריים.
 .30יש לפעול להידוק הפיקוח והבקרה אחר עבודות קבלן תחזוקה ושיפוץ מתקני
משחקים בגנים הציבוריים .בכלל זה יש לוודא יישומן של כל המחויבויות
כעולה מתנאי המכרז והסכם ההתקשרות בינו לבין העירייה.
 .33יש להקפיד ולבצע בדיקות בטיחות שנתיות ותלת שנתיות ותעודן בתיקי הגן
בהתאם למתחייב בתקן ובפרק זמן של עד  03חודשים מבדיקה שנתית
קודמת לבאה אחריה.
 .32יש להכין תוכנית עבודה שנתית אשר תפרט ,בין היתר ,את המועדים
המתוכננים לבדיקת המתקנים בגנים ,תוך התחשבות במועדי הביקורת
הקודמת בשנה החולפת.
מדי חודש יוגש על ידי הקבלן המבצע דו"ח ביצוע ביחס לתכנון ,על מנת למנוע
הישנות מקרים של אי בדיקת מתקני המשחקים או אי דיווח בהתאם
למתחייב בתקן.
 .34תקלות וקריאות מוקד יועברו לקבלן בכתב ועל-גבי טופס שיוכן לשם כך.
הקבלן ידווח למח' שפ"ע אופן הטיפול בכתב באמצעות טופס זה.
 .37יש לסקור ולבדוק את הדו”חות החודשיים אשר יתקבלו מהקבלן המבצע,
וזאת במטרה לאתר ליקויים ,כמו גם בחינת נאותות הדיווח.
 .39יש להשלים הכנת תיקי גן ממוחשבים .את המידע יש לגבות באמצעות תיעודו
ושמירתו על-גבי הרשת העירונית הממוחשבת.
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נספח א' :מסמכים ישימים
סימוכין

מסד'

הנושא

גורם

0

תעודת הכשרה-
בטיחות מתקני
משחלקים

מכון התקניםMSHK-0103 -
מרכז הדרכה

8.7.3114

3

שימוע לפני צו מנהלי

משרד התמ"ת 3118-741-1-
על 07277
הממונה
התקינה

01.00.3118

2

אישור תקינה מתקני מנהל
שפ"ע
משחקים
ותחזוקה

מח' מתקני
משחקים

תאריך

39.03.3101
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הערות ראש העירייה לדו"ח המבקר
תחזוקת גני המשחקים בגנים הציבוריים
אני מנחה את מנכ"ל העירייה ומ"מ מנהל שפ"ע ותחזוקה לבצע את הדרוש על מנת
שהטיפול בנושא יבוצע בהתאם לחוק ולתקנות המחייבים ,לתקן את הליקויים
ולבצע את הדרוש למניעת הישנותם של הממצאים.
המלצות הביקורת מקובלות.
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מבקר העירייה

ביקורת

ביקורת מבקר המדינה
לשנים 0200-0200
"פעילות רשויות מקומיות למניעת
אלימות בין בני זוג ולטיפול
בנפגעיה"

מעקב תיקון ליקויים
דו"ח מס' 300203
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תוכן העניינים

הנושא

עמוד

פרק א  -מבוא

83

פרק ב  -ממצאי ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים
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פרק א -מבוא
כללי
משרד הרווחה והשירותים החברתיים (להלן – משרד הרווחה) הגדיר ארבעה סוגים
של אלימות במשפחה :אלימות פיזית ,אלימות מילולית ,אלימות נפשית ואלימות
רכוש – פגיעה ברכושו של הקורבן כדי לדכאו ולפגוע ברגשותיו.
בחודשים נובמבר  -3100אפריל  3103בדק משרד מבקר המדינה את פעילותן של
הרשויות המקומיות וביניהן את עיריית אור יהודה ,למניעת אלימות בין בני זוג
ולטיפול בנפגעיה .הממצאים פורטו בדו"ח המבקר אשר הופץ בחודש דצמבר .3103
בהתאם לתוכנית ביקורת מבקר העירייה לשנת  ,3102בוצעה ביקורת מעקב בנושא.
הביקורת נערכה במהלך החודשים אוגוסט -דצמבר .0203
מטרת הביקורת
לבצע מעקב אחר תיקון הליקויים כפי שפורטו בדו"ח מבקר המדינה.11
מתודולוגית הביקורת
במהלך עבודתו נפגש המבקר עם מנהלי המחלקות ,המדורים ועובדי העירייה להם
רלוונטיות לנושא הביקורת.
כמו כן עיינה הביקורת במסמכים ,תיקיות ונהלים.
סימנים מוסכמים
<> מסמן סימוכין ,פרוט ראה מסמכים ישימים כמפורט בנספחים.

 11דו"ח מבקר המדינה על ביקורת בשלטון המקומי לשנים  ,3103-3100דצמבר .3103
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פרק ב -ממצאי ביקורת מבקר המדינה בנושא"-פעילות רשויות
מקומיות למניעת אלימות בין בני זוג ולטיפול בנפגעיה" -מעקב
 .0ביקורת מבקר העירייה בחנה את אופן תיקון הליקויים כפי שפורטו בדו"ח
הביקורת .להלן הממצאים כפי שעלו בביקורת המעקב :
 .)0ממצא מס' :0
הסברה לכלל האוכלוסייה:
נ מצא כי המרכז למניעת אלימות והמח' לשירותים חברתיים בעירייה לא קיימו
פעולות הסברה בקרב כלל האוכלוסייה ובקרב אנשי המקצוע המעורבים
בתופעה ,כגון מורים ויועצים חינוכיים .המחלקה גם לא פעלה בנושא זה
באמצעות עבודה קהילתית.
המלצות הביקורת
על הרשות המקומית לפעול לאלתר לגיבוש פעילות הסברה לכלל האוכלוסייה

סטאטוס:
לא תוקן וההמלצה לא יושמה.
התייחסות המח' לשירותים חברתיים:
נציין כי במסגרת אגף הרווחה בעיריית אור יהודה אין כוח אדם לעבודה
קהילתית בכלל ובמרכז למניעת אלימות בפרט .יחד עם זאת צוות המרכז
יזם הפעלה של תוכנית עבודה עם נכבדי העדה האתיופית ,שמגליוץ ,תכנית זו
פועלת במרכז מזה כשש שנים ברציפות.
בתוכנית העבודה המתוכננת לשנת  3104מתוכנן מפגש פתוח במרכז המיועד
לקהילה האתיופית במטרה לחשוף את הקהילה לעבודתם של השמגליוץ .
מתוכננות להתקיים שלוש הרצאות לשמגליוץ במטרה להרחיב את הידע
שלהם בתחום מניעת אלימות וסיור במרכזים שונים בארץ במטרה ללמוד
ולהיחשף למודלים של עבודה נוספים.
בתוכנית העבודה של שנת  3104מתוכננות להתקיים במרכז הרצאות פתוחות
לקהל הרחב ,אשר יפורסמו מראש .ההרצאות יינתנו על ידי צוות העובדים
הסוציאליים במרכז ואנשי מקצוע נוספים ,במטרה להעלות את המודעות
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לתופעת האלימות במשפחה ,דרכים למניעתה וחשיפה לדרכי טיפול
מתאימות ,הניתנות במרכז ובמקומות אחרים .בהתאמה לכוח האדם
שיעמוד לרשותנו נבחן אפשרות ליצור קשרים עם גורמים נוספים בקהילה
כמו :מורים ויועצים חינוכיים ,עו"ס ורופאים מקופות חולים ,פסיכולוגים
מהשפ"ח וכו' במטרה ליידע את אנשי המקצוע השונים ,אשר עשויים מתוקף
עבודתם להיפגש עם נפגעי אלימות במשפחה ,על מנת להרחיב את הידע
שלהם ביחס לתופעה ,מאפייניה ודרכי טיפול מתאימות במסגרת במרכז או
מחוצה לו.
 .)3ממצא מס' :3
נמצא כי העו"ס במח' לשירותים חברתיים ובמרכז למניעת אלימות לא תיעדה
בטופס שנקבע או במסמך אחר כיצד הם פעלו להודיע לנפגעי האלימות
שבאפשרותם לקבל סיוע ,אף שהדבר נדרש בתקנות ובתע"ס .הדבר פוגע
ביכולת לבצע בקרה על העו"ס כדי לוודא שהם ממלאים הוראות אלה ומביאים
לידיעת הפונים אליהם את המידע הנדרש.

סטאטוס:
תוקן חלקית.
ביקורת המעקב העלתה כי במרכז למניעת אלימות נעשה תיעוד ושימוש
בטופס שנקבע בתע"ס .נמצא כי העו"ס במחלקה לשירותים חברתיים לא
תקנו את הליקוי ולא מתעדים בטופס שנקבע לשם יידוע מטופל על אפשרות
סיוע בנושא אלימות במשפחה [נספח ה' (.])2.38
 .)2ממצא מס' : 2
העירייה לא פרסמה במודעות או באתר האינטרנט שלה את האפשרות לקבל
סיוע בתחום האלימות בין בני זוג ואף לא את דרכי הקשר הטלפוני עם המרכז
למניעת אלימות.

סטאטוס:
תוקן.
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ביקורת המעקב העלתה כי באתר האינטרנט החדש של העירייה מפורסם
הטלפון של המרכז ודרכי פנייה וכן מידע על האפשרות לקבלת סיוע בתחום
האלימות בין בני זוג.
 .)4ממצא מס' :4
קהילת העולים מבוכרה:
ה עו"ס שיועדה לטיפול פרטני בבני זוג בקרב קהילה זו אינה דוברת בוכרית או
רוסית .
נמצא כי משנת  0202ה"מרכז למשפחה בוכרית" וקבוצת הפעילים הפסיקו
לפעול ,והעירייה לא דאגה להמשך פעילות קהילתית .לפיכך זה כשנתיים אין
העירייה מקיימת פעילות הסברתית לקהילה הבוכרית ולמעט הצגה של
התאטרון ...לא מתקיימת פעילות הסברה וחינוך בקרב בני קהילה זו.
המלצת הביקורת
על העירייה בשיתוף משרד הרווחה לדאוג ליצירת התנאים למתן טיפול נאות
לזוגות מקרב הקהילה הבוכרית.

סטאטוס:
ההמלצה לא יושמה.
בהתייחסותה לביקורת מסרה המח' לשירותים חברתיים כי נכון לשנת 3102
 3104מרבית הקהילה הבוכרית דוברת עברית .לא נתקלנו בצורך בדובר
השפה הבוכרית ,לרבות במפגש עם אנשים מבוגרים בני הקהילה הבוכרית.
נדגיש כי בלא מעט מקרים ,בני הקהילה מעדיפים עובדים סוציאליים שאינם
מהקהילה שלהם ,כך מרגישים חופשיים יותר לשתף בקשייהם.
בחירת העובדים הסוציאליים במרכז נעשית על פי שיקולים מקצועיים
וצרכים של הפונים ולא על פי מוצאו של העובד.
בשנת  3118פעלה קבוצה מהקהילה הבוכרית שהתפרקה בשלב מאוחר יותר.
באותה תקופה לקבוצה זו היה תפקיד רלוונטי על פי הצרכים של הקהילה.
נכון לשנת  3104 -3102ההערכה היא שיש צורך בעבודה מקצועית עם
הקהילה הבוכרית ככל קהילה אחרת בעיר ,ללא בידולה או אבחנתה
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מקהילות אחרות .העבודה עם הפונים למרכז נעשית על פי שיקולים
מקצועיים ורמת דחיפות מבלי להבדילם על פי מוצאם.
 .)7ממצא מס' :7
קהילת העולים מאתיופיה:
נמצא כי שבע נפגעות אלימות שבעליהן נכללו בין המטופלים והאמורים -יוצאי
אתיופיה -לא קיבלו טיפול פרטני .עם שש מהן אף לא נשמר קשר רציף
לבחינת מצבן.
המלצת הביקורת
על העירייה לפעול לאלתר למתן טיפול פרטני נאות לנשים אלה.

סטאטוס:
תוקן חלקית.
בהתייחסותה לביקורת מסרה המח' לשירותים חברתיים כי בבדיקה חוזרת
שלוש משפחות לא גרות באור יהודה ,שלוש משפחות ממשיכות להיות
מטופלות במרכז למניעת אלימות ושלוש משפחות מטופלות אצל עו"ס
משפחה במעקב.
במהלך ביקורת המעקב נמצא כי במרכז למניעת אלימות נקבעה תוכנית
טיפול פרטנית למטופלת אשר טופלה בעבר עם בן זוגה וממשיכה להיות
מטופלת במרכז.
 .)9ממצא מס' :9
נמצא כי העירייה לא דאגה לקיים בקרב בני הקהילה האתיופית בעיר פעילות
חינוך והסברה קהילתיים בתחום האלימות בין בני זוג ,ואף לא פעלה להפניית
בני זוג למרכז למניעת אלימות ,ועקב כך הגיעו לטיפול זוגות מועטים בלבד.

סטאטוס:
בהתייחסותה לביקורת מסרה המח' לשירותים חברתיים כי לפני כשלושה
חודשים התקבל במרכז עובד מתוך אגף הרווחה לעבודה עם הקהילה
האתיופית  .בעבודתו הוא מתרכז בעיקר עם בני העדה  ,לרבות נשים בסיוע
השמגליוץ .נציין כי בני העדה אשר דוברים עברית מטופלים גם על ידי אנשי
צוות אחרים במרכז בהתאם לשיקולים מקצועיים ובהתאם לבקשות
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הפונים .כל טיפול נרשם בתיק המטופל .הטיפול בבני העדה האתיופית הרבה
פעמים מורכב .ברוב המקרים יש צורך בשיתוף פעולה מלא עם עובדי
הרווחה.
עוד נמסר לביקורת כי כפי שציינו העו"ס במרכז האחראי על טיפול בקהילה
האתיופית מסתייע באופן קבוע בשמגליוץ לצורך גישור בין בני זוג
מסוכסכים .נציין כי ההפניה לשמגליוץ תלויה בהסכמתם של הפונים .חלקם
אינם מעוניינים בגישור על ידי השמגליוץ ומעדיפים את העובד האתיופי
ולעיתים מעדיפים עובד סוציאלי לא מבני העדה.
 .)7ממצא מס' :7
הגנה על נפגעי אלימות בין בני הזוג והטיפול בהם למניעת אלימות:
הנחיות כתובות בדבר "דרכי העבודה" בין המרכז למניעת אלימות ובין המח'
לשירותים חברתיים -נמצא כי הדיווחים האמורים לא התבצעו.

סטאטוס:
לא תוקן.
 .)8ממצא מס' : 8
ועדת היגוי:
עיריית אור יהודה לא הקימה ולא הפעילה ועדת היגוי.
המלצת הביקורת
על העירייה לפעול לאלתר להפעלה סדירה של ועדה זו.

סטאטוס:
לא תוקן וההמלצה לא יושמה.
בהתייחסותה לביקורת השיבה המח' לשירותים חברתיים כי בשנת 3104
מתוכננת להתקיים וועדת היגוי ראשונה .עדיין אין תאריך מדויק ככל הנראה
בתחילת חודש ינואר  ,3104כאשר צוות המרכז יהיה מאויש במלואו .לוועדת
ההיגוי יוזמנו כל הנציגים מהמשרדים השונים ,בהתאם להוראות תע"ס.
במסגרת וועדה זו תוצג תכנית עבודה שנתית ותיערך חשיבה ודיון בין כל
המשתתפים לגבי דרכי העבודה במרכז .לקראת חודש יולי  3104תיערך
ישיבה נוספת של וועדת ההיגוי לצורך מעקב שוטף.
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ישיבות וועדות ההיגוי יתועדו ועותק מסיכום הישיבות יישלח למשתתפים
ולפיקוח הארצי.
 .)5ממצא מס' :5
ועדה לדיון במקרי אלימות מורכבים:
נמצא כי המח' לשירותים חברתיים לא כינסה ועדה לדיון במקרי אלימות
מורכבים.
המלצת הביקורת
על העירייה לדאוג להפעיל ועדה לדיון במקרי אלימות במשפחה כנדרש
בתע"ס ולתעד את דיוניה והחלטותיה בפרוטוקולים.

סטאטוס:
תוקן.
בהתייחסותה לביקורת השיבה המח' לשירותים חברתיים כי מחודש מרס
 3102התקיימו במסגרת המחלקה שלושה דיוני אלימות מורכבים
( .)0717,35101הדיונים תועדו ובמסגרת הדיונים ננקטו פעולות שהוחלטו
בשיתוף פעולה של כל הגורמים המעורבים בעניין .כמו כן ,נעשה מעקב שוטף
אחר המקרים שהוצגו בוועדה לדיון במקרי אלימות מורכבים.
 .)01ממצא מס' : 01
המרכז למניעת אלימות באור יהודה פעל רק שלושה ימים בשבוע .בימים
האחרים לא היה פתרון לזוגות נפגעים הפונים לעזרה.
גם פניות טלפוניות למרכז לא נענו לאחר שעות העבודה .זאת ועוד ,גם בשעות
העבודה פניות טלפוניות לא תמיד נענו ,ומנהלת המרכז הבהירה למשרדי
מבקר המדינה כי עקב מחסור בכ"א "קיימות תלונות מוצדקות של תושבים
שהמרכז אינו נגיש לטלפונים ולעיתים הטלפון מצלצל פעמים רבות ואיננו
יכולים לענות".

סטאטוס:
תוקן.
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 .)00ממצא מס' : 00
עיריית אור יהודה לא דאגה לתורנויות כונן בשעות ובימים שבהם מרכז
למניעת אלימות אינו פועל ,לקבלת פניות לעזרה ולהגנה ולהפעלת עובדי
המרכז למניעת אלימות בעת הצורך .נמצא כי המרכז למניעת אלימות הופעל
באופן שלא אפשר מתן סיוע מיידי וזמין לפונים.
המלצת הביקורת
על הרשות המקומית לפעול לאלתר לפרסום אופן הפנייה למרכז למניעת
אלימות  .כמו-כן עליה להפעיל אמצעי עזר ,כגון מוקד עירוני ,לקבלת הפניות
ולהכוונת הפונים לגורמי טיפול .לדאוג בשיתוף משרד הרווחה להרחבת שעות
פעילותם .לקבוע כונן לשעות שבהן אין המרכז פעיל ולדאוג למתן הגנה וטיפול
מידיים לכל פונה-כל זאת כדי לתת לנפגעי האלימות את ההגנה והטיפול
המיטביים כנדרש בתע"ס.

סטאטוס:
תוקן.
בהתייחסות לביקורת השיבה המח' לשירותים חברתיים כי מחודש מרץ
 3102המרכז פועל חמישה ימים בשבוע  ,משעה  18:11בבוקר ועד 09:11
ופעמיים בשבוע בימי שני ורביעי מהבוקר ועד לשעות הערב  ,רצוף.
עד לפני כחודשיים הייתה במרכז מזכירה שיצאה לחופשת לידה .המרכז
פועל כיום ללא מזכירות ,מה שמכביד מאד ומקשה על מתן מענה מיידי
לפונים .יש במרכז מזכירה אלקטרונית בה ניתן להשאיר הודעות ,אשר
נמשכות מדי יום .במרכז אין שמירה  ,אין זמזמי מצוקה ,לאור זאת לא ניתן
בשום אופן להשאיר עובד לבדו וההוראה המפורשת לעבוד בזוגות בעיקר
בשעות אחר צהריים ערב.
מתוך שיקולים מקצועיים הוחלט שייקבע שלט חיצוני עם מספרי טלפון של
המרכז ,שיכוון את הפונים לאן להתקשר על מנת לקבוע פגישה ובמקרי
חירום לפנות למוקד העירוני  .019החלטה זו נובעת מצורך להגן על עובדי
המרכז ,אשר עובדים עם אוכלוסייה של פוגעים ונפגעים מאלימות במשפחה
ועלולים למצוא את עצמם חשופים לאלימות כלפיהם או עדים לאלימות
שמכוונת כלפי פונים1ות למרכז.
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 .)03ממצא מס' : 03
עובדי המוקד בעיריית אור יהודה לא ניהלו רישומים נפרדים לגבי תלונות בגין
אלימות בין בני זוג ,וממילא לא היה ניתן לבחון אם התקבלו תלונות שכאלה
וכיצד המוקד טיפל בהן .למוקד גם לא היו נהלים בכתב בדבר אופן הטיפול
בתלונות הנוגעות למחלקה לשירותים חברתיים.

סטאטוס:
לא תוקן.
בהתייחסותה לביקורת השיבה המח' לשירותים חברתיים כי הכוננים במוקד
העירוני יודעים שבמקרי חירום עליהם לפנות לכונן באגף הרווחה  ,שהוא
עובד סוציאלי ,אשר ממשיך בטיפול במקרה בהתאם לצורך ,לאחר שעות
העבודה.
 .)02ממצא מס' :02
איתור מוקדם:
נמצא כי המרכז למניעת אלימות באור יהודה והמחלקה לשירותים חברתיים
לא פעל לאיתור בני זוג נפגעי אלימות ,ואף לא העבירו מידע חיוני בנושא
לגורמי הטיפול המקומיים.

סטאטוס:
בהתייחסותה לביקורת השיבה המח' לשירותים חברתיים כי כל נושא
האיתור המוקדם מעוגן בקשרים של המרכז עם עובדי אגף הרווחה
והמשטרה בעיקר .בנושא זה בונה מנהלת המרכז קשרים חדשים באמצעות
דיונים על מקרים ספציפיים ,העברת מידע ושיתוף פעולה עם עובדי אגף
הרווחה ,נציגי המשטרה ,שפ"ח וגורמים נוספים בעיר .מתקיים קשר ישיר
והדוק בין מנהלת המרכז לבין קצינת אלמ"ב בתחנת משטרת מסובים,
ונמסרים דיווחים רלוונטיים בהתאם לצורך .בכך למעשה ניתן מענה מקצועי
לאוכלוסייה הזקוקה לכך .נקבעה פגישה עם מפקד המשטרה החדש של
משטרת מסובים והוא וצוותו יגיעו לפגישה שנקבעה לתאריך .39.00.3102
בחודש ינואר  3104מתוכנן להתחיל לעבוד עו"ס משטרה במרכז למניעת
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אלימות  ,אשר יעבוד ויקשר בין המשטרה לבין המרכז .נושא זה תלוי
בתקציב פרויקט עיר ללא אלימות.
 .)04ממצא מס' :04
הגנה על הנפגע:
נמצא כי המרכז למניעת אלימות ובמחלקה לשירותים חברתיים לא השתמשו
בכלי להערכת מסוכנות ,שלא בהתאם להוראות התע"ס ועקב כך חסרו
המטפלים מידע חיוני להגנה על הנפגעת ולטיפול בה.

סטאטוס:
תוקן חלקית.
בהתייחסותה לביקורת השיבה המח' לשירותים חברתיים כי בכל תיק
טיפולי ,בהתאם להוראות תע"ס נערכת הערכת מסוכנות .בחלק מתיקי
הפונים יש כבר הערכות מסוכנות ,אך עדיין לא בכולם.
 .)07ממצא מס' :07
"הערכת פוטנציאל המסוכנות" -ועדה מחוזית:
נמצא כי הרשות המקומית לא השתמשה כלל באמצעי הערכה זה ולא הפנו
לוועדה המחוזית האמורה זוגות שזקוקים לכאורה לסיוע במניעת אלימות
במשפחה.

סטאטוס:
תוקן.
בהתייחסותה לביקורת השיבה השיבה המח' לשירותים חברתיים כי
לאחרונה לפני מספר ימים התקיימה וועדה מחוזית לגבי זוג הורים לשלושה
ילדים ,החיים בנפרד ,היוזמה לקיום הוועדה באה מטעם פקידת הסעד
לסדרי דין ,אשר פנתה באופן ישיר למנהלת המרכז .לאחר חשיבה משותפת
הוחלט לקיים דיון עם צוות רב מקצועי בו נכחו פסיכיאטרית ,מפקחים
מחוזיים בתחום האלימות ,עובדים סוציאליים ,ובני הזוג .הדיון התקיים
לצורך הערכה רחבה של מספר אנשי מקצוע לגבי פוטנציאל הסיכון שנשקף
מצד הבעל לפגוע באישה ,בין היתר על רקע מצבו הנפשי ועברו הפלילי
והפסיכיאטרי.
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 .)09ממצא מס' :09
נמצא כי המרכז למניעת אלימות והמח' לשירותים חברתיים לא הכינו תכנית
הגנה מפורטת לכל אחת מהמטופלות ,שלא לפי הנדרש בתע"ס.

סטאטוס:
לא תוקן.
 .)07ממצא מס' :07
הקשר עם מקלטים לנשים מוכות:
נמצא כי המח' לשירותים חברתיים לא פעלה לשיתופן בהכנת תכנית הטיפול
של הנשים ששוכנו במקלטים.
המלצת הביקורת
על המח' לשירותים חברתיים לדאוג לכך שהעו"ס במחלקה יהיו שותפים בכל
שלבי הטיפול ,בכלל זה שלבי הטיפול המתבצעים במקלט ,כנדרש בתע"ס.

סטאטוס:
תוקן.
בהתייחסותה לביקורת השיבה המח' לשירותים חברתיים כי הקשר עם
המקלטים לנשים מוכות מתקיים באופן סדיר ובהתאם לצורך .בפרט לקראת
שילובה של האישה מחדש בקהילה .העו"ס מקבלים סיכום טיפול מצוות
המקלט וממשיכים בטיפול באישה המוכה ,בהתאם לצרכיה .מאז כניסתה
של המנהלת החדשה לתפקידה הופנו שלוש נשים עם ילדיהם למקלטים:
בירושלים ,באשדוד ובחדרה .בכל המקרים התקיים קשר בין אנשי המקצוע
במרכז לאנשי המקצוע במקלט ,תוך העברת מידע רלוונטי ,לרבות מידע לגבי
מועד סיום הטיפול במקלט ודרכי התערבות כטיפול המשך .כמו כן צוות
המרכז משתדל בהתאם לשיתוף הפעולה לקיים קשר עם הבעל 1בן הזוג
בתקופה בה האישה והילדים שוהים במקלט ,מתוך תפיסת טיפול מערכתית,
לצורך מעקב אחר צרכיו של הבעל ,להערכת הפוטנציאל לאלימות חוזרת
ומניעתה על ידי מתן ותמיכה בהתאם.
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 .)08ממצא מס' :08
הטיפול במעורבים באלימות בין בני זוג:
 .) 0נקבע בתע"ס ,כי במקרה אלימות במשפחה תינתן לנפגעים עזרה מיד
"ללא יצירת רשימות המתנה".
בחודש נובמבר  , 0200הייתה בידי מנהלת המרכז למניעת אלימות באור
יהודה רשימת המתנה של  00נפגעי אלימות בין בני זוג נפגעים שהמתינו
ארבעה ואף שמונה חודשים לתחילת הטיפול.
 .)0כמו כן היו במרכז למניעת אלימות באור יהודה ,נכון לראשית דצמבר
 ,0200רישומים ומסמכים נלווים של  76נשים חשופות לאלימות שאינן נמצאות
בטיפול ,שהוגדרו כפי שקיבלו טיפול "חד-פעמי" .ברוב הרישומים תועדו פניות.
משנת  0200של גורמי חוץ ,כגון דיווחים של המשטרה .מבחינת הרישומים
האמורי ם עולה כי היו נשים שהביעו רצון לקבל טיפול ועזרה כלשהי אך המרכז
למניעת אלימות לא הפנה אותן לטיפול ובקשתן לא מולאה.

סטאטוס:
לא תוקן.
בהתייחסותה לביקורת השיבה המח' לשירותים חברתיים כי ביחס לרשימות
ההמתנה ,המגמה הכללית היא לתת מענה זמין ומהיר ככל הניתן ,בהתאם
לצורך ורמת הסיכון .כאמור מקרי חירום מטופלים באופן מיידי .לגבי
מקרים בהם לא נשקפת סכנה מיידית הפונים מזומנים לאינטייק .לעיתים
עובר פרק זמן של מספר שבועות בין מועד הפנייה למועד בו מתבצע
האינטייק ,העיכוב נודע בשל מחסור בכוח אדם לעומת כמות משמעותית של
פניות או הפניות .מנהלת המרכז היא זו שבוחנת את כל המקרים ופועלת על
פי שיקול דעתה לגבי דחיפות הטיפול.
המרכז למניעת אלימות שואף להגיע למצב בו לא תהיינה המתנות בכלל
ויינתן שירות מהיר בהתאם לצרכים השונים .ניתן יהיה ליישם שאיפה זו
באם יוקצו משאבים נוספים של כוח אדם למרכז.

95
דו"ח מבקר העירייה מס'  8לשנת 3102

 .)05ממצא מס' :05
טיפול פרטני לנשים:
אחד העו"ס שבמרכז למניעת אלימות במשפחה באור יהודה הוא בן העדה
האתיופית ומטפל בנפגעי אלימות בין בני הזוג יוצא אתיופיה .במועד הביקורת
היו בטיפולו תשעה גברים שטופלו באופן פרטני .נמצא כי לנשותיהם לא ניתן
טיפול פרטני ,ועם שש מהן אף לא נשמר קשר רציף לבחינת מצבן.
המלצות הביקורת
על העירייה לפעול לאלתר למתן טיפול פרטני נאות לנשים אלה וליצור את
התנאים שיאפשרו להעניק לכל נפגעת את הטיפול הדרוש לה בלא שתיאלץ
להמתין לקבלתו.

סטאטוס:
תוקן חלקית.
במהלך ביקורת המעקב נמצא כי במרכז למניעת אלימות נקבעה תוכנית
טיפול פרטנית למטופלת אשר טופלה בעבר עם בן זוגה וממשיכה להיות
מטופלת במרכז .למטופלת אחרת נפתח תיק פנייה חדשה מחודש יוני .3102
 .)31ממצא מס' :31
רוב העו"ס שטיפלו בנפגעי אלימות בין בני זוג השתתפו רק בקורס "אשנב
לאלימות" וחסרו את ההכשרה הנדרשת בתע"ס.

סטאטוס:
לא תוקן .
בהתייחסותה לביקורת השיבה המח' לשירותים חברתיים כי מנהלת המרכז,
גב' טלי עדן ,מומחית בתחום תקון בין התר בתחום של מניעת אלימות
במשפחה ויש לה הכשרה אקדמית בנושא וניסיון רב שנים בתחום.
עו"ס י .מ - .עובדת חדשה בעלת הכשרה מקצועית מתאימה ובעלת ניסיון
בעבודה במקלט לנשים מוכות ובהוסטל לגברים אלימים "בית נועם".
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 .)30ממצא מס' :30
נמצא כי העו"ס שטיפלו בנפגעי אלימות בן בני זוג במרכז למניעת אלימות
ובמח' לשירותים חברתיים לא נהגו לקבוע תכנית טיפול פרטנית לבני הזוג
שנפגעו ותיעדו בתיקי הלקוח רק את צעדי הטיפול שנעשו בעת ביצועם.

סטאטוס:
תוקן חלקית.
במהלך ביקורת המעקב נמצא כי במרכז למניעת אלימות נקבעה תוכנית
טיפול פרטנית למטופלת אשר טופלה בעבר עם בן זוגה וממשיכה להיות
מטופלת במרכז.
 .)33ממצא מס' :33
נמצא כי העו"ס במרכז למניעת אלימות שבעיריית אור יהודה ובמח' שירותים
חברתיים לא עשו פעולות עקביות לחזר אחר לקוחותיהם.

סטאטוס:
לא תוקן.
 .)32ממצא מס' :32
נמצא כי המח' לשירותים חברתיים והמרכז למניעת אלימות באור יהודה לא
נהגו לכנס ועדות הערכה .בבדיקת תיקי הלקוח נמצאו  00מטופלים שהטיפול
בהם נמשך בין שנה לארבע שנים בלא שהתכנסה ועדת הערכה בעניינם ובלא
שנבחנה יעילות הטיפול בהם.

סטאטוס:
תוקן חלקית.
בהתייחסות לביקורת השיבה המח' לשירותים חברתיים כי כל נושא הערכת
המשך טיפול והדגשים הטיפוליים הותאמו לנהלי משרד הרווחה תוך
הנחייתה של המפקחת המחוזית גב' נ .ד .עד היום התקיימו כארבע פגישות
פיקוח במסגרת המרכז.
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 .)34ממצא מס' : 34
תכנית לטיפול בילדים העדים לאלימות:
המח' לשירותים חברתיים והמרכז למניעת אלימות לא עסקו בנושא זה
והילדים שחוו אלימות בין הוריהם לא טופלו .קבוצות הורים כלל לא הוקמו.
המלצת הביקורת
על הרשות המקומית בשיתוף משרד הרווחה לפעול לאלתר לגיבוש הסדרים
שיאפשרו לילדים אלה לקבל את הטיפול שהם כה זקוקים לו ,בהתאם
להוראות התע"ס.

סטאטוס:
לא תוקן וההמלצה לא יושמה.
בהתייחסותה לביקורת השיבה המח' לשירותים חברתיים כי נושא זה בשלב
זה איננו מטופל במרכז לשלום המשפחה מפאת מחסור במשאבים ובכוח
אדם .לעניין זה צריך איש מקצוע המומחה בתחום טיפול בילדים ונוער בעל
ניסיון וידע בנושא .כמו כן משרד הרווחה צריך להקצות כוח אדם לנושא,
דבר שלא נעשה עד כה .בקשה לעו"ס ילדים מפרויקט עיר ללא אלימות לא
אושרה [לשנת .]3103
הערת הביקורת
הוראות התע"ס קובעות כי המרכז למניעה וטיפול באלימות משפחה נועד
לספק מענה ברמות השונות וברבדים השונים לכל חברי המשפחה ובכלל זה
ילדים ובני נוער עדים לאלימות במשפחה .ילדים אלו נפגעים מהבחינה
הנפשית והתפקודית ,והם זקוקים לטיפול נפשי שיאפשר להם להתמודד עם
פגיעה זו.
על המחלקה לשירותים חברתיים לדאוג להכשרת עובדים למשימה חיונית
זו.

סיכום והמלצות
על העירייה והמחלקה לשירותים חברתיים לפעול לאלתר לתיקון הליקויים
שהועלו ואשר טרם תוקנו וליצור תנאים שיאפשרו התמודדות טובה יותר עם
תופעת האלימות בין בני זוג ולהעניק הגנה וטיפול נאותים לנפגעים.

98
דו"ח מבקר העירייה מס'  8לשנת 3102

הערות ראש העירייה לדו"ח המבקר
פעילות העירייה למניעת אלימות במשפחה ולטיפול בנפגעיה
תופעת האלימות במשפחה היא בעיה ציבורית חברתית שיש לה השפעות ברמה
האישית ,המשפחתית והחברתית ,והשלכות לטווח הקצר והארוך.
מחובותינו כחברה מוסרית ואחראית לפעול למניעה ולטיפול בתופעה זו ללא לֵאּות.
אני מנחה את מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים לתקן את הליקויים ,ליישם את
המלצות הביקורת ולדו"ח למנכ"ל העירייה במסגרת צוות תיקון הליקויים.
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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
(097ב) המועצה ,בהחלטת רוב חבריה ,תמנה לעירייה מבקר במשרה מלאה.
(ג) לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר העירייה אלא אם כן תקיימו בו כל אלה:
( )0הוא יחיד.
( )3הוא תושב ישראל.
( )2הוא 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.
( )7הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת.
( )9הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף
דומה אחד של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית.
(ג )0לא 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 )3מי 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 )7(-לסעיף קטן
(ג) ,כמבקר העירייה ,אם הוא רכש ניסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת
בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב.0553-
069א .מועצה שלא מינתה מבקר
(א)
(ב)

ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר ,רשאי הוא לדרוש ממנה בצו כי
תמנה מבקר ,כאמור בסעיף  ,097תוך הזמן הנקוב בצו.
לא מילאה המועצה אחר הצו תוך הזמן האמור ,רשאי הממונה למנות מבקר
לעירייה ולקבוע את שכרו.
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092א .תפקידי המבקר
(א) ואלה תפקידי המבקר :
()0
()3
()2
()4
(ב)

(ג)
()0
()3
()2
(ד)

לבדוק את פעולות העירייה ,לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה  ,0597 -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.
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.
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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092ב .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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092ג .דו"ח המבקר
(א) המבקר יגיש לראש העירייה דוח על ממצאי הביקורת שערך ,הדו"ח יוגש
אחת לשנה ,לא יאוחר מ 0-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) ( )0תוך 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 ,0577-יעביר המבקר את העניין במישרין לידיעת מבקר
המדינה.

092ה .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 )0לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העירייה
אלא אם כן התקיימו בו הוראות סעיף (097ג)( )0עד (.)4
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(ה )3על אף הוראות סעיף קטן (ה ,)0רשאי ראש העירייה ,בהסכמת מבקר
העירייה ,לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור
בסעיף (097ג)( )4אם רכש ניסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף
ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב .0553
(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 .)0(070
(ח) בסעיף זה" ,עובד ביקורת" – עובד המבצע פעולת ביקורת.

פרק שמיני :ועדות המועצה
027ג .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.

 092ג0א .צוות לתיקון ליקויים
(א) בסעיף זה " ,בצוות" – עובדי העירייה החברים בצוות לתיקון ליקויים,
שמונה לפי הוראות סעיף 30א(ב) לחוק מבקר המדינה ,התשי"יח[ 0578-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 071ג(ה)( )0או ( ,)3לפי 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.
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(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 30א ו30-ב לחוק מבקר
המדינה.

תקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העירייה) התשל"ד0792-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  247לפקודת העיריות ,אני מתקין תקנות אלה:
 .0תאריך הגשת דין וחשבון
מבקר העירייה יגיש לראש העירייה ,לא יאוחר מהאחד באוגוסט 12בכל שנה,
דין וחשבון המתייחס לשנת הכספים שקדמה לאותו תאריך על ממצאי
הביקורת שערך.
 .0תוכן 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.
 .2רשימת 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'  81לפקודת העיריות מיום  04.0.13הוקדם מועד הגשת דו"ח המבקר,
ונקבע שיוגש לא יאוחר מה 0-באפריל מדי שנה .לאור תיקון זה ,צפוי שינוי בהתאם גם
בתקנות העיריות ,וכמובן שהתאריך המחייב הינו  0באפריל.

