
  
  
  

  מבקר העירייה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  ע"תש,    אדר'     ז

2010  פברואר  21  

 

  

  ח מבקר העירייה"דו
  
  4' מס

  

  2009לשנת 
  



   2009 לשנת 4' ח מבקר העירייה מס"      דו
1

  

  
  משרד מבקר העירייה

  ע"תש,               ז אדר

   2010    פברואר        21
  245ביקורת  :  סימוננו

  ,לכבוד
   ראש העירייה מר דוד יוס�

  
  !נכבדי

  
  2009ת  לשנ4' ח מבקר העירייה מס" דו:הנדו�

  

. 2009 לשנת 4' הרני מתכבד להגיש אלי� את די� וחשבו� מבקר העירייה מס .1
 .לפקודת העיריות) א( ג 170ח מוגש על פי הוראות סעי� "הדו

ח מקי� את ממצאי הביקורת אשר בוצעה במהל� השנה שלגביה מוגש "הדו .2
ובעלי , באשר הייתה, לאחר קבלת הערות ותגובת המבוקרי&, ח"הדו

 . מול& נערכה הביקורתהתפקידי&

ח כלי עזר ניהולי מועיל לשיפור פעילות העירייה "אני מקווה כי תמצא בדו .3
 .בתחומי& שבוקרו

ח  הביקורת כמפורט בסעי� "תשומת הלב  מופנת לאופ� הטיפול הנדרש בדו .4
 .לפקודת העיריות) ו (*)ג( ג 170

, תהמבקר מודה מקרב לב על הסיוע ושיתו� הפעולה לה& זוכה הביקור .5
 .להנהלת העירייה ולעובדי& הרואי& בביקורת ככלי ניהולי מקצועי

החשובה , ריטה בנימינוב על עזרתה הנאמנה' תודתי נתונה למזכירתי הגב .6
 .והמסורה
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   ח ביקורת"דו קריאת שמות לרחובות

   מבוא פרק א

  כללי

, הרחובות, החובה לדאוג לסלילה ולתחזוקה נאותה של כל הדרכי&החוק מטיל על העירייה את 

  .ולשנות& בהתא& לצור�, לקבוע לה& שמות ומספרי&, הסמטאות והכיכרות שבתחומה

  .2009 מאי *הביקורת נערכה במהל� החודשי& מרס

  מטרת הביקורת

  .שילוט ומספרי בתי&, לבחו� את תהלי� קריאה ושינוי שמות לרחובות

  הביקורתמתודולוגית 

כ� . נפגש המבקר ע& מנהלי המחלקות ועובדי העירייה כ� בוצעו סיורי שטח ועוד, במהל� עבודתו

הביקורת סקרה את הפרוטוקולי& של . נתקיימו שיחות ע& הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  .ועדת השמות למקומות ציבוריי&

תפות בעלי תפקיד ל העירייה ובהשת"הביקורת קיימה שיחה לפתיחת הביקורת בראשות מנכ

  .לה& רלוונטיות לנושא הביקורת

  סימני# מוסכמי#

  .פירוט ראה מסמכי& ישימי& כמפורט בנספחי&, מסמ� סימוכי�< > 
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   עובדות פרק ב

לפקח על ,  מטיל על העירייה את החובה לדאוג לסלילה ולתחזוקה נאותה של כל הרחובות1החוק

  .כשולי&ניקוז ומניעת מ, לדאוג לתאורה, הרו&, השיור

או תשנה , הסמטאות והדרכי&, הרחובות, תקרא שמות לכל הדרכי&: נקבע) א)(4.(235בסעי� 

ותדאג לקביעת& במקומות בולטי& .  א235שמותיה& כשיש צור� בכ� בכפו� לאמור בסעי� 

  . במקומות אלה במספרי&&ולסימו� הבנייני

 ציבוריי&בפקודת העיריות ד� בנושא קריאת שמות של מקומות. א235סעי� 
2

  . ושינוי&

  :מפרט את ההלי� הנדרש) א.( א235סעי� 

  :אלא א& כ� התקיימו כל אלה, העירייה לא תקרא מקו& ציבורי על ש& של אישיות

במשרדי העירייה , הודעה על הכוונה לשנות את ש& המקו& הציבורי התפרסמה בעיתו� )1(

. העירייה על שינוי הש&חודש לפחות לפני הדיו� במועצת , ובמקו& הציבורי הנוגע בדבר

בשינויי& , 1965ה "התשכ, א לחוק התכנו� והבניה1הפרסו& בעיתו� יהיה כאמור בסעי� 

  .&המחייבי

)2(  �מועצת העירייה אפשרה לנציגות המקו& הציבורי או לנציגות הדיירי& המתגוררי& סמו

 . טענותיהולהשמיע את , להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, לפי העניי� , למקו& הציבורי

או הש& המוצע , ש& של אישיות, היה ש& המקו& הציבורי שאותו מתכווני& לשנות )3(

שנית� , זימנה מועצת העירייה את בני משפחתו של האישיות, למקו& הציבורי ש& כאמור

 .ולהשמיע את טענותיה&, להופיע לפניה או לפני ועדה שקבעה, היה לאתר& במאמ0 סביר

קובע כי מועצת העירייה רשאית לבחור ועדות קבועות או ועדות  לפקודת העיריות 150סעי� 

מכח סעי� זה תמנה מועצת . ארעיות שתפקיד� לייע0 למועצה בענייני& או במקרי& מסוימי&

  .העירייה ועדת שמות למקומות ציבוריי&

 מפרטות 1971 *א"התשל) מת� מספרי& ושמות לרחובות וסימו� בתי& במספרי&(תקנות העיריות 

האופ� והמועד לשינויי& , מספרי בתי&, ובותיה של העירייה בקביעת מספר וש& לכל רחובאת ח

  .של השמות והמספרי&

א לחוק התכנו� והבניה מפרט האופ� ותהלי� הנדרש לפרסו& כוונת העירייה לשנות ש& של 1סעי� 

  .  מקו& ציבורי

ראש המועצה רשאי , ובע כי ק1957ז "תש) &מספר לבנייני*קביעת  לוחיות(יהודה *חוק עזר לאור

מספר מקולקלת או *מספר או להחלי� לוחית* לוחית�לקבוע על גבי הבניי, לדרוש מבעל בני�

  .מטושטשת ובעל הבני� חייב למלא אתר הדרושה תו� חודש ימי& מיו& מסירת ההודעה

ב ג בני� או להסירה ללא אישור בכת" מפרט את האיסור על אד& להתקי� לוחית מספר ע3סעי� 

  .מאת העירייה 

                                                
 .235סעי� , )נוסח חדש(פקודת העיריות  1

2
  ).א(א 235פקודת העיריות . או חלק מה&, ג� ציבור, שכונה, כיכר, סמטה, רחוב,  דר�*"מקו& ציבורי " 
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 לחוק העזר מפרט את סמכותה של העירייה בא& בעל הבניי� לא מילא אחר הדרישה 4סעי� 

  .בעניי� זה



   2009 לשנת 4' ח מבקר העירייה מס"      דו
8

   ממצאי# רק גפ
  

אזורי תעשייה , נוספו שטחי בניה למגורי&. במש� השני& זכתה אור יהודה לתנופת פיתוח .1

 ישוב ותיק יפאלונסללו רחובות וכבישי& חדשי& ולאחרונה א� צור� לשטחה המוניצי

  ). רמת פינקס(

, החוק מטיל על העירייה את החובה לדאוג לסלילה ולתחזוקה נאותה של הדרכי&

או לשנות& , לקבוע לה& שמות ומספרי&, הסמטאות והכיכרות שבתחומה, הרחובות

�  .בהתא& לצור

, שמות הרחובות נקבעי& על ידי ועדת השמות העירונית הממליצה בפני מועצת העירייה

  . היא הגור& המאשרש

וקבע כי קריאת שמות של , לפקודת העיריות ד� בחובתה זו של העירייה) 4) (א (235סעי�  .2

  . א235מקומות ציבוריי& ושינויי& יעשה בהתא& לפירוט בסעי� 

לפקודת העיריות מינתה מועצת .  א235מנת למלא אחר התהלי� הנדרש בסעי� *על

  .העירייה ועדת שמות

ולהמלי0 בעת ערעורי& של , 0 למועצה בנושא מת� שמות לרחובותתפקידה הוא לייע

 * ו188(דוחות מבקר העירייה . תושבי& על שמות שנקבעו או שבוטלו ברחובותיה&

מפרטי& בהרחבה את מינויה וישיבותיה של ועדת השמות במהל� הקדנציה ) 4/2008

  ).2008*2005בשני& (הקודמת של מועצת העירייה 

או , י לועדת השמות אי� נוהל עבודה כתוב המסדיר את אופ� עבודתהכ, הביקורת העלתה .3

 .נות� מענה לבעיות המתעוררות בתהלי� קריאת השמות וכל הכרו� בו

נקבעו קרטריוני& לקריאת שמות רחובות , 1999בישיבת ועדת השמות שנערכה בשנת  .4

 .>1<אשר הועדה המליצה לאשר& במליאת מועצת העירייה 

כי ממועד הישיבה והלאה לא ,  נקבעה מדיניות27.9.1999הועדה מיו& כי בישיבת , נמצא .5

קריאת ש& רחוב תתאשר רק במקרה והאד& . ש תושבי אור יהודה"ייקראו רחובות ע

 .כיה� כראש רשות לפחות שלוש קדנציות

 אישרה המועצה קביעת קרטריוני& 21.3.2006 מיו& 79בישיבת מועצת העירייה מספר  .6

כי הקרטריוני& נקבעו על ידי ועדת , בישיבה נמסר. ורחובות בעירלמת� שמות לאתרי& 

 .השמות

רשאית ועדת השמות לקבוע שמות ולהמלי0 בפני , י הקרטריוני& המפורטי& בהחלטה"עפ .7

 :המועצה על פי הרשימה שלהל�

  .ראשי ממשלות לשעבר  .א

 .נשיאי& לשעבר  .ב

 .לי& לשעבר"רמטכ, ר כנסת"יו  .ג

 .הודהראשי מועצה וראשי עיריית אור י  .ד

 .סמלי& ואירועי& מההיסטוריה של ישראל בעת החדשה, אישי&  .ה
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 .רבני& ואישי& תורניי&  .ו

 . שני&10חברי מועצה שכיהנו לפחות   .ז

 .שרי& שבפעילות& היה לה& קשר לאור יהודה ותרמו לה  .ח

 .ציוני דר� וסמלי& הקשורי& בעיר  .ט

 ולבטל את  החליטה המליאה לשנות את הקרטריוני&19.11.2006בישיבת המועצה מיו&  .8

  .' ז7הקרטריו� שהוזכר להל� בסעי� 

 קריאת שמות רחובות בעיר .9

  :כיכרות וסמטאות בעיר נעשה כדלקמ�, תהלי� קריאת שמות רחובות 9.1

אד& או גו� המעוני� להציג לועדת השמות לקרוא באור יהודה רחוב או כיכר או ג� ציבורי 

 ולוגיסטיקה או ללשכת מעביר את הצעתו למתא& פעולות מנהל, על ש& אד& או מאורע

מתא& פעולות מנהל ולוגיסטיקה מרכז את ההצעות לשמות ומגיש את . העירייה*ראש

  .החומר לדיו� בועדת השמות

ועדת השמות מעבירה . מאשרת או דוחה את ההצעות, ועדת השמות בוחנת את ההצעות

  .את המלצותיה להחלטת מועצת העירייה

מודיעי& , רות את הש& לרחוב ואת איתורוכאשר ועדת השמות ומועצת העירייה מאש

לשכת ראש העירייה או מתא& פעילות מנהל ולוגיסטיקה למציע הש& כי בקשתו אושרה 

  . על ידי מועצת העירייה

מתא& פעולות מנהל ולוגיסטיקה אמור להודיע לשר הפני& את ש& הרחוב בתו� עשרה 

  .ימי& ממועד אישור הש& במועצה

  . ע ותחזוקה  אשר מכיני& שלט רחוב ע& הש& החדש שנקבע"נמסרת הודעה למחלקת שפ

מתוא& , א& המשפחה או מציע הש& מעוניני& לקיי& טקס רשמי לקריאת ש& לרחוב

  .הדבר ע& לשכת ראש העירייה

כי לא קיי& תהלי� אשר במסגרתו מופ0 המידע בדבר קריאת ש& רחוב , הביקורת העלתה

או א� אזרחי& אחרי& ,  שש& רחוב& הוחל�לדיירי הרחובות חדשי& או דיירי רחובות

עובדה זו גורמת בעיות ה� במגעי& ע& . שהמידע על אודות השמות החדשי& נחו0 לה&

  .  מוסדות ציבור וה� ע& נותני שירותי& שוני&

המקו& העיקרי לאיתורי& ה& רחובות או סמטאות חדשי& בשכונות חדשות או  9.2

, אזור תעשייה צפוני,  רבי�*אות שכונת נווהדוגמ, בפרוייקטי& של אזורי תעשייה חדשי&

 . 6. ת.אזור תעשייה ב

הדר� הראויה והנכונה לקבל מידע על דרכי& ורחובות חדשי& ללא ש& היא קבלת תוכנית 

  .או מפות עיר מאושרות מאג� ההנדסה של העירייה) ע"תב(מתאר מקומית 

ות תקבל מידע בשיבתה לבחו� איתור לקריאת שמות לרחוב, רצוי שוועדת השמות 9.3

כי אי� אג� ההנדסה או , הביקורת העלתה. באמצאות תוכניות מתאר מקומיות  של העיר
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 �מחלקת תשתיות וביצוע או גור& אחר בתחו& תכנו� העיר באג� ההנדסה מעורב בדר

 .כלשהי בקריאת שמות לרחובות

 בתי& מת� מספרי& ושמות לרחובות וסימו�( בתקנות העיריות 2בהקשר זה נקבע בתקנה  9.4

 יו& לאחר תחילתה של 90העירייה תית� מספר לכל רחוב תו� : 1971, א"התשל) במספרי&

 .תוכנית מתאר מאושרת אשר בה מצוי� הרחוב

את , וממלא ג& לא קבלו בשלב מוקד&, כי הגורמי& הטפלי& לא דרשו, הביקורת העלתה 9.5

א ש& ולהציג& המידע הרלוונטי מהגורמי& העירוניי& כדי לאתר באמצעותו רחובות לל

 .בפני ועדת השמות

או בטבלת , יהודה מנוהל ידנית*כי ניהול תהלי� מת� שמות לרחובות בעיריית אור, נמצא 9.6

excelולא בעזרת מאגר מידע ממוחשב . 

כי העירייה לא העבירה למשרד הפני& וללשכה המרכזית , הביקורת העלתה 9.7

או שינוי שמות רחובות , שדיווח בגי� מת� ש& לרחוב חד) ס" הלמ*להל�(לסטטיסטיקה 

 .במועד הקבוע בחוק

  התייחסות מתא# פעולות מנהל ולוגיסטיקה

דיווח בדבר קריאה ושינוי שמות לרחובות באור יהודה בעשר שני& האחרונות הועבר 

 הלשכה * במשרד ראש הממשלהה ראש אג� גיאוגרפי* למר בני ולדמ�2009ברשויות מאי 

. תקשר אלי ודווח כי עדכ� את משרד הפני& בהתא&מר ולדמ� ה. המרכזית לסטטיסטיקה

 מזכיר העירייה לשעבר ומנהל הנכסי& 2003 *2002עולה כי בשני& , מהמסמכי& בתיק הוועדה

 .  דווחו למר ולדמ� על קריאה ושינוי שמות רחובות

 שינוי שמות רחובות .10

מקומו הצור� לפעולה זו . העירייה נדרשת מפע& לפע& לשינוי שמות רחובות קיימי& 10.1

 :ובה�, בשל סיבות שונות

 .בקשה ופנייה של משפחת המונצח לקרוא רחוב אחר על שמו �

 .  בקשה של דיירי הרחוב לשנות את ש& הרחוב �

הקרוי כבר על ש& , דווקא במקו& מסיו&, כאשר יש רצו� להנציח של נפטר �

 .מישהו אחר

 בחיוב תובעיקר כדי להיענ, או חלק ממנו, כוונה של העירייה לשנות ש& רחוב �

 .לפניות ובקשות הממתינות לאיתור רחוב לש& ההנצחה

 :מתייחסת לתהלי� הנדרש וקובעת הוראות כמפורט',  א235בסעי� , פקודת העיריות 10.2

 :אלא א& כ� התקיימו כל אלה, העירייה לא תשנה ש& של מקו& ציבורי 10.2.1

במשרדי , הודעה על הכוונה לשנות את ש& המקו& הציבורי התפרסמה בעיתו� )1(

חודש לפחות לפני הדיו� במועצת , ירייה ובמקו& הציבורי הנגוע בדברהע
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א לחוק התכנו� 1הפרסו& בעיתו� יהיה כאמור בסעי� . העירייה על שינוי הש&

  :והבניה

שלפחות אחד מה& הוא , פרסו& בשני עיתוני& יומיי& בשפה העברית •

סו&  פר*ובמקו& שבו מופיע עיתו� מקומי לפחות אחת לשבוע, עיתו� נפו0

 .נוס� בעיתו� המקומי

תחול חובת הפרסו& ג& באתר , נקבעה חובת  פרסו& בעיתו� לפי חוק זה •

האינטרנט
3

 . 

תאפשר לנציגות הרחוב , מועצת העירייה או ועדה שמועצת העירייה קבעה )2(

הוועדה תעביר את טענות הדיירי& . להופיע לפניה ולהשמיע את טענותיה&

 .בצירו� המלצותיה למועצת העירייה

או ש& הרחוב שאותו מתכווני& לשנות הוא ש& של , א& הש& המוצע לרחוב )3(

את בני , או הוועדה שמועצת העירייה קבעה, תזמי� מועצת העירייה, אישיות

להופיע , אלו שנית� לאתר& במאמ0 סביר, משפחתו של האישיות הנדונה

  .לפניה ולהשמיע את טענותיה&

או ,  ש& של אחד מגדולי האומההיה ש& הרחוב שאותו מתכווני& לשנות הוא )4(

ובני משפחתו התנגדו , לאומית או ממלכתית, ש& שהוא בעל משמעות דתית

תישלח הודעה על הכוונה לשינוי הש& לממשלה או לוועדת , או לא אותרו

א& לא ניתנה החלטת . וה� יחליטו על השינוי, שהממשלה הסמיכה, שרי&

 �רואי& ,  קבלת ההודעה ימי& מיו&60הממשלה או של ועדת השרי& תו

 .אותה כאילו ניתנה הסכמתה לשינוי

 .ההחלטה לשינוי הש& התקבלה ברוב של שני שלישי& מחברי המועצה )5(

, כי נוהל קריאת שמות הכולל מועד השינוי בו יבוצע שינוי הש&, הביקורת העלתה 10.3

האפשרות לנציגות הרחוב , הדרישה לפרסו& לציבור חודש מראש לפני הדיו� במועצה

 .>2 <1999הוצג בוועדת השמות בשנת , ופיע בפני הוועדה כדי להשמיע את דבריהלה

מסמ� , .ש.ד מ"עו, ש לעירייה" פרס& היועמ2002כי בשנת , כ� העלתה הביקורת 10.4

המפרט את התהלי� ולוח הזמני& הנדרשי& לש& שינוי שמות למקומות ציבוריי& 

 .>1<וועדה אשר נדונו בועדת השמות ואשר עמדו על סדר יומה של ה

,  מת� מספרי& ושמות לרחובות וסימו� בתי& במספרי&* לתקנות העיריות4בתקנה  10.5

כי בוטל ש& רחוב אי� לחזור ולתיתו לרחוב אחר לפני שחלפו , נקבע, 1971*א"התשל

 .אלא באישור שר הפני&, חמש שני& מיו& שבוטל הש&

חוב ההגנה  נקבע שיבוטל ש& ר1999כי בועדת השמות משנת , הביקורת העלתה 10.6

כי למרות שחל� המועד , נמצא.  היש� במקו& רחוב התעשייההויועתק לאזור התעשיי

                                                
3
  )18' מס(ח " תיקו� התשס 
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טר& הוחל� ש& הרחוב וטר& נקבע שלט ע& , )חמש שני&(החוקי בו נית� להעתיק ש& 

 . ש& הרחוב החדש באתר

 הוחלט על החלפת שמות של חמישה רחובות אשר 12.9.00בישיבת ועדת השמות מיו&  10.7

 : יומההיו על סדר

כי למרות החלטת מועצת העירייה  , נמצא.  יקרא רחוב מילווקי *רחוב שפרינצק  .א

  .ההחלטה טר& בוצעה עד כה וש& הרחוב לא הוחל�

כי מועצת העירייה בישיבתה משנת , נמצא. רחוב קפל�  יקרא רחוב יהדות קנדה  .ב

 נער� טקס והוחלפו 2002אשרה את המלצת ועדת השמות ובחודש פברואר , 2000

 .>3<שלטי הרחוב 

כי עד כה לא בוצעה ההחלטה וש& , נמצא. רחוב החרושת יקרא רחוב שפרינצק  .ג

 .הרחוב לא הוחל�

כי עד כה לא בוצעה החלטה וש& הרחוב לא , נמצא . רחוב העבודה יקרא קפל�  .ד

 .הוחל�

למרות שחלפו חמש שני& , לביקורת לא הוצג תכנו� או יעד צפוי לביצוע ההחלטה

  .נית� לייש& ההחלטה ולית� את הש& שבוטל או הועתקהקבועי& בחוק ו

, כי במכתב ששלח מזכיר העירייה אל ראש העירייה ולכל חברי מועצת העירייה, נמצא 10.8

צוינה החלטת המועצה לאשר את המלצת ועדת השמות לשינוי שמות הרחובות אשר 

יש& את נית� לי, 4כי לאור הקביעה בתקנות העיריות, כ� ציי� . 10.7פורטו בסעי� 

 .>  4<2005ד דלעיל רק בשנת ,ההחלטה בסעיפי& ג

כי להחלטה זו לא נקבעה מטלת המש� לש& מעקב וביצוע בהגיע , הביקורת העלתה

לא הוחלפו שמות ) 2009אפריל *מרס(ועד למועד ביצוע הביקורת הנוכחית , המועד

  .הרחובות

וש& של רחוב כי עירייה רשאית לשנות מספר ,  לתקנות העיריות נקבע7בתקנה  10.9

 .בחודש אוקטובר של כל שנה בלבד

כי במספר מקרי& הוחלפו שמות רחובות שלא במועד הקבוע , הביקורת העלתה

בוצעה " יהדות קנדה"לש& " קפל�"כ� עלתה הביקורת כי החלפת ש& רחוב . בתקנות

בוצעה " משה אביב"לש& " העמל"החלפת ש& רחוב , )2002(במהל� חודש פברואר 

בוצעה " משה הדדי"לש& " הגול�"החלפת ש& רחוב ). 2003( מאי במהל� חודש

משה "לש&  " מונטיפיורי"החלפת ש& קטע מרחוב ). 2009(במהל� בחודש ינואר 

  ).2009(בוצעה במהל� חודש פברואר " חייק

 החליטה להמלי0 בפני מועצת העירייה על 27.9.1999בישיבתה מיו& , ועדת השמות 10.10

המועצה אישרה . ש חטיבת אלכסנדרוני"קרוא אותו עהחלפת ש& רחוב המלכי& ול

 � .27.10.1999את ההמלצה בתארי

                                                
4
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  . כי עד כה טר& בוצעה החלפת הש& וביצוע הצבת השילוט החדש באתר, נמצא

 החליטה להמלי0 בפני מועצת העירייה על 12.9.02בישיבתה מיו& , ועדת השמות 10.11

 :החלפת שמות הרחובות הבאי&

  .יב לרחוב לבי* רחוב ההדס .א

 . לרחוב טולמסוב* רחוב הרות&  .ב

.  הרחובותאש עתידי& להיקר"כי נעשתה פניה בכתב למשפחות האישי& אשר ע, נמצא

כ� בוצע פרסו& בעיתו� ארצי ובמקומו� באשר לכוונת העירייה לשנות את שמות 

  ).שינוי שמות רחובות) נוסח חדש( לפקודת העיריות 235הוצגה לפי סעי� (הרחובות 

 בישיבתה ביו& 92' כי הנושא נדו� בישיבת מועצת העירייה מס, לתההביקורת הע 10.12

ובסיכו& הישיבה , בפני המועצה הוצגו טענות המתנגדי& מקרב התושבי&. 28.10.02

 .ואילו ש& רחוב הרות& לא ישונה) לבייב(כי ש& רחוב ההדס יקרא אבנר , נקבע

 *ב�' ב ההדס לרחמקשר בי� רחו(נית� לרחוב חדש שנסלל " מיכאל טולמסוב"הש& 

  .י חבר המועצה"הצעה שהועלתה במהל� הישיבה ע, ולא נקבע לו ש&) גוריו�

 החלטה להמלי0 בפני מועצת העירייה לקרוא 23.1.08בישיבתה מיו& , ועדת השמות 10.13

 אישרה מועצת העירייה את 3.2.08בתארי� ". משה חייק"ש "קטע מרחוב מונטיפורי ע

 .ההמלצה

 �חלטה שוב במועצה אשר שינתה את אורכו של הקטע החדש  נדונה הה3.3.08בתארי

  ".משה חייק"ש "ע

הפרסו& . כי העירייה פרסמה בעיתו� על כוונתה לשנות את ש& הרחוב, נמצא

 �  .21.3.08 ובעיתו� מקומי בתארי� 23.3.08בעיתונות הארצית נעשה בתארי

  : &מספר ליקויי& בתהלי� וביניה, הביקורת העלתה

רייה לשנות את ש& הרחוב בוצע לאחר שהנושא נדו� במועצת פרסו& כוונת העי  .א

  .העירייה ולא חודש לפחות לפני הדיו� במועצה כנדרש בחוק

העירייה לא אפשרה לנציגות הדיירי& המתגוררי& סמו� למקו& הציבורי להופיע   .ב

�, במטרה להשמיע את טענותיה&, לפני מועצת העירייה או לפני ועדה שנקבעה לכ

 .ושא לדו� במועצת העירייה ובטר& גיבשה המועצה את החלטתהבטר& הובא הנ

 החליטה להמלי0 בפני מועצת העירייה להחלי� 2.9.08בישיבתה מיו& , ועדת השמות 10.14

ההמלצה נדונה בפני מועצת ". משה הדדי"ש "ולקרוא אותו ע" הגול�"את ש& רחוב 

 � . אשר החליטה לקבל את המלצת ועדת השמות6.1.09העירייה בתארי

הפרסו& . כי העירייה פרסמה בעיתו� על כוונתה לשנות את ש& הרחוב, נמצא

 �  .30.1.09בעיתונות הארצית והמקומית נעשה בתארי

  :&הביקורת העלתה מספר ליקויי& בתהלי� וביניה

פרסו& כוונת העירייה לשנות את ש& הרחוב בוצע לאחר שהנושא נדו� במועצת   .א

  .במועצה כנדרש בחוקהעירייה ולא חודש לפחות לפני הדיו� 
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העירייה לא אפשרה לנציגות הדיירי& המתגוררי& סמו� למקו& הציבורי להופיע   .ב

�, במטרה להשמיע את טענותיה&, לפני מועצת העירייה או לפני ועדה שנקבעה לכ

בטר& הובא הנושא לדיו� במועצת העירייה ובטר& גיבשה המועצה את החלטתה 

 .בעניי�

וי ש& הרחוב התקבלה ברוב רגיל ולא ברוב של שני החלטת מועצת העירייה לשינ  .ג

 .הדרוש והקבוע בחוק, שלישי&

 ואילו הפרסו& 19.1.09כי טקס החלפת ש& הרחוב בוצע בתארי� , הביקורת העלתה 10.15

 .30.1.09בוצע למעשה בדיעבד בתארי� , בעיתונות כאמור

 סימו" שמות לרחובות וסימו" בתי# במספרי# .11

 יו& לאחר תחילתה 90 תקבע מספרי& לבתי& תו� ירייהכי ע, בתקנות העיריות נקבע 11.1

  : לב להוראות אלהבשי&, של תוכנית מתאר מאושרת אשר בה מצויי& הבתי&

 .תשא מספר נפרד , א� א& הוא עתיד להיבנות, כל כניסה לבית)    1(

 .בית הגובל בשני רחובות או יותר ישא מספר בכל רחוב)    2(

 תית� העירייה מספר לכל חלק ממנו ורשאית היא לתת כי רחוב שחולק,  נקבע5בתקנה  11.2

  .ש& לכל חלק ממנו

 ימי& על מת� 10 מפרטת את חובתה של העירייה להודיע  לשר הפני& תו� 8תקנה  11.3

  .על שינוי מספר וש& של רחוב ועל קביעת מספרי& לבתי& ברחוב, מספר וש& לרחוב

 פונה הכניסה הראשית ההודעה בדבר מספר לבית תכלול את מספר וש& הרחוב אליו

  .של הבית

 אשרה מועצת העירייה את המלצת ועדת השמות בדבר שינוי ש& רחוב 1999בשנת  11.4

ש אליהו סעדו� "חלקו ע, ההגנה ולחצותו לשני קטעי& בעלי שמות רחובות נפרדי&

  .פורת*ש מרדכי ב�"וחלקו ע

  .כי נושא מספור הבתי& לא טופל במסגרת שינוי זה, נמצא

כפי שנמצא , פורת המתחיל מרחוב קזז במספרי& עולי& וש& אי� בעיה*�בעוד שרחוב ב

  ).98(הרי ברחוב אליהו סעדו� למעשה מתחיל ממספרי& בתי& גבוה 

 *להל�(כי בעקבות פנייה מאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , הביקורת העלתה 11.5

  .נדרשה העירייה למספר את רחובות ב� פורת ואליהו סעדו�) ס"הלמ

) דאז( ובה נקבע כי ראש העירייה 8.5.2002 בישיבת ועדת השמות מיו& הנושא נדו�

  .יבדוק  את הנושא ויעדכ� את הועדה

בסיור הביקורת בשטח עולה כי הבעיה בעינה . לביקורת לא הוצגו תוצאות בדיקה זו

  .ללא שינוי, עומדת 

מצא כי בתו� כ� נ. כ� העלתה הביקורת כי נושא שילוט מספרי הבתי& לא טופל א� הוא 11.6

בבית , כאשר לצידו) פורת*ב�(ש הרחוב החדש "קיי& שילוט ע, בשני בתי& עוקבי&



   2009 לשנת 4' ח מבקר העירייה מס"      דו
15

פורת * כ� שלמתבונ� לא ברור הא& הרחוב הינו ב�*)ההגנה(העוקב נשאר השילוט היש� 

 ).74(או ההגנה ) 72(

     

         

  .18.5.09ו בתארי( התמונות צולמ. שילוט ומספור בתי# ברחוב ב" פורת:1,2'          תמונות מס

הביקורת מציינת מקרי& נוספי& בה& נחצו חובות לשני קטעי& בעלי שמות רחובות  11.7

שקטע (רחוב מונטיפיורי : נפרדי& מבלי שנושא מספור הבתי& טופל כנדרש ובניה&

 ).משה חייק' ממנו הוחל� לרח

 בתי& נמצא כי קבוצת , רחוב מנח& בגי� משתרע בי� רחוב יגאל אלו� לבי� משה דיי� 11.8

כ� שהצד הפונה לרחוב מנח& בגי� רשמו , מרחוב יהלו& שלטו את הכניסה לדירותיה&
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רחוב יהלו& ומספר הבית דבר אשר יש בו משו& הטעייה  לציבור הנמצא ברחוב מנח& 

 .בגי�

 והזמ� הרב שחל� 1999כי למרות הדיו� בסוגיה בועדת השמות בשנת , הביקורת העלתה 11.9

 .הבעיה עדיי� עומדת על כנה, סרמאז וההחלטה כי השילוט יו

                             

  

 .21.5.09התמונה צולמה בתארי( . שילוט בית ברחוב יהלו# הפונה לרחוב מנח# בגי": 3'   תמונה מס

הביקורת מציינת מקרי& נוספות בה& קיימת בעיית התמצאות אשר עלולה להטעות  11.10

למרות שהמועד החוקי להעתקתו ) שייהלשעבר התע(רחוב ההגנה : את הציבור למשל

 . טר& נקבע השילוט המתאי& לרחוב ואילו השילוט היש� עדיי� מוצב  ,2005היה בשנת 

השילוט הקיי& ברחוב משה : במקרה דומה שהעלתה הביקורת בסיורה ברחבי העיר

  ).5' ראה תמונה מס" (רחוב הסוכנות היהודית"שרת ובנוס� לו שלט 
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  .19.5.09התמונה צולמה בתארי( . השילוט הקיי# ברחוב ההגנה: 4'                תמונה מס

   

         
  .20.5.09התמונה צולמה בתארי( .השילוט הקיי# ברחוב משה שרת: 5'  תמונה מס
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 מידע בנושא איתור רחובות .12

צעות אתר האינטרנט אתר העירייה באינטרנט מספק קישור לאיתור רחובות העיר באמ 12.1

ymap. 

י מועצת "הביקורת בחנה באופ� מדגמי איתור מספר שמות רחובות אשר אושרו ע

 יפורטל האתר הגיאוגרפ(במטרה לבדוק הא& אכ� מופיעי& באתרי& אלו , העירייה

  ).ymap 6, 5לאומי

 :כי, הביקורת העלתה 12.2

  . ש& רחוב שגוי או לא נמצא*מכאל טולמסוב' רח �

  . ש& רחוב שגוי או לא נמצא*אבנר לבייב' רח �

  .יהדות קנדה וקפל� ברחוב אחד:  שמות2 מופיעי& –יהדות קנדה ' רח �

 .משה שרת והסוכנות היהודית ברחוב אחד:  שמות2 מופיעי& *משה שרת' רח �

 ).באתר הגיאוגרפי הלאומי( לא נמצא *אלכסנדרוני' רח �

  .  לא נמצא*משה אביב' רח �

אלא ג& משרת , רור אינו רק עניי� הגובל בפיקוח נפשהביקורת העירה כי שילוט רחובות ב .13

את האורחי& ובעלי עניי� המגיעי& לעיר לפרנסת& ולהנאת& ומקל על , את תושבי העיר

 . והוא א� חלק מטיפוח העיר ושיפור חזותה, התמצאות&

  התייחסות ראש העירייה

  .ח הביקורת בנושא שבנדו�"קראתי בעיו� את טיוטת דו

, הכל בצעדי& מדודי&, כולל התנהלות לקויה מהעבר, טפל בכל הטעו� טיפולמקובל עלי שיש ל

  .י האפשרויות התקציביות העומדות לרשותנו"עפ

  התייחסות מתא# פעולות מנהל ולוגיסטיקה

 – לגבי בתי& שיש לה& שתי כניסות מרחובות מנח& בגי� ויהלו& 11.9 * ו11.8לעניי� סעיפי& 

  .פל בדברנתנה הנחיה לפיקוח העירוני לט

  .ע ותחזוקה הונחה לטפל בדבר"מנהל אג� שפ, לעניי� שילוט רחובות

  התייחסות מהנדסת העירייה

  .ח"אי� לי הערות לאמור בדו. ח"קראתי בעיו� את הדו

במער� תקי� ועדכני של שמות , מאחר והועדה המקומית תלויה במקרי& רבי& בפעילותה

 בדחיפות עריכת סקר שמות רחובות הרי ככל שהעירייה תקד&, רחובות ומספרי בתי&

                                                
5
  www.govmap.gov.il פורטל גיאוגרפי לאומי  

6
  www.ymap.co.il  



   2009 לשנת 4' ח מבקר העירייה מס"      דו
19

כ� הדבר יקל עלינו , ומספרי& והטמעת הנושא במיפוי המשמש אותנו בעבודתנו היומיומית

  .את העבודה

  תשתיות וביצוע' התייחסות מנהל מח

משק� את המציאות , מקצועי, ח הביקורת הינו ענייני"דו, בכל הנוגע לתחו& טיפול ואחריותו

  .לקיחת לקחי&ויכול להיות כלי יעיל ל

  ש לעירייה "התייחסות היועמ

  .ח הביקורת בנושא שבנדו�"קראנו בעיו� את טיוטת דו

דורשות תיקו� , אשר נעשו באופ� שאינו תוא& את הדי� והנהלי&, ח"הפעולות המתוארות בדו

  .מכא� ולהבא

�  .ככל שנדרש סיוע לצור� ביצוע האמור, אנו עומדי& לרשות
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   המלצות פרק ד

עדכו� ויכולת ,  לשמות הרחובות בעיר מאגר מידע ממוחשב שיאפשר קליטהיש לבנות .14

על המערכת לכלול נתוני& החל . שליפה של נתוני& הקשורי& לתהלי� מת� ש& לרחוב

תאריכי הדיו� בוועדת השמות , דברי רקע והסבר על הש& המוצע, משלב קבלת הפניות

 דתיעו, העירייה וההחלטות בה�מועצת , באשר היו, פרסו& לציבור ודיו� בהתנגדויות

מועד איתור , מכתבי תשובה והודעות על החלטת הוועדה ומועצת העירייה, פרוטוקולי&

מספר השלטי& המוצבי& , מועד הצבת השלט וביצוע הטקס, הרחוב או החלפתו והעתקתו

י הלשכה "סמל רחוב הנית� ע, צילו& ממוחשב של השלט, ברחוב ופרטי& על מיקומ&

  .סטטיסטיקה ועודהמרכזית ל

 העירונית ולאפשר קבלת מידע על אודות GISעל המערכת להיות מחוברת למערכת 

  .לאחזר מידע ולהנפיק דוחות שמות רחובות ממויני& לפי חתכי& שוני&, רחובות

קביעת נוהל עבודה לפעילות ועדת השמות המסדיר את אופ� עבודתה והנות� מענה לבעיות  .15

י הכללי& והתבחיני&  שקבעה "עפ, שמות וכל הכרו� בוהמתעוררות בתהלי� קריאת ה

 .מועצת העירייה

יש להקפיד ולוודא כי בעת שינוי שמות רחובות קיימי& יקוי&  התהלי� הנדרש בתקנות  .16

 .על כל פרטיו וסעיפיו

17.  �יש לתקצב ולערו� סקר שמות רחובות ומספרי& בתי& ולתק� את הנדרש לתק� מתו

 .  שנתית* תוכנית עבודה שנתית או דוהסקר באופ� סיסטמתי ובמסגרת

לוודא , בסיומו.  הבתי& ברחובות ב� פורת ואליהו סעדו�בספרוריש לסיי& הטיפול הנדרש  .18

 .הג� גיאוגרפי*דיווח ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה

. יוסר לאלתר, בצידו הפונה לרחוב מנח& בגי�" רחוב יהלו&"*לוודא כי השילוט הקיי&  .19

על העירייה לממש את סמכותה ואחריותה , א יבצעו זאת בעצמ&במידה ודיירי הרחוב ל

 . לחוק העזר העירוני4* ו3מתוק� סעיפי& 

ח זה על שילוט רחובות "על הפיקוח העירוני לבצע פעילות אכיפה במקרי& כפי שצוי� בדו .20

 .ומספרי בתי& שאינו מעוג� בהחלטות רשמיות של הגורמי& המוסמכי& בעירייה

 אחיד לשילוט שמות רחובות והצבתו ברחבי אפיו�רייה לקבוע הביקורת ממליצה לעי .21

  .ה� בשכונות הותיקות וה� בשכונות החדשות, העיר
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   מסמכי# ישימי# נספח א

  

� 'מס הנושא גור& סימוכי� תארי

שמות למקומות ציבוריי&  ש לעירייה"היועמ  10.9.2002

 לוח זמני&

1. 

27.9.1999   

 

 .2 ת שינוי שמות רחובו ועדת שמות

שינוי שמות רחובות באור  מזכיר העירייה ועדות/י/ס 5.5.2002

 יהודה

3. 

ישיבות /ג 17.5.2001

 מועצה

 .4 שינוי שמות רחובות מזכיר העירייה
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הוועדה המקומית לתכנו"    
   "4טופס "הוצאת  ובניה

  ביקורת מעקב
  

  
  2/2009' ח מס"וד
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  תוכ" הענייני#
  

  

  

' מס ש# הנושא 'עמ
 הנושא 
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   "4טופס " הוצאת  הוועדה המקומית לתכנו" ובניה

  ביקורת מעקב

  
   מבוא פרק א

נערכה " 4הוצאת טופס  "*ביקורת מבקר העירייה בנושא הוועדה המקומות לתכנו� ובניה

  .2005 מאי *בחודשי& אפריל

  .22.11.2007 * ובמועצת העירייה ב31.12.2006* הביקורת נדו� בוועדה לענייני ביקורת בח"דו

  .2009 מאי   ביקורת המעקב בוצעה במהל( החודשי# אפריל

  מטרת הביקורת

  .ח מבקר העירייה בנושא"לבצע מעקב אחר תיקו� הליקויי& כפי שפורטו בדו

  שיטה

  .ח המבקר"ורטו בדוהביקורת בחנה את אופ� תיקו� הליקויי& כפי שפ

  .י הביקורת"למבני ציבור כפי שהועלו ע" 4טופס "הביקורת בדקה את סטטוס הוצאת 

  סימני# מוסכמי#

  .נספח מסמכי& ישימי&, פירוט ראה בנספחי&, מסמ� סימוכי�<> 
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   עובדות פרק ב

 הוא חוק המסדיר את פעולת& של מוסדות התכנו� בישראל 1965  ה"התשכ, חוק התכנו" והבניה

, מחוזית, ארצית(תוכניות המתאר , את ועדת הערר, מהרמה הארצית עד לרמה המקומית

מכוח . הרישוי ועודסדרי , לנגישות לנכי&סידורי& , סלילת דרכי&, שימור אתרי&, )מקומית

התקנות משלימות את החוק וה� נועדו . י שר הפני&" מותקנות תקנות התכנו� והבניה ע1החוק

  .את הפיקוח על בנייתו ואת אישורי האכלוס הנדרשי&, י למבנה חדשלפרט את תהלי� הרישו

מאלה ולא  כי לא יעשה אד& אחד,  עבדות טעונות היתר בניה נקבע*145סעי� ,  רישוי*'בפרק ה

, לפי העניי�, יתחיל לעשותו אלא לאחר שנתנה לו הוועדה המקומית או רשות הרישוי המקומית

  :& לתנאי ההיתרהיתר לכ� ולא יעשה אותו אלא בהתא

  .הקמתו של בני�) 1(ק "ס �

כל עבודה אחרת בקרקע ובבני� וכל שימוש בה& שנקבעו בתקנות כעבודה  או ) 3(ק "ס �

  . כשימוש הטועני& היתר כדי להבטיח ביצוע כל תוכנית

ספק המי& ולא , נקבע כי לא יספקו חברת החשמל, 7לחוק התכנו� והבניה ותקנותיו'  א157בסעי� 

. ל טלפו� בבני� חדש אלא לאחר שהמבקש המצא לה& אישור מאת הרשות המאשרתיתקי� המנה

  ).5תקנה ( בתוספת 4מי& או חיבור טלפו� לבני� יהיה לפי טופס , אישור להספקת חשמל

נדרש היז& להציג תנאי& לקבלת , 4על מנת לקבל אישור מאת הוועדה המקומית לפי טופס 

לביצוע שלד אחראי , אחראי לביקורת עור� הבקשהי " הצהרות ודיווחי& ע&וביניה, הטופס

אישור , אינסטלציה, בדיקות מעבדת בטוני& מאושרת, מפת מדידה מצבית, קבל� רשו&, הבני�

  .   ואישור פינוי פסולת בני�, ס"איכו, ד"לתקינות ממ) א"הג(אישור פיקוד העור� , כיבוי אש

תנאי& ('  א21סעי� , 1970 –ל "תש) תנאיו ואגרות, בקשה להיתר(בתקנות התכנו" והבניה 

כי לפי בקשת בעל ההיתר יוציא לו המהנדס תעודה המעידה כי כל , נקבע) לקבלת תעודת גמר

  )].ג (21 תקנה 4טופס ) [ תעודת גמר*להל�(הבניה בוצעה בהתא& להיתר ותנאיו 

מו כי א& לדעת המהנדס נעשתה והושלמה העבודה בהתא& להיתר וקיו, נקבע) ד (21בתקנה 

 שבתוספת 5 לבעל ההיתר תעודת גמר חתומה בידו וערוכה לפי טופס �הוראות תקנות אלא יית

  .  הראשונה

 )ב(כי לא קיבל בעל ההיתר תעודת גמר במועדי& הקבועי& בתקנת משנה , נקבע) 2ב (21בתקנה 

. לחוק)א (204יראוהו כמי שביצע עבודה בסטייה מהיתר כמשמעו בסעי� 

                                                
  
7
  1981א "התמ) טלפו�/מי&/אישורי& למת� שירותי חשמל( תקנות התכנו� והבניה  
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   ממצאי# פרק ב

  ח  הביקורת וכ� "הביקורת בחנה את אופ� תיקו� הליקויי& כפי שפורטו בדו. 1

להל� פרוט הממצאי& . י הביקורת"למבני ציבור כפי שהועלו ע" 4טופס "את סטטוס הוצאת 

  :בביקורת המעקב

  
  סטטוס הממצאי#
 בביקורת המעקב

 ד"מס ממצאי הביקורת המלצה

 .תוק�  .א
 � בתארי
נית�  "19.9.05

  4טופס 
  ".וסלאיכל

  .תוק� חלקית  .ב

פרוט ראה סעי� {
 } להל�2

לא לאפשר אכלוס אתרי& 
שלא קיבלו אישורי אכלוס 
ולנקות באמצעי& כלפי מפירי 

 .  החוק

הביקורת מצאה מקרי& 
" 4טופס "בה& ניתנו 

לצור� חיבור מערכות 
 �בלבד ולא לאכלוס א

  :בפועל האתרי& אוכלסו

ג� ילדי& שערי   .א
  .ציו�

 יחידות צמודות 9  .ב
ברחוב קרקע 

 .הרצל

1. 

  .תוק�
.     ד9פרוט ראה בסעי� 

 .שלהל�

' י מח"לדאוג להעביר ע
את כל , תשתיות וביצוע

' האישורי& הנדרשי& למח
בצורה מסודרת , פיקוח בנייה

 .ומרוכזת

הביקורת ראתה כי מנהל 
מחלקת תשתיות וביצוע 
של העירייה לא העביר 
למחלקת פיקוח בנייה 
אישורי& שוני& הנדרשי& 

" 4טופס "מנת להוציא על 
עולי ' למקווה הטהרה ברח

 הגרדו&

2. 

  .תוק�
הביקורת ראתה כי 
ההמלצה יושמה 
ובתיקי הפיקוח 

טופס "שנפתחי& קיי& 
 ".תיוג

" טופס תיוג"להפקיד על קיו& 
 .בכל תיק ומילויו כנדרש

 9 *הביקורת מצינת כי ב
 � תיקי הפיקוח 18מתו

שנבדקו על ידה לא נמצא 
פיקוח ל" טופס תיוג"

ומעקב אחר האישורי& 
 המתקבלי&

3. 

 

 

  .לא תוק�  .א

 .לא תוק�  .ב

 .לא תוק�  .ג
  
פרוט ראה {

 6*3סעיפי& 
 }שלהל�

כי , הביקורת ראתה 
למספר מבנה ציבור נית� 

לצור� בדיקת " 4טופס "
מערכות בלבד ולא לאכלוס 
א� בפועל האתרי& 

  :אוכלסו

  .ש"מבנה מע  .א

ס יסודי נווה "בי  .ב
 .'רבי� שלב א

� מבנה ציבור ג  .ג
ילדי& חד כיתתי 

 .צפריר' רח

4. 
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  .תוק�

הביקורת ראתה כי 
מקפידי& על רישו& 

ותיעוד ביקורי השטח 
. שהמפקחי& מבצעי&

בנוס� ראתה הביקורת 
כי מבוצעת פעולת 

" הזנת אירוע"
" קומפלוט"במערכת ה

המציי� את ביקור 
 . המפקח בשטח

להקפיד שהמפקחי& ירשמו 
ח ביקורת לכל ביקור שטח "דו

 . יתועד בתיק הפיקוחאשר

 5 *הביקורת מציינת כי ב
 � התיקי& שנבדקו 18מתו

על ידה לא תועדו ביקורי 
 השטח של המפקחי&

5. 

  . תוק� חלקית
 .)7פירוט ראה סעי� (

לנהל את תיקי הפיקוח 
במערכת הממוחשבת המיועדת 
לנהל את תיקי הבניה ואת כל 
, פעילות הוועדה לתכנו� ובנייה

ישורי& כולל סריקה של הא
 .  המתקבלי&

הביקורת ראתה כי תיקי 
הפיקוח מנוהלי& ידנית 

ואינ& מנוהלי& 
להוציא " (קומפלוט"ב

עדכו� בנושא הוצאת טופס 
 ).   לאתרי&4

6. 

  . תוק� חלקית
  ).8פירוט ראה סעי� (

לשמור את כל תיקי הפיקוח 
בתיקי הבניי� הנמצאי& 

  .בארכיב הוועדה

הביקורת ראתה כי רשימת 
יקוח מנוהלת תיקי הפ

ידנית וקשה לאתר בה תיק 
כמו כ� חלק מתיקי . נדרש

 �הפיקוח נמצאי& בתו
תיקי הבניי� וחלק נמצא 

  .בחדרו של המפקח

7.  

 

 

*  יחידות צמודות קרקע מתו� ה7*ל" 4טופס "מנהל הפיקוח על הבניה מסר לביקורת כי נית�  .2

  .לשתי יחידות לא נית� אז מאחר וישנה בניה ללא היתר. 9

  :  הביקורת העלתה כי. 3

 * מבנה תעסוקה לאוכלוסיית מוגבלי&*ש"בניי� מע  .א

 �  .הבניי� מאוכלס". לחיבור חשמל להרצת מערכות בלבד "4 נית� טופס 14.3.05בתארי

  *בית ספר יסודי נווה רבי� שלב א  .ב

 �הבניי� ".  לא לאיכלוס*לצור� הרצת מערכות תשתית "4 נית� טופס 21.8.06בתארי

  .1.9.2006, ז"שנת הלימודי& תשסמאוכלס החל מ
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 –צפריר נווה רבי� ' מבנה ציבור ג� ילדי& חד כיתתי רח  .ג

 �". רק לחיבור חשמל לצור� בדיקת מערכות כיבוי אש "4 נית� טופס 26.6.06בתארי

  .הבניי� מאוכלס

4 . �תשתיות '  נשלח מכתב ממבקר העירייה אל מהנדסת העירייה ומנהל מח17.4.08בתארי

ירייה שכלל פרוט מבני הציבור שפורטו לעיל וביקש את בדיקת& והתייחסות& וביצוע בע

. >1< ונית� אישור אכלוס 4לממצא כי מבני& אלו מאוכלסי& בטר& הוצאת טופס 

 לחיבור 4טיפול הוצאת טופס , תשתיות וביצוע כי' השיב מנהל מח, בהתייחסותו למכתב

  . >2<י� עיר  לאכלוס הינו באחריות ועדה לבני4מערכות וטופס 

 מכתבי תזכורת שהופנו אליה 2*      מהנדסת העירייה לא השיבה לפניות מבקר העירייה ו ל

  . >3, 4< בנושא 

 להספקת  שירותי& באופ� קבוע 4כי סטטוס הטיפול בהוצאת טופס , בביקורת המעקב נמצא .  5

י& מאוכלסי& קרי המבנ, לא השתנה, למבני הציבור שהוצגו לעיל) טלפו�, מי&, חשמל( 

 לצור� בדיקת מערכות בלבד ובטר& הושלמו הדרישות הקבועות בחוק 4למרות שנית� טופס 

  .התכנו� והבנייה והתקנות על פיו נית� לאכלס

ש ועניי� ג� "כי ככל שידוע לו לעניי� המע, תשתיות וביצוע עדכ� את הביקורת' מנהל מח .6

לעניי� . מטעמו כל האישורי& הנדרשי&הועברו , צפריר בנוה רבי�' הילדי& החד כיתתי ברח

יש לציי� כי הביקורת ראתה מכתב אשר הופנה אליו מאת מהנדסת העיר ובו פרוט , זה

  . > 5 <4האישורי& למבני ציבור שעדיי� לא הושלמו לצור� מת� טופס 

כ� השיב כי כיו& במחלקה כלל לא מנהלי& מעקב אחר התקדמות התהליכי& לעניי� מבנה 

  .טו לעילהציבור שפור

,  חודשי&3 *מזכירה לפני כ, בעובדת נוספת, כי מאז תגבור מחלקת הפיקוח על הבנייה, נמצא .7

למערכת , החלו ובהזנת תיקי הפיקוח המאוחסני& בארכיב המחלקה ואשר נוהלו ידנית

  ". קומפלוט"ה, הממוחשבת

  . תיקי&243 *עד כה הוזנו כ

עומד כיו& , כיב שנדרש להזינ& למערכתלדברי המפקח על הבניה יתרת התיקי& שנותרו באר

  . תיקי& נוספי&100 *על כ

כי תיקי פיקוח אשר מזכירת המחלקה מזינה למערכת הממוחשבת , הביקורת העלתה .8

מתויקי& לפי שיטת תיוק חדשה הכוללת מספר סידורי המורכב ממספר ") קומפלוט"ה(

  .התיק ומהשנה בו נפתח

. לא נית� לאתרו כיו& בשיטת תיוק החדשה,  למערכתכי כל עוד לא הוז� התיק, ע& זאת נמצא

כי תיקי פיקוח , התייחסה מהנדסת העירייה, לעניי� תיוק תיקי הפיקוח בתיקי הבניי�

  .בסיו& תהלי� הטיפול מוכנסי& לתיקי הבניי�, סגורי&
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   *בהתייחסותו לביקורת השיב מנהל הפיקוח על הבניה .9

  : י הביקורת" לבנייני הציבור שהועלו ע4.5.09  מתארי�4להל� תשובתי לגבי סטטוס טופסי 

 מאחר 14.3.05 להרצת מערכות מתארי� 4נית� טופס :  סטטוס*ש" מע*824'     תיק מס .א

  .א בתיק לא יצא טופס רגיל"ולא קיי& אישור הג

 לצור� הרצת מערכות 4נית� טופס :  סטטוס*4ניצ� ' ס נווה רבי� ברח" בי* 964' תיק מס  .ב

 � . טופס רגילא בתיק לא יצא"מאחר ולא קיי& אישור הג 21.8.06מתארי

מתו� ,  להרצת מערכות4נית� טופס :  סטטוס* ג� ילדי& בנווה רבי�*922'    תיק פיקוח מס  .ג

 .  4כרגע נית� טופס .  רגיל למרות שנית� היה להוציא4שכחה לא יצא טופס 

 . נמסר לעיונה4כי העתק מהטופס , הביקורת מצינת

 מתארי� 4נית� טופס :  סטטוס*עולי הגרדו&'  מקווה טהרה רח*744' ס   תיק פיקוח מ .ד

6.11.07 �כי אישור , נמצא. ד"א לגבי הממ" יו& יקבלו אישור מהנדס הג60 בתנאי שתו

  .  4.5.09 בתארי� 4הוצא טופס . 30.4.08א מיו& "הג

  . נמסר לעיונה4כי העתק מהטופס , הביקורת מצינת

  *וביצועתשתיות ' התייחסות מנהל מח .10

 .ש אוכלס לאחר  שהתקבל אישור אכלוס משירותי כבאות בני ברק"  מבנה מע .א

  :תגובת הביקורת

�  .אישור כיבוי אש הינו אחד האישורי& הנדרשי& בתהלי

  ).4טופס (המבנה אוכלס מבלי שהושלמו כל התנאי& ובטר& נית� אישור אכלוס 

  

משק� את  , מקצועי, ת הינו ענייניח הביקור"דו, בכל הנוגע לתחו& טיפולי ואחריותי.   ב

  .המציאות ויכול להיות כלי יעיל ללקיחת לקחי&
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   המלצות פרק ד

  . במלוא�188' ח המבקר מס"יישו& המלצות המבקר כפי שפרטו בדו .11

הביקורת חוזרת וממליצה שלא לאפשר אכלוס אתרי בניה שלא קבלו אישור אכלוס ולנקוט  .12

 .באמצעי& כלפי מפירי החוק

אלתר את השלמת� של כל הדרישות בתנאי ההיתר והקבועי& בחוק התכנו� והבניה להסדיר ל .13

ואשר אוכלסו בטר& הושלמו , ח הביקורת ובכלל"אשר פורטו בגו� דו, בכל מבני הציבור

י מהנדסת העירייה  והוועדה המקומית "התנאי& והדרישות ובטר& נית� אישור אכלוס ע

 .לתכנו� ובניה

 ולקבוע נוהלי עבודה מתואמי& בי� משרד מהנדסת העירייה להסדיר את יחסי הגומלי� .14

במטרה ליעל את תהלי� , ומחלקת תשתיות וביצוע בכל הקשור לתכנו� והבניה הציבורית

פיתוח התשתיות והבניה הציבורית ה� באיכות& וה� בהשלמת& ועמידה בתנאי ההיתר 

  .    והגדרות חוק התכנו� והבניה על כל תקנותיו
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   מסמכי# ישימי# נספח א

  

 ד"מס הנושא מאת  סימוכי" תארי(

 4 טופס *מבנה ציבור מבקר העירייה 138ביקורת  17.4.08
 איכלוס

1. 

תשתיות ' מנהל מח  16.6.08
 וביצוע

 4 טופס *מבנה ציבור
 לאיכלוס

2. 

 4טופס –מבנה ציבור  מבקר העירייה 141ביקורת  14.5.08
  תזכורת *איכלוס 

3. 

 4טופס –מבנה ציבור  מבקר העירייה 158ביקורת  27.7.08
 התזכורת שניי

4. 

פרוט אישורי& למבני  מהנדסת העירייה  30.11.06
ציבור שעדיי� לא 
הושלמו לצור� מת� 

 4טופס 

5. 
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  מבקר העירייה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  ביקורת 

  ניהול דרישת הרשאות
  

  3/2009' ח מס"דו
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  תוכ" הענייני#
  

  

 הנושא עמוד

  מבוא*פרק א 34

  עובדות* פרק ב 35

  ממצאי&* פרק ג 38

  המלצות* פרק  54

  נספחי&  56

   עקרונות איכות מומלצי& בניהול רכש ואספקה *נספח א
  .ברשויות

   מסמכי& ישימי&*נספח ב  61
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  ח ביקורת" דו ניהול דרישת הרשאות

   מבוא פרק א

  כללי

לצור� ביצוע תפקידיה , העירייה מתקשרת באופ� שוט� ע& ספקי& וקבלני& בתחומי& שוני&

שירותי& וביצוע עבודות , ההתקשרויות כוללות רכישת טובי�. וחובותיה כלפי ציבור התושבי&

וחלק� טעו� קבלת הצעות ) פומבי או זוטא(שחלק� מחייב עריכת מכרז ,קבלניות בהיקפי& שוני&

  .מחיר בלבד

שתתמקד , הביקורת נערכה כביקורת כוללת ומקיפה בנושא התקשרויות ע& ספקי& וקבלני&

  .נת טובי� שירותי& וביצוע עבודות קבלניות בהיקפי& שאינ& מחייבי& מכרזבהזמ

א& סדרי הבוח� והוראות הנוהל , לפקודת העיריות על מבקר העירייה לבדוק'  א170לפי סעי� 

  .טוהר מידות ועקרונות היעילות והחסכו�, הנהוגי& בעירייה מבטיחי& קיו& הוראת כל די�

  .2009ספטמבר    יוליהביקורת נערכה במהל( החודשי#

  מטרת הביקורת

  .שירותי& וביצוע עבודות קבלניות, לבחו� את תהלי� אישור דרישת ההרשאות לרכישת טובי�

  ייזו# הביקורת

  .על פי בקשתו של ראש העירייה שמבקר העירייה יערו� ביקורת בנושא

  מתודולוגית הביקורת

מתא& , ל העירייה"מ מנכ"מ, תהגזברי, נפגש המבקר ע& מנהלי המחלקות, במהל� הביקורת

  .עובדי הנהלת חשבונות, תקציבאיות, פעולות מנהל ולוגיסטיקה 

דרישות פנימיות , הצעות מחיר, הזמנות, ובכלל זה נהלי&, הביקורת סקרה תיקי& ומסמכי&

  . והתקשרויות

ת ל העירייה וכ� ע& בעלי תפקיד לה& רלוונטיו"מ מנכ"כ� נתקיימה שיחת פתיחת ביקורת ע& מ
  .לנושא הביקורת

  סימני# מוסמכי#

  .פרוט ראה מסמכי& ישימי& כמפורט בנספחי&, מסמ� סימוכי�<> 
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   עובדות פרק ב

אופ� ההתקשרות ע& קבלני& וספקי& לאספקת טובי� שירותי& וביצוע עבודות נקבע בפקודת . 1

  .ל משרד הפני&"בתקנות העיריות ובהנחיות חוזרי מנכ, העיריות

 * עריכת מכרזי& 1.1

כי לא תתקשר עירייה בחוזה להעברת מקרקעי� או ,  לפקודת העיריות נקבע197בסעי� 

  .טובי� להזמנת טובי� או לביצוע עבודה אלא על פי מכרז פומבי

את צורת המכרז ואת דרכי , בתקנות, כי שר הפני& יקבע,  לפקודה נקבע198בסעי� 

, גי& של חוזי& כאמורהזמנת� וקבלת� של הצעות המחירי& ורשאי הוא לקבוע בה� סו

  .שבה& רשאית העירייה להתקשר ללא מכרז פומבי או ללא מכרז בכלל

כי העירייה רשאית להתקשר ללא מכרז א& ,  נקבע3תקנה , 8בתקנות העיריות 1.1.1

  :החוזה הוא מסוגי חוזי& אלה

להזמנת טובי� או לביצוע עבודה שערכו אינו עולה , חוזה להעברת טובי�) 3(ק "ס

  .  119,7007על 

כי העירייה רשאית להתקשר בחוזה להזמנת  טובי� או לביצוע , נקבע) א (8בתקנה  1.1.2

על פי מכרז ,  7 584,500אול& אינו עולה על ,  119,7007שערכה עולה על , עבודה

 ). מכרז זוטא*להל�(שאינו פומבי 

 הודעה על מכרז זוטא לספקי& או קבלני& הכלולי& ברשימה *)ד(8לפי תקנה 

  :ירוטתעשה לפי הפ

 . ספקי&4*ישלח ל 7 292,200ועד  7 119,700מסכו&  •

 . ספקי&6*ישלח ל 7 584,500ועד  7 292,200מסכו&  •

להזמנת טובי� או לביצוע עבודה שערכ� עולה על , בהתקשרות להעברת טובי� 1.1.3

 .חובה לפרס& מכרז פומבי 7 584,500

על פי , 3/2006' ל משרד הפני& מס"ל מעודכ� בהתא& לחוזר מנכ"הסכומי& הנ

  .מ" ואינו כולל מע2006מדד שפורס& בחודש מאי 

                                                
8
  1987 *ח"התשמ) מכרזי&( תקנות העיריות  
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כי עמדה עירייה להתקשר בזמ� אחד במספר חוזי& להזמנת ,  נקבע5בתקנה  1.1.4

יראו את כל , אות& טובי� או לביצוע עבודות המהוות למעשה עבודה שלמה אחת

  .חוזה אחד* לעניי� תקנות אלה*אות& חוזי& כאילו היו

רישו& וניהול טובי� קובעות הוראות , שות ניהול מחסני&הסדר רכי, 9תקנות העיריות 1.2

 .לאופ� רכישת טובי� ניהול המחסני& ורישו& הטובי� בעיריות

  

תנהל את מחסניה ואת הטובי� שלה , כי עירייה תסדיר את רכישותיה,  נקבע2בתקנה 

  .בהתא& לתקנות אלה

 הרשימה תהיה .כי העירייה תנהל רשימה בספר המלאי והמצאי שלה,  נקבע3בתקנה 

 .ערוכה לפי מספרי& קטלוגי&

 .כי מועצת העירייה תמנה מנהל רכש ואספקה וועדת רכש ובלאי,  נקבע5בתקנה 

 ועדה מקצועית שמינתה מועצת העירייה לאשר ביצוע *ועדת רכש ובלאי •

 .רישומ� וגריעת�, רכישות לעירייה

, י� מי שמונה בידי מועצת העירייה לרכישת טוב*מנהל רכש ואספקה •

שמירה עליה& וקביעת רמת המלאי או מי שהוא , הספקת&, אחסנת&

 .הסמיכו

יכי� בכל , בשיתו� ע& מנהלי היחידות ובתיאו& ע& הגזבר, מנהל רכש ואספקה 1.2.1

בהתא& לצרכי יחידות והמחסני& ובהתא& , תחזית ותכנית צריכה, רבעו�

לאי תקבע ועדת רכש וב. לתקציב המאושר של העירייה ולתזרי& המזומני& שלה

 .את הפריטי& שייכללו בתכנו� הצריכה התקופתי

, כי לא תבוצע רכישה אלא באישור מראש של ועדת רכש ובלאי,  נקבע9,8בתקנות  1.2.2

מנהל הרכש רשאי לרכוש טובי� , על א� האמור. שנית� באמצעות מנהל הרכש

, א& לדעתו הרכישה הכרחית ודחופה, ללא אישור מראש של ועדת רכש ובלאי

 דהיינו * שסכו& הרכישה לא יעלה על הסכו& המזערי הקבוע כמחייב מכרזובלבד

רשאית , לצור� מימו� רכישות שוטפות). 2006נכו� לחודש מר0 ( 7 119,700

מנהל . הוועדה לאשר למנהל הרכש סכו& נמו� מהסכו& המחייב מכרז שצוי� לעיל

ישו לו הרכש ואספקה ירכוש טובי� כאמור בתקנה על סמ� הצעות מחיר שהג

ההצעות יירשמו באופ� השוואתי ויועמדו לעיו� ועדת . ספקי הטובי� שאליה& פנה

מנהל רכש ואספקה ידווח לוועדת רכש ובלאי על . רכש ובלאי לפי דרישתה

 .  לפי דרישת הוועדה, רכישות דחופות או שוטפות שביצע

                                                
9
  .1998 *ח"התשנ, )רישו& וניהול טובי�, ניהול מחסני&, הסדר רכישות( תקנות העיריות  
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נהל כי הרכישה תתבצע באמצעות טופס הזמנה שייחת& בידי מ,  נקבע10בתקנה  1.2.3

מחיר , כולל כמות, הטופס יכלול תיאור  מלא של הטובי� שהוזמנו. הרכש והגזבר

טופסי ההזמנה . אופ� אריזה ומועדי אספקה, תנאי משלוח, תנאי תשלו&, יחידה

 .יסומנו במספרי& עוקבי&

 :שעניינו ביצוע עבודות שלא במכרז קובע כי> 1<נוהל פנימי בעירייה  1.3

נית� להתקשר ללא  7  15,000עד *ד פעימותהתקשרות לעבודות מזדמנות וח 1.3.1

 .הצעות מחיר נוספות

  .יש להגיש שתי הצעות מחיר 7 60,000ועד  7 15,000 *מ

  . הצעות מחיר3יש להגיש  7 119,700ועד  7 60,000 *מ

מ שנית� יהיה "אי� לפצל עבודות בסכומי& גבוהי& מהסכומי& המצויני& ע 1.3.2

 .י נוהל זה"להסתפק בפחות הצעות מחיר עפ

יש לשאו� שיוצאו לביצוע ליותר מקבל� אחד המהל�  7 15,000בעבודות עד  1.3.3

 .השנה

מפע& בשיתו� האג� למינהל מוניציפאלי במשרד הפני& וע& עמותת מנהלי רכש ואספקה  1.4

, "מלאי ומצאי ברשויות המקומיות, ניהול רכש"ברשויות המקומיות פרסמו אוגד� 

בכפו� לתקנות המחייבות ,  ברשויותבמטרה לסייע בניהול יעיל של תהליכי הרכש

 .ובהדגשת פרמטרי& של מינהל ציבורי תקי�

האוגד� מציג מודלי& אקדמיי& ומעשיי& הכוללי& נהלי ביצוע המתבססי& על גישות 

ההכרחית בנושא רב , תו� הדגשת האיכות החיונית, ועקרונות של ניהול מתקד& ומודרני

  .ציבוריי& ומשפטיי&, כלכליי&, &בהיותו מורכב מהיבטי& מקצועיי, תחומי זה

  הגדרות

, שירותי& או עבודה, דרישה לאספקת ציוד/ היא בקשת הצטיידות*דרישת טובי�  .א

ואשר מופנית ליחידת רכש , אותה ממלא מנהל היחידה או מי שהוסמ� על ידו

המגוו� הרחב וההיק� הכספי של הטובי� המוזמני& על ידי . ואספקה למימוש

  .מחייב קביעת כללי& אחידי& למילוייה ולהגשתה, רייההיחידות השונות בעי

,  היא הפניית ההזמנה מיחידת הרכש של העירייה לידי הספק שנבחר*הזמנת טובי�  .ב

 .היא משמשת להתקשרות של הרשות ע& הספק. לש& מימוש הרכישה
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    ממצאי# פרק ג

 * הוגשו כ2008כי בשנת , העלתה הביקורת, י גזברות העירייה"מהנתוני& כפי שהועברו ע .1

 נכו� לתקופת מועד 2009ובשנת  7 17,524,000 * הזמנות עבודה בהיק� כספי של כ2227

  . 14,877,0007* הזמנות עבודה ובהיק� של כ1600*כ) 11.8.09*1.1(הביקורת 

תנהל את מחסניה ואת הטובי� , כי העירייה תסדיר את רכישותיה, בתקנות העיריות נקבע .2

כי העירייה אינה מסדירה את , הביקורת העלתה.  אלהשלה בהתא& לנדרש בתקנות

 . וניהול הטובי� שלה בהתא& לנדרש בתקנות המחייבותהרכישותי

> 2<באוגד� מנהלי הרכש . כי מועצת העירייה תמנה מנהל רכש ואספקה,  נקבע5בתקנה  .3

 :מפורטי& תפקידי מנהל רכש ואספקה כמפורט

  .ולל יחידת ניהול המצאי והמחס�תכנו� וארגו� העבודה ביחידת רכש ואספקה כ )1(

 .אחראי לקביעת מדיניות המלאי של הרשות )2(

 .בדיקת צרכי רכש לפי דרישת היחידות  )3(

 ).בהתייעצות ע& היחידה המשפטית(החלטה על עריכת מכרזי&  )4(

 .פרסו& מכרזי& באמצעות היחידה המשפטית של הרשות )5(

 .מ ע& ספקי& ויצרני&"ניהול מו )6(

 .ביטול�קבלת החלטות על רכישות וג&  )7(

 .מעקב ובקרה אחר ניהול המצאי וניהול המלאי במחס� )8(

 .ל"מעקב ובקרה אחר רכש מגורמי& מקומיי& ומחו )9(

 .מעקב ובקרה אחר אספקת הטובי� ליחידות ולמוסדות הרשות )10(

 . עבודה וטיפול בהטמעת& וביישומ&* הגדרות נהלי& וטפסי )11(

 .פיקוח על הקנייני& ועל הזמנות הטובי� )12(

 .בוניות לתשלו& לספקי&פיקוח על העברת חש )13(

 .בכפו� לאישור הגזבר על ההזמנה ועל התשלו&, אישור תשלומי& לספקי& )14(

והמלצות בדבר זכיית , ייצוג רכש ואספקה בוועדת מכרזי& על טובי� ושירותי& )15(

 .ספקי& במכרזי&

 .ייצוג רכש ואספקה בוועדת רכש ובלאי וריכוז סדר היו& והפרוטוקולי& מישיבותיה )16(

כי עיריית אור יהודה לא מינתה מנהל רכש ואספקה כמתחייב  , הביקורת העלתה

  .בתקנות
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   ש לעירייה"התייחסות היועמ

הינו לשמור בי� היתר על מינהל , הרציונאל העומד מאחורי ההוראה למינוי מנהל רכש

יש לעשות כל שנית� , על כ�. סדר וארגו� וכ� יעילות כלכלית לרשות המקומית, בקרה, תקי�

  . קצב ולאייש משרה זועל מנת לת

   התייחסות גזברות העירייה

העדר מנהל רכש שינהל את האופרציה הכרוכה בכ� גורמת לכ� שכל אחד ממנהלי 

  .המחלקות או ממזמיני שרותי& וטובי� עושה עבודה עצמית ומספק לנו הצעה או הצעות

 הגזבר יכי� בשיתו� ע& מנהלי היחידות ובתאו& ע&, כי מנהל רכש ואספקה,  קובעת6תקנה  .4

 .בכל רבעו� תחזית  ותוכנית צריכה

לאפשר לעירייה לתכנ� מראש את רכישותיה על מנת למנוע חוסרי& , מטרת ההוראה

ולהבטיח רמת מלאי ,  לבצע רכישות מרוכזות שיאפשרו להוזיל עלויות, ורכישות בהולות

  .נאותה בהתא& לצרכי& השוטפי& של יחידות המועצה

,  על מחלקת הרכש לקבל ממנהלי האגפי& בכל רבעו�,  כה תקופתיתלצור� הכנת תכנית צרי

תחזית לגבי פרטי הציוד הנדרש או העבודות הצפויות להתבצע במהל� שלושת החודשי& 

  .  הקרובי&

  .כי בעירייה לא מתבצע תהלי� תכנו� וצריכה תקופתי כנדרש בתקנות, נמצא

ועדה זו הינה ועדת חובה . לאיכי מועצת העירייה תמנה ועדת רכש וב,  נקבע5בתקנה  .5

במסגרת התקציב המאושר לדו� , שמתפקידה לקבוע קווי מדיניות לרכישות העירייה

לשקול אות� ולקבל החלטות לגבי , בדרישות ההצטיידות של מוסדות ויחידות העירייה

אי , כ� תדו� ותאשר גריעת ציוד מהמצאי של העירייה בגי� חוסרי&. אישור� או דחיית�

  . גניבה או נזק, אובד�שמשות 

 ועדת רכש ובלאי 3.12.08מינתה בתארי� , כי מועצת העירייה בקדנציה הנוכחית, נמצא

  .מתא& פעולות מנהל ולוגיסטיקה, גזברית, ל"מנכ: בהרכב

  .ש לעירייה כחברה בועדת רכש ובלאי" מונתה היועמ12.3.09בישיבת המועצה מיו& 

הוועדה אינה מתכנסת , כחית וזו שקדמה להכי במהל� הקדנציה הנו, הביקורת העלתה

כי בחמש שני& האחרונות התכנסה הוועדה פעמיי& , מתו� כ� עולה. בתדירות הנדרשת

  .בלבד

  .החינו�' דנה הוועדה בשכירת ברכב ליסינג עבור מנהלת מח) 21.12.08(בישיבה אחת 

  .דנה הוועדה בהוצאת עבודות לדפוס)  9.7.09בתארי� (בישיבתה השנייה 

ועדת רכש ובלאי נדרשת לקבוע את הפריטי& שיכללו בתכנו� הצריכה התקופתי כאמור  .6

  .6תקנה 
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 בתחזית לכי ועדת רכש ובלאי לא דנה ולא קבעה את הפריטי& הנדרשי& להיכל, נמצא

  .תכנית הצריכה התקופתי

לאור העובדה שהמועצה לא מינתה מנהל רכש ואספקה אי� גור& אחראי אשר , כמו כ�

  .   בתחזית הצריכה התקופתיליג לועדה נתוני& הנדרשי& להיכלמרכז ומצ

  ש לעירייה"התייחסות היועמ

ל "מועצת העיר אישרה מינוי ועדת רכש שחבריה הינ& מנכ, ח המבקר"כפי שצוי� בדו, אכ�

טר& מונה , יחד ע& זאת. ש ומתא& פעילות מינהל ולוגיסטיקה"היועמ, הגזברית, העירייה

  .מנהל רכש ואספקה

  ייחסות גזברות העירייההת

  . ומאז התכנסה פעמיי& בהתא& לצרכי&31.12.08 *הועדה מונחה ב

פעילות תקינה של הועדה דורשת מינוי איש רכש לעירייה שיביא את ההצעות לדיו� בועדה 

  .ויטפל ברכש

כי לא תבוצע רכישה אלא באישור מראש מאת ועדת רכש ובלאי שנית� ,  נקבע8בתקנה .    7

 .ובכפו� להוראות כל די�, מנהל רכש ואספקהבאמצעות 

כי ועדת רכש ובלאי כלל אינה מתכנסת לדיו� ברכישות ובתכנו� הצריכה , הביקורת העלתה

 של העירייה נעשתה בניגוד המתו� כ� עלה כי כלל הצטיידותה ורכישותי. של העירייה

  .למתחייב מתקנה זו

, רכוש טובי� ללא אישור מאת ועדת רכש ובלאיכי מנהל רכש ואספקה רשאי ל,  נקבע9תקנה .     8

ובלבד שסכו& הרכישה אינו עולה על הסכו& המזערי , א& לדעתו הרכישה הכרחית ודחופה

  . ובהתא& לתקציב המאושר) מכרזי&(לתקנות העיריות ) א (8הקבוע בתקנה 

, כאמור, כי לאור העובדה שהעירייה לא מינתה מנהל רכש ואספקה, הביקורת העלתה

במחלקות השונות של  הרכישהי יוז& "נעשית ע" הכרחית ודחופה"כישות לעניי� הר

  ".הכרחית ודחופה"מבלי שמבוצעת בקרה נאותה לעניי� , העירייה

כי בתהליכי העבודה הנהוגי& בעירייה בנושא דרישת טובי� ושירותי& , הביקורת העלתה .9

 הפנימיות מהמחלקות נוהגי& להעביר את הדרישות , והתקשרויות ע& ספקי& וקבלני&

ישירות לתקציבאית בגזברות העירייה מבלי שה& טעוני& קבלת אישור תחילה  מהגור& 

 .או ועדת רכש ובלאי,  מנהל רכש ואספקה*האמו� על פעילות הרכש
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 י היחידה המזמינה "ייזו& התקשרות ע .10

 :הוצאת דרישה פנימית 10.1

י "הזמנה שייחת& ענקבע כי הרכישה תתבצע באמצאות טופס , בתקנות העיריות

לרבות , אשר יכלול תיאור מלא של הטובי� שהוזמנו, מנהל רכש ואספקה והגזבר

. מועדי אספקה ותקופת אחריות, תנאי משלוח, תנאי תשלו&, מחיר יחידה, כמות

  .שטופסי ההזמנה יסומנו במספרי& עוקבי&, עוד נקבע

נער� במסגרת ש"  הזמנת טובי�*תהלי� הרכש בעירייה"בטיוטא לנוהל פנימי 

גני , ס"בתי, אתרי&, כי מנהלי מוסדות, תהלי� הכנת קוב0 נהלי& בעירייה נקבע

ילדי& ומועדוניות הזקוקי& לפריטי מצאי יעבירו דרישה של הפריטי& למנהלי 

  ". ציוד שירותי& ועבודה*דרישה פנימית "על גבי טופס , האגפי&

" שרותי& ועבודה *דרישה פנימית"במועד הביקורת נעשה שימוש בפנקסי 

. י גזברות העירייה לאגפי& והמחלקות באופ� שות�"שנמסרי& ע, ממוספרי&

  : להל� פריטי טופס הדרישה
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   יהודה עיריית אור

                  מערכת רכש                   גזברות

   שרותי# ועבודה  דרישה פנימית

  37355' מס    

                �  ________תארי

  _________________ש& הספק

  _______________________ש& מחלקה _______________ סעי� תקציבי

  ________________________ש& המזמי�________________ הצעת מחיר

  

________________          ____________________    

             חתימת הגזברות          חתימת מנהל המחלקה

 שורה פריט' מס עבודה/ תאור פריט כמות מחיר סעי� תקציבי

     1. 

     2. 

     3. 

     4. 

     5. 

     6. 

     7. 

     8. 

     9. 

     10.  

 כ"סה    
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אמורה לכלול , המחלקה יוזמת הדרישה / י האג�"דרישה פנימית הנערכת ע 10.1.1

,  שיאפשר למנהל הרכש לבצע את ההתקשרות בצורה מיטבית, פירוט הול&

  .  ישות האג� המזמי�ובהתאמה מלאה לדר

עלולה לגרו& להתקשרות שאינה , שליחת הדרישה פנימית שאיננה מפורטת דיה

ולגרו& לשליחת מפרטי& טכניי& בלתי ברורי& לספקי& ,  עונה על הצרכי&

עלולי& להיגר& לעירייה ,  בעקבות כ�.  לצור� קבלת הצעות מחיר, וקבלני&

מאחר ושליחת ,  יקרו� השוויוניותוא� קיימת סכנה לפגיעה בע,  נזקי& כספיי&

, מפרט עמו& מחייב בדר� כלל מת� הבהרות טלפוניות שאי� לגביה� תיעוד

  .  הבהרות שעלולות להינת� באופ� סלקטיבי ולהטות את הכ� לטובת מציע מסוי&

�שכל הזמנה פנימית ,  על מנהל הרכש להקפיד הקפדה יתרה על כ�,  לפיכ

ותכלול את כל הנתוני& החיוניי& , מפורטתהמועברת לטיפולו תהיה מלאה ו

הזמנה שמולאה באופ� חלקי אמורה להיות מוחזרת לאג� .  לביצוע ההתקשרות

  .  לשביעות רצונו של מנהל הרכש,  לצור� השלמת הנתוני& החסרי&

בבדיקה מדגמית של ההזמנות הפנימיות שהועברו על ידי האגפי& למשרדי  10.1.2

ו פירוט הול& של הטובי� או העבודות נמצאו הזמנות שלא כלל,  הגזברות

כי בחלק מהמקרי& הנתוני& החסרי& בהזמנות הושלמו ,  עוד נמצא.  שהוזמנו

יוז& / בעקבות בירור טלפוני שנער� מול מנהל האג�,  י התקציבאית בגזברות"ע

השלמת נתוני& נסובו סביב העניי� התקציבי בלבד ומבלי שהופעלו . הדרישה

 . י רכש ואספקה"ת מופעלות עהבקרות שאמורות להיו

 .לרבות כמות ומחיר יחידה: כי התיאור המלא של הטובי� יכלול, בתקנה נקבע 10.1.3

כי הוגשו דרישות פנימיות שלא פורטו בה� הכמות המוזמנת , הביקורת העלתה

  .ומחיר ליחידה כמתחייב

�  :להל� דוגמאות לכ

 .  7 1800ס "ע.  עבור נסיעה לחמי טבריה*40972' דרישה פנימית מס )1(

 . 7 6,422ס "ע. ת עבור צמחי נוי למתח& הכיכרו*41083' דרישה פנימית מס )2(

 . 12,0127ס "ע,  עבור כדי& בארות וצמחי&*41341' דרישה פנימית מס )3(

 .10,0007ס "ע,  עבור שתילי& לאי תנועה*41417' דרישה פנימית מס )4(

  . 10,0007ס "ע, & עבור עצי נוי סינטטיי*41418' דרישה פנימית מס )5(

ההזמנות הממוחשבות אשר הופקו ,  ציו� נתוני& אלו*כי בעקבות אי, נמצא

  .א� ה� חסרות נתוני& אלו, י גזברות העירייה"ונשלחו לספק ע
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הביקורת מעירה כי להשמטת נתוני כמות ומחיר יחידה יש השלכות ה� על 

הבקרות אשר נדרשות בתהלי� הרכש וה� לעניי� האינוונטר  ורישו& המצאי 

  . העירייהבפנקסי

  התייחסות גזברות העירייה

  .י מנהל מחלקה"בגזברות מקפידי& לקבל חשבו� מפורט אשר מאושר ע

עשויי& המציעי& , כי בעקבות עריכת מפרט טכני חלקי או עמו&, המבקר מעיר 10.1.4

וזאת מבלי שקיי& תיעוד לגבי המידע ,  לטלפ� לעירייה לצור� קבלת הבהרות

  .  פוניהמועבר אליה& במהל� הבירור הטל

שעלולות לנבוע מכוונה לגרו& ,  כתוצאה מכ� נוצר פתח למת� הבהרות מוטות

שאי� לה סיכוי או להציע הצעה גבוהה , למציע מסוי& לוותר על הגשת הצעה

הקפדה על עריכת מפרטי& באופ� מלא הינה חיונית לא ,  לפיכ�.  לזכות בהזמנה

  . ת והמבדק הפנימי בנושאאלא ג& לחיזוק הבקרו,  רק לייעול הלי� ההתקשרות

נדרש מנהל האג� לציי� את המחיר של הפריט   או ,  בטופס הדרישה הפנימית 10.1.5

לצור� .  י גזברות העירייה"עוד בטר& הוחל בטיפול ההזמנה ע, העבודה המוזמנת

�או לערו� בירור לגבי ,  נדרש מנהל האג� להסתמ� על ידע וניסיו� קוד&, כ

נדרש , במקרה של ביצוע עבודה קבלנית.  יצוניי&עלויות ההזמנה מול גורמי& ח

לעיתי& תו� הסתייעות במומחה , מנהל האג� לצר� להזמנה אומד� עלויות מפורט

  .חיצוני

כי ברוב& הגדול אכ� הוקפד על ,  בדיקה מדגמית של ההזמנות הפנימיות העלתה

ת ובמידת הצור� צור� להזמנה אומד� עלויו,  רישו& המחיר הצפוי של ההזמנה

  .בהסתמ� על הצעת מחיר,  מפורט

אמור מנהל האג� לציי� את הסעי� התקציבי אותו יש ,  בטופס הדרישה הפנימית 10.1.6

וזאת לאחר שבדק כי בסעי� האמור  קיימת יתרה , לחייב בביצוע ההזמנה

  .המאפשרת את ביצוע ההזמנה

כי ברוב& הוקפד על רישו& סעי� ,  בדיקה מדגמית של טופסי ההזמנות העלתה

  . קציבי כפי הנדרשת

.  נמצאו מספר הזמנות פנימיות שלא נרש& בה� סעי� תקציבי כפי הנדרש, ע& זאת

�  :להל� מספר דוגמאות לכ

.  הרשאת מסגרת לרכישת חומרי& שוני& כללי*38911' דרישה פנימית מס )1(

  . 10007ס "ע

 כח לחדר מפקד משמר 1 אספקה והתקנה מזג� *43224' דרישה פנימית מס )2(

 . 3,2387ס "ע. אזרחי

ס "ע. אליהו סעדו� '  שדת צמחי משי לכיכרו*41083' דרישה פנימית מס )3(

6,4227 . 
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אליהו '  עבודות פחחות במתח& הכיכרות שד*41082' דרישה פנימית מס )4(

 . 7 3,580ס "ע. סעדו�

לא נית� , שא& לא כ�. כי יש לחייב כל הוצאה בסעי� התקציבי המתאי&, הביקורת מעירה

לשמור על מסגרת תקציבית ולקבל החלטות , ב נכונה על היק� ההוצאותלקבל תמונת מצ

  .לגבי תקציב עתידי

  התייחסות גזברות העירייה

מדובר במקרי& בודדי& במהל� השנה בה& המחלקות זקוקות לעזרה בשיו� הסעיפי& 

    .התקציביי&

שנית� , כי לא תבוצע רכישה אלא באישור מראש של ועדת רכש,  בתקנות  העיריות נקבע .11

  . באמצעות מנהל הרכש

כי מנהל הרכש רשאי לרכוש טובי� ללא אישור מראש של ,  בתקנה האמורה נקבע ג&

ובלבד שסכו& הרכישה לא יעלה על הסכו& המחייב ,  א& לדעתו הרכישה דחופה,  הוועדה

כי ועדת רכש יכולה לאשר למנהל הרכש סכו& לביצוע רכישות שוטפות , עוד נקבע.  מכרז

  .  ללא צור� בקבלת אישורה מראש לפני כל רכישה)  כו& המחייב מכרזעד לס(

, שכל רכישות הטובי� של העירייה אמורות להתבצע באמצעות מנהל הרכש בלבד, מכא�

התקנות מתירות רק למנהל הרכש לבצע רכישות שוטפות , שכ�. ולא באמצעות האגפי&

  .  עד לסכו& שאישרה לו הוועדה,  ללא אישור מראש

י המחלקות ואגפי "כי כלל הצטיידות ורכישות העירייה נעשות ע,  קורת העלתההבי

  .העירייה ושלא באמצעות מנהל רכש ואספקה

כי הרכש ייעשה , נקבע ) 4.3.2סעי� " ( הזמנת טובי�*תהלי� הרכש בעירייה"בנוהל פנימי 

  .ע ותחזוקה"אחראי המחשוב בעירייה ומנהל שפ, מנהל הרכש:  גורמי&3י "ע

כי הסמכת מנהלי האגפי& לבצע רכישות עצמיות שלא באמצעות מחלקת ,  קר סבורהמב

  . אינה עולה בקנה אחד ע& הוראות תקנות העיריות, הרכש

כי מנהל רכש ואספקה ירכוש טובי� על סמ� הצעות מחיר שהגישו מספקי ,  נקבע9בתקנה .   12

עמדו לעיו� ועדת רכש הצעות המחיר ירשמו באופ� השוואתי ויו. הטובי� שאליה& פנה

 . לפי דרישתה, ובלאי

,  כי בתהליכי הזמנת  טובי�  שירותי&  ועבודה  הנהוגי&  בעירייה, הביקורת  העלתה 12.1

קרי  מנהלי  המחלקות  והאגפי&  לפנות  לקבלני& , נוהגי&  יוזמי  הדרישה

ולספקי& לצור�  קבלת  הצעות  מחיר  ולהעביר�  בצירו� טופס  דרישה פנימית 

  .אישור גזברות העירייה ולהנפקת טופס הזמנה ממוחשבל

כי נוהג זה הנהוג בעירייה בו יוזמי דרישת הרכש פוני& לספקי& , הביקורת מעירה

אינו , לקבלת הצעות מחיר וביצוע הרכישה שלא באמצעות מנהל רכש ואספקה

  .עולה בקנה אחד ע& האמור בתקנות העיריות

ה� בתחו& הבקרה וה� בתחו& ,  כשלי&הביקורת מוצאת כי בתהלי� זה מספר 12.2

 .היעילות והחסכו�, עקרונית הרכש
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 :בתחו& הבקרה �

פגיעה ברמת הבקרה ועקרו� הפרדת התפקידי& בי� הגור& המזמי� לבי� הגור& 

שכ� תהלי� קבלת הצעות המחיר ואופ� עריכת הנתוני& . המבצע את הרכישה

, י מנהל הרכש"ספק עמשפיעי& במידה רבה על אופ� בחירת ה, בטבלת ההשוואה

בהקשר זה . במועד הביקורת, או גזברות העירייה כנהוג בעירייה, ועדת רכש ובלאי

נית� לעשות מניפולציות בתהלי� קבלת ההצעות , כי בהעדר בקרה, ראוי לציי�

  . במטרה לגרו& לבחירתו של ספק או קבל� מעוד�

  :להל� שתי דוגמאות לסיכוני& אפשריי&

י הדלפת סכומי ההצעות "ע, � לספק או לקבל� מועד�מת� יתרו� בלתי הוג �

 .האחרות ומת� אפשרות להגשת הצעה זולה יותר

באופ� זה נית� לגרו& . אול& הצגת רק חלק מה�, קבלת מספר הצעות מחיר �

למרות שבפועל היו הצעות זולות , להצעה המועדפת להיראות כזולה יותר

 .שכלל לא הוצגו למקבלי ההחלטות, ממנה

בי� השאר , כגו� אלו שצוינו לעיל,  והנהלי& נועדו למזער סיכוני& שוני&התקנות

ויצירת , באמצעות ריכוז הטיפול בהצעות המחיר בידי מנהל רכש ואספקה בלבד

  .הפרדה בי� הגור& המזמי� לגור& המטפל בהזמנה

כי הקפדה על עיקרו� הפרדת התפקידי& עשויה למזער , הביקורת מציינת ג&

האפשרות לתגמל קבל� או ספק באמצעות , לדוגמא.  טוהר המידותסיכוני& בתחו&

, מוב�. או הזמנה החורגת בהיקפה מהצרכי& האמיתיי&, ייזו& הזמנה בלתי נחוצה

פוחת מאוד הסיכוי , שכאשר הגור& המזמי� אינו יכול לדעת מי יקבל את ההזמנה

  .למעשי& מסוג זה

 :בתחו& הרכש והחסכו� הכספי �

השלכות בלתי רצויות מבחינה , הג הקיי& בעירייה שפורט לעיללנו, לדעת הביקורת

י מנהל רכש ואספקה נית� להביא "באמצעות קבלת הצעות מחיר ע, שכ�. כלכלית

  :לחסכו� כספי מהסיבות הבאות

 .ביצוע רכישות מרוכזות לצור� הוזלת מחירי&*ניצול היתרו� לגודל �

 .& והזולי& ביותרניצול המידע המרוכז במחלקת הרכש על הספקי& הטובי �

ניצול המומחיות והניסיו� המצטבר של מנהל רכש ואספקה לצור� ירידה  �

, השוואות מחירוני&, קבלת הנחות, ניהול משא ומת�, לפרטי ההזמנה

וראיה מערכתית כוללת , ייזו& הסכמי מסגרת, התמצאות במחירי השוק

 .של צורכי הארגו�

לקות והאגפי& בכל התהלי� של א וזמ� של עובדי המח"השקעת משאבי כ, בנוס�

ביצוע השוואת , פניה לספקי& וקבלני& לש& קבלת הצעות מחיר, איסו� מידע

, ובמקו& לעסוק בליבת עיסוק&, במקו& שאינו עיסוקי& המקצועי', מחירי& וכו
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בהכרח טומ� בחובו בזבוז משאבי& וחוסר , שלשמו ה& נמני& ע& עובדי העירייה

  . יעילות

  העירייההתייחסות גזברות 

  .גזברות העירייה אינה מחליטה מי יהיה הספק מלבד הזמנות מתקציב הגזברות

   התייחסות אג� הרווחה

 כי לאור� כל הביקורת עולה כי בהעדר מנהל רכש כל *אכ� לעירייה אי� מנהל רכש וחבל

, תהלי� רכישת הטובי� נופל על המחלקות והעובדי& שאינ& מצויי& בתחו& הרכישות

שה& למעשה רוב , ובר ברכישות שאינ� צריכות מכרז אלא הצעות מחירבעיקר כשמד

  . ההזמנות במחלקתי

אכ� זמ� רב מתבזבז על מציאת הגור& שיספק את הטובי� בעיקר כשמדובר ברכישות 

תיקוני& שוני& במערכות , אוטובוסי&, חומריות ואביזרי עבודה שוני& כמו ציוד משרדי

  .'המבני& וכד

מאוד שנושא הרכישות ירד מכתפי העובדי& שצריכי& לרדו� אחרי  נשמח *באופ� כללי

 הספקי& מתקשרי& *וחמור לא פחות כשהתשלו& לא משול&, הרשאות, הצעות מחיר

, לעובדי& וגורמי& למרו0 של הספק והעובד אחרי התשלו& ומיותר לציי� כי זה גוזל זמ�

  .ומפח נפש, עצבי&

 על סמ� הצעות מחיר שהגישו מספקי הטובי� כאמור שרכישת טובי� תעשה,  נקבע9בתקנה  .13

שעניינו ביצוע עבודות שלא באמצעות מכרז נקבע > 1<בנוהל פנימי בעירייה . שאליה& פנו

  :כי

נית� להתקשר ללא הצעות מחיר  7 15,000התקשרות לעבודות מזדמנות וחד פעמיות עד 

  .נוספות

  .יש להגיש שתי הצעות מחיר 7 60,000ועד  7 15,000 *מ •

  . הצעות מחיר3יש להגיש  7 119,700ועד  7 60,000 *מ •

אינה עולה בקנה אחד  ע& האמור בתקנות , כי קבלת הצעת מחיר אחת בלבד, המבקר סבור

  .העיריות בדבר ביצוע רכישות על סמ� הצעות מחיר

אשר , י גורמי העירייה"לאור העבודה שמרבית הרכישות השוטפות המבוצעות ע, כ�*כמו

ביקורת הינ� בגובה סכו& הנמו� מהמדרגה הכספית הראשונה שנקבע נדגמו במהל� ה

דבר היוצר מצב שרוב� של רכישות הטובי� והזמנות העבודה  7 15,000קרי , בנוהל

  . אינ� מבוצעות תחת השוואת מחירי& אלא רק בהצעת מחיר אחת, מקבלני&

ר לגבי רכישות ע& זאת נית� להפעיל את מבח� הסבירות ולהימנע מקבלת שתי הצעות מחי

  .המסתכמי& במספר מאות שקלי&, בסכומי& קטני& ולא מהותיי&

הביקורת העלתה כי בחלק מרכישות הטובי� והשירותי& נעשו מבלי שהוגשו הצעות מחיר  .14

  :לדוגמה, השוואתיות כלל

  

 .הובלת מחפרו�: תאור העבודה. 11.2.09 מיו& 40840' דרישה פנימית מס •
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 . 7 809ס "ע. 30.3.09ו&  מי40895' דרישה פנימית מס •

  . יע ותחזוקה מדובר בשירות הובלה ייחוד"מ מאג� שפ.ת' לדברי הגב

בידי הביקורת פירוט של ספקי& נוספי& . הביקורת מעירה כי אינה מקבלת הסבר זה

  .המעידי& כי אי� מדובר בשירות ייחודי,  הובלה זהי&יהמספקי& שירות

זיק *בר: הספק 7 27,720ס " ע27.1.09 מתארי� 40534' דרישה פנימית מס •

 .שיפרה

 .2009ש לשנת " לחניכי מעהפיזי וטרפי:       תאור העבודה

 . 10,0807ס " ע24.2.09 מתארי� 40561' דרישה פנימית מס •

  ,מועדונית עולי&,  מועדונית רגיל: נוי יזמות תאור העבודה: ש& הספק

1*6/09.   

 . 11,0347ס " ע24.2.09 מתארי� 40560' דרישה פנימית מס •

  : ש& הספק

  .6/09*1סדנה למועדו� אור� עבור דרמה : תאור העבודה. ישי ד�

  :בהתייחסות" של תקציבאית ומנהלת אג� הרווחה נמסר לביקורת

מדובר . ל מעבירה חוג ציור במועדוני קשישי& במש� שני& רבות" הנ*נוי יזמות �

וה דמות מאוד על דמות טיפולית שהקשישי& מאוד מרוצי& וקשובי& אליה ומהו

 .משמעותית המועדוני&

  .9/09יחד ע& זאת נביא הצעה נוספת מחודש 

.  מדובר על סדנאות דרמה למוגבלי& את ההמלצות קבלנו ממרכז אקי&*ישי ד� �

  .ל במש� חצי שנה יצר קשי טיפולי טוב ע& ילדי מועדו�"יש לציי� כי הנ

סמוכות , רישות פנימיותכי באמצעות הצעת מחיר אחת הוגשו שלוש ד, הביקורת העלתה .15

 .לרכישת אות& טובי�, במועד�

כי ס� ההזמנה עובר את מדרגת הדרישה להצעת מחיר אחת וחייב הגשת , הביקורת העלתה

  . שתי הצעות מחיר כמתחייב בנהלי&

  :להל� פירוט

 .  12,0127ס "ע, 22.3.09 מתארי� 41335' דרישה פנימית מס •

 .משתלת מסובי&: הספק  

  .צמחי&,  בארות2,  כדי&40: תאור הפריט

 .  12,0127ס "ע, 3.5.09 מתארי� 41341' דרישה פנימית מס •

  .משתלת מסובי&: הספק

  .בארות וצמחי&, כדי&: תאור הפריט
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 . 7 10,000ס "ע, 7.7.09 מתארי� 41417' דרישה פנימית מס •

  .משתלת מסובי&: הספק

  .שתילי&: תאור הפריט

  התייחסות גזברות העירייה

עבודות מצטברות אנו מתריעי& על כ� מול המחלקות אול& שוב זה חוזר /ישותבעניי� רכ

  . לעניי� איש הרכש

והיא . ק.ד ה"ד עו"ע פנתה לחו"יחד ע& זאת מאחר והעניי� היווה בעיה אזי מחלקת שפ

  .>2<מצורפת 

 .כי לא תבוצע רכישה אלא באישור מראש, בתקנות העריות נקבע .16

בטר& אושרה הדרישה הפנימית , ת שירותי& מספקכי נעשתה רכיש, הביקורת העלתה

  .וללא שהומצאה הזמנת טובי� חתומה בידי מורשה חתימה של העירייה

  :להל� פירוט

 :תאור העבודה. 16.7.09 מתארי� 43382' דרישה פנימית מס •

  .י אג� החינו�"הדרישה הוגשה ע. פעילות לקייטנה בנושא זהירות בדרכי&

  התייחסות אג� החינו(

  .י מחלקת הנוער במועד סמו� לתחילת הקייטנה"ית הוצעה עהתוכנ

  .בגלל הבקשה המאוחרת, ההרשאה הוכנה כשבוע לפני תחילת הקייטנה

בניגוד . ל עקב כ� התוכנית הופעלה ללא הרשאה"הגזברית בחו, התקציבאית הייתה חולה

  .להוראות ללא ידוע מנהלת האג�

. י המורשי&"י קבלת הזמנה חתומה עניתנה הוראה ברורה לא לבצע שו& פעילות לפנ

  .בלבד, על דעתה, מנהלת מחלקת הנוער הפעילה ללא קבלת הזמנה חתומה

, ניהול מחסני&, כי כל הרישומי& בטפסי& המשמשי& להסדר רכישות,  נקבע4בתקנה  .17

 .רישו& וניהול טובי� לפי תקנות אלה ייעשה ללא מחיקות

קה אלא בדר� של כתיבת הנתו� מחדש כאמור לא ייעשה בדר� של מחי, תיקו� רישו&

  .תארי� ביצועו והשורה שאותה מתקני&, בשורה חדשה בציו� ש& מבצע התיקו�

 בוצעו שינויי& 3.6.09 מתארי� 40972' הביקורת העלתה כי בדרישה פנימית מס 17.1

 :ג מספר טפסי&"ע

  .ג טופס הדרישה הפנימית"בוצע שינוי ע  .א

ורישו&  7 1800 *ל מחיר הפריט מש) מחיקה בקו(י ביטול "השינוי בוצע ע  

2400 7 .  

  ".רא&. טיול א"ג הצעת המחיר שנתקבלה מהספק "בוצע תיקו� ע  .ב

  . 2,8007 *ל 7 1800 *בוצע שינוי מ" חזור+ מחיר נסיעה ללקוח הלו�"בשורה   

   ורישו&) בקומחיקה "  (2800"ביטול  המחיר  :  לאחר  מכ�  בוצע  שינוי  נוס�

 "2500."  
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  .& מבצע התיקו� ותארי� ביצועולא מצוי� ש

 מתארי� 40972' מס, החתומה בידי מורשה חתימה, ג ההזמנה הממוחשבת"ע  .ג

  :בוצע השינוי, 4.6.09

כ כולל "מ וסה"כ מע"סה, כ להזמנה"עמודות סה) מחיקה בקווי&(ביטול 

שונתה במערכת אי� אפשרות  7 2400: "ורישו& ידני,  18007ס "מ ע"מע

  ".להדפיס

  . לא מצוי� ש& מבצע התיקו� ותארי� ביצועוג ההזמנה"ע

כמו כ� החשבונית .  7 2,400ס "ח הינה ע"נמצא כי ההזמנה המוזנת במערכת הנה 17.1.1

 ).91318חשבונית ספק ' מס( 7 2,400ס "שנתקבלה מהספק הינה ע

  התייחסות גזברות העירייה

 יו& לפני .ע לערו� שינוי ברגע האחרו�"י מחלקת שפ"מדובר במקרה חריג בו נדרשנו ע

ע "שפ' מח) ח אשר יז& את ההרשאה.וזאת עקב טעות אנוש לפי דברי מ(צאת& ליו& גיבוש 

, ההצעה להסעה ליו& גיבוש לחמי טבריה אבל, ביקשה הצעת מחיר להסעה מחברת רא&

ברגע .חברת הנסיעות הבינו בטעות שמדובר בנסיעה לגעש ותמחרו בהתא& להבנת&

 לבצע את הנסיעה ההנסיעות סירב' לתה הטעות וחבהאחרו� בטר& היציאה לטיול התג

  . בהצעה המקורית

באותו יו& בוצעה הסבת מערכות המחשוב בגזברות וטכנית לא נית� היה להדפיס הדפסה 

  . ממוחשבת למרות שהתיקו� הוזר& באותו יו& למערכת

  התקשרויות והסכמי& .18

ועבודות המסופקי&  כי העירייה התקשרה לש& הזמנת שירותי& , במועד הביקורת נמצא

ע& ספקי& וקבלני& ללא ביצוע התקשרות וחתימת ,  פעמי*באופ� תדיר ולא באופ� חד

  .הסכ& כנדרש

  :להל� שתי דוגמאות

 .באמצעות קבל�)  מזרקות7(העירייה מתחזקת את המזרקות העירוניות  )1(

נעשתה באמצעות " ניהול ותחזוקת בריכות שחייה. א.ג", בחירת הקבל� הזוכה

  . קבלת הצעות מחירהלי� של

ע ותחזוקה דרישה פנימית "המי& באג� שפ' כי מדי חודש מגיש מנהל מח, נמצא

ההזמנה המאושרת .  9,8007 *לאישור עבור תחזוקת המזרקות בהיק� חודשי של כ

  ".  ניהול ותחזוקת בריכות שחייה*.א.ג"מפנת לקבל� 

*עומד על כ, זוי הביקורת להזמנת ס� עבודה "ההיק� הכספי השנתי המוער� ע

117,5007 .  
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  התייחסות גזברות העירייה

  .ל.ע לשעבר מר י"שפ' י מנהל מח"מבדיקה עולה שהעבודה נמסרה לקבל� גלי אלו� ע

י מזכירת המחלקה נמסר לנו כי זכור לה שהיו הצעות "ע ע"שפ' מבדיקה שנערכה במח

כ� שוחחנו ע& בהמש� ל. ע ואי� אפשרות לשחזר�"מחיר אול& אינ� בנמצא במשרדי שפ

  .ח שיער� למכרז בנושא.ע מר מ"שפ' מנהל מח

העירייה נוהגת להפי0 את שוברי תשלו& החשבונות הארנונה לתושבי העיר  )2(

 ".הפצה ושירותי&. א.ס"באמצעות הקבל� 

כולל  7 41,000– עמדה על ס� של כ 2009היק� ההתקשרות מול הספק לשנת 

  .מ"מע

פק זה והא& נעשתה השוואת הצעות מחיר לביקורת לא נית� הסבר כיצד ניבחר ס

  . מספקי& נוספי&

הקבל� מספק לעירייה שרותי הפצה אלו , לדברי גזברות העירייה ומחלקת הגבייה

  . שני&10 *מזה למעלה מ

כי לאחרונה נבחנה הסוגייה וא� והתקיימה , מגזברות העירייה נמסר לביקורת

כדי לבחו� את , מקומיהסני� ה, פגישת עבודה ע& נציגי חברת דואר ישראל

, הפגישה העלתה. רהאפשרות והמשמעות התקציבית להפצה באמצעות חברת הדוא

  .  העלויות באופ� ניכררכי הפצה בערו0 זה יגרו& לייקו

 שובר תשלו& 1בעבור הפצה של (שמשלמת כיו& העירייה '  אג80מול  7 1.60

  ).ארנונה

  

  התייחסות גזברות העירייה

י אותו קבל� מזה שני& " אנו משתמשי& בשירותי& הנותני& ע*ביההפצת דואר במחלקת הג

מאחר ומדובר בשוברי תשלו& של ארנונה ומי& וקיימת חשיבות לאמו� ולדיוק , רבות

  . שנוצר ע& השני&

למרות זאת בשני& האחרונות .  ממחיר בול דואר50%הסטורית סוכ& איתו שהוא יגבה 

העניי� יבח� .  באופ� משמעותי מהמחיר הנוכחיישבנו פעמיי& ע& הדואר וה& עדי� יקרי&

  .ש לעירייה"מול היועמ
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  הסכמי מסגרת ע& ספקי& וקבלני& .19

י האגפי& והמחלקות בתדירות גבוהה "התקשרויות העירייה לביצוע עבודות המוזמנות ע

אמורות להיות מוסדרות באמצעות ביצוע , או לרכישת ציוד מתכלה הנצר� באופ� שוט�

  .וחתימה על הסכמי מסגרת ע& הזכיי�) מביפו(הלי� מכרזי 

עשויה להבטיח אספקה שוטפת של הציוד או ביצוע העבודות , התקשרות באופ� האמור

לצור� הגשת מחיר זול , תו� ניצול הכמות הגדולה יחסית של ההזמנות, באופ� יעיל ומהיר

  .יותר ממחירי הזמנה בודדת

ת מקומיות כוללי& רכישת ציוד התחומי& המקובלי& לעריכת הסכמי מסגרת ברשויו

תיקוני מזגני& , תיקוני תשתית, ביצוע עבודות תחזוקה שוטפות, מתכלה או ציוד משרדי

  .'במוסדות ציבור וכד

 התקשרה העירייה בהסכ& מסגרת באמצעות 2009כי בשנת , הביקורת העלתה 19.1

, " עבודות בניה פיתוח שיפוצי& ותחזוקה במוסדות חינו� וציבור* 3/2009"מכרז 

 .לש& ביצוע עבודות שיפו0 ואחזקה במבני חינו� וציבור

בתנאי המכרז .  התקשרה העירייה ע& הקבל� הזוכה15.2.09כי בתארי� , נמצא

 .נקבע כי ההתקשרות הינה על בסיס שנתי

לעבודות תיקו� , ע ותחזוקה"במועד הביקורת נמצאו דרישות פנימיות מאת אג� שפ 19.2

 .ית המי& והביוב העירוניותפיצו0 מי& ועבודות תחזוקה בתשת

  ".מ"� בע"פלט& אחזקות וניהול נדל"הזמנות העבודה הוצאו לקבל� 

  .כי חלק� של ההזמנות הוצאו בדיעבד, הביקורת העלתה

ג החשבו� הסופי של הקבל� "ה� בדרישת העבודה הפנימית של המחלקה וה� ע

  :נרש&

  ".חא� הדקל" באזור התעשייה ליד 4" תיקו� פיצו0 מי& חירו& בצינור "

. 28.4.09 מיו& 1148' הצעת מחיר מס. 18.5.09 מיו& 40945' דרישה פנימית מס(

  ). 9,5867ס " ע28.4.09 מיו& 795' חשבו� סופי מס

ע ותחזוקה הסביר למבקר כי אכ� המדובר בפיצו0 מי& ונדרש "מנהל אג� שפ

  .להפעיל קבל� לטפל בתקלה

רת לביצוע תחזוקה בצנרת המי& כי לא נער� עד כה מכרז מסג, כמו כ� ציי�

  .העירונית

  התייחסות גזברות העירייה

  .>2<. ק.ד ה"ד עו" ולחו15מפנה לתגובה כמפורט בסעי� 

 לעיתי& אנו מקבלי& חשבונות לאחר ביצוע כגו� עבודות שבר *בצוע טר& קבלת הרשאה

ידה ובוצע אנו בגזברות פועלי& לבצע בירור ובמ. במערכת הביוב או מי& או פעולות אחרות

והתקבל הסבר ממנהל המחלקה אזי תקציב המחלקה הרלוונטית מחויב והחשבו� משול& 

  .נפגש ע& הספק בבית המשפט ונשל& כפל כפליי&,  שא& לא כ�

  .  שאנו מתריעי& השכ& והערב שאי� לבצע ללא הזמנה מאושרת, כמוב�
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חומרי ( מתכלה כי העירייה נוהגת לרכוש ציוד משרדי וציוד, במועד הביקורת נמצא 19.3

 . באמצעות הצעות מחיר) מוצר נייר וכלי& חד פעמיי&, ניקוי

לביקורת הוצגו הצעות מחיר אשר נתקבלו מהספקי& אליה& נעשתה פנייה 

  : ועל בסיס� העירייה נוהגת לבצע את הרכישות2009בראשית שנת 

  ).מ"חא� בע, מ"ובניה בע. מ.צעצועי ר( שתי הצעות מחיר *ציוד משרדי

  ).חסו� שיווק, +קלי& ( שתי הצעות מחיר *מתכלהציוד 

לביקורת הוסבר כי לא נער� עד כה מכרז מסגרת לאספקת ציוד משרדי וציוד 

  .מתכלה

  מדדי שירות ומש� זמ� הטיפול בהזמנות  .20

י "הביקורת לא ראתה נוהל המסדיר את מש� הזמ� לטיפול בדרישה הפנימית המוגשת ע

  .נה מאושרת וחתומהיוז& הדרישה ועד לשלב הוצאת הזמ

כי חתימות עבור הרשאות לספקי& , לביקורת הוצג מסמ� אשר הופ0 למחלקות והמציי�

  .בראשו� לכל חודש ובחמשה עשר לחודש. מתבצע בגזברות רק פעמיי& בחודש

  . יו&14מש� הזמ� שנקבע לטיפול בהזמנות רכש בגזברות נקבע על , כלומר

רי& הזמנות בקבועי זמ� קצרי& יותר הביקורת ראתה כי בגזברות מטפלי& ומאש

בתדירות גבוהה ) כיו&(וההרשאות התקציביות מאושרות בחתימת גזברית וחשב המלווה 

  .יותר מפעמי& בחודש

,  יו& לצור� טיפול בדרישה פנימית שוטפת הוא ארו� מדי14פרק זמ� של , לדעת הביקורת

  .דה של מחלקות העירייהואי� בו כדי להבטיח מת� מענה הול& לצרכי& ולהיקפי העבו

  מחשוב מערכת הרכש .21

כי במעמד הביקורת הותקנה בעירייה מערכת מידע ממוחשבת להנהלת , הביקורת העלתה

  .המכילה את מערכת הרכש, חשבונות

  ".מטרופולינט"מ נקראת "התוכנה שנרכשה מחברת מל

הרווחה מחלקות (, כי המערכת הממוחשבת נגישה לגזברות העירייה ולתקציבאיות, נמצא

�אי� גישה ואי� אפשרות להזי� דרישות , בעלי תקציב, למנהלי האגפי& והמחלקות). והחינו

יוזמי הדרישות הפנימיות ממשיכי& להגיש את . פנימיות באמצאות המערכת הממוחשבת

  .דרישותיה& על גבי טפסי דרישה הנערכי& באופ� ידני

  התייחסות אג� הרווחה

הכנת דרישות ממוחשבת תקל מאוד בעניי� הניירת , אותאי� ספק כי חיבור למערכת ההרש

  .ותייעל את העבודה בכל מה שקשור בנושא רכישת טובי�

  תגובת ראש העירייה

ח הביקורת מסר ראש העירייה כי הנחה את כל הגורמי& הרלוונטי& לתק� "בתגובתו לדו

  . את הדרוש תיקו� ולפעול על פי הכללי&
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   המלצות פרק ד

 . ואספקה הכולל מינוי בעלי תפקיד מנהל רכש ואספקה וקניי�הקמת מער� רכש .22

ל "בכפיפות למנכ,  ומיקומ& במבנה הארגוני של העירייה&סמכויותיה, הגדרת תפקידיה&

  ). 3 סעי� *ראה פרק ג(העירייה 

כמפורט , להורות על כינוסה של ועדת רכש ובלאי בתדירות הנדרשת ובהיותה ועדת חובה .23

 .בפקודת העיריות

 מומל0 לקבוע נוהל עבודה המסדיר את עבודת הוועדה ובכלל זה תהליכי& להכנת תכנו� עוד

  .תחזית תקופתית לרכש ופסילת ציוד בלאי

מומל0 להנחות את מנהלי המחלקות להעביר למנהל הרכש פרטי& לגבי הרכישות או  .24

 ,על מנת לאפשר לו להכי� תכנו� צריכה תקופתי, העבודות הצפויות במהל� כל רבעו�

 .שיתבסס על צרכי המחלקות והתקציב המאושר

כנדרש בתקנות והוראת , להקפיד על הגשת התכנית האמורה לאישור ועדת רכש ובלאי

  .הנוהל

כי דרישות לרכש והזמנת טובי� , להנחות את מנהלי המחלקות ובעלי התפקיד בעירייה .25

בכ� יושגו ה� ו, יועברו לטיפולו ואישורו של מנהל רכש ואספקה אשר יופקד על התחו&

 ).12סעי� (הבקרות הנדרשות בתהלי� וה� היתרונות והחסכו� הכספי 

כי אי� להתקשר ולבצע פעילות , להפי0 מסמ� ולחדד לכל המנהלי& ובעלי התפקיד בעירייה .26

הכרוכה באישור תקציב והתחייבות כספית בטר& אישור ההזמנה בידי מורשה חתימה 

 ).המנהל רכש ואספק, חשב מלווה, גזברית(

  .א� מומל0 לבחו� הפעלת חיוב אישי כנגד בעל התפקיד, במקרה והתופעה חוזרת על עצמה

בדבר החובה לציי� בכל הזמנה את הסעי� התקציבי , לרענ� את ההנחיות למנהלי המחלקות .27

 .ולוודא כי כל הוצאה תחויב בסעי� התקציבי המתאי&

 :בלבד ועד לסכו& מוגבל" תדחופות והכרחיו"מומל0 כי לצור� ביצוע רכישות ועבודות  .28

  .יוגדרו קרטריוני& מה ה� הרכישות והעבודות העונות להגדרת החוק  .א

הסמכת מנהל הרכש ואספקה לבצע הרכישה עד לסכו& שתקבע הוועדה לרכש       .ב

 .בהתא& לתקציב המאושר ובכפו� לכל די�, ובלאי

ישות מומל0 שוועדת רכש ובלאי תדרוש ותקבל ממנהל הרכש דיווחי& לגבי הרכ .29

על מנת , או השוטפות שבוצעו על ידו ללא קבלת אישור מראש של הוועדה" הדחופות"

 .להגביר את שקיפות תהלי� הרכש

יהיה מפרט טכני ערו� ומלא  , לוודא כי בעת הכנת דרישה לרכש הזמנת טובי� ועבודות .30

 .שיאפשר קבלת הצעות מחיר שלמות והניתנות להשוואה

יש להקפיד לציי� בפרוטוקול , י ועדת רכש ובלאי" ביותר עבעת בחירת הצעה שאינה הזולה .31

 .את הנימוקי& לבחירה כפי הנדרש
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מומל0 להקפיד על צירו� הצעות מחיר לכל מסמכי ההתקשרות המתויקי& בגזברות  .32

 .העירייה

יש לוודא קבלת הצעה מעודכנת .  מתיקו� הצעות מחיר לאחר קבלת�עיש להקפיד ולהימנ .33

 .גיש ההצעה בלבד הנושאת חותמת וחתימה ליד התיקו�י מ"או הצעה שתוקנה ע

בלבד נית� לקבל הצעת מחיר  7  5,000כי עד לסכו& של , מומל0 לקבוע בנוהל העבודה  .34

 15,000מעל . יש לקבל לפחות שתי הצעות מחיר 7 15,000ומעבר לכ� ועד לסכו& של , אחת

 .יש לקבל לפחות שלוש הצעות מחיר7 

כולל אלו שלא , החובה לתעד  את כל הפניות שנשלחו לספקי&מומל0 להוסי� לנוהל את  .35

 .כשעליה& מוטבע מספר הפקס ושעת שליחת ההודעה, השיבו לפנייה

כי בכל מקרה בו לא היתה אפשרות לפנות לשלושה מציעי& או לקבל בפועל , עוד מומל0

 של כל ויצורפו העתקי&, יירש& הסבר לכ� על גבי ההזמנה או במסמ� נלווה, שלוש הצעות

  .כולל אלו שנותרו ללא מענה, הפניות שנשלחו

כ� שיפרט כי כל הרכישות תעשנה " רכישת טובי�"מומל0 לשנות את נוהל העבודה  .36

  .באמצעות מחלקת רכש ואספקה בלבד

, מומל0 להטמיע את מערכת ההזמנות הממוחשבות בעבודה השוטפת של מחלקות העירייה .37

הבטחת הזרמת נתוני& : תרונות של המערכת ובניה�על מנת לייעל את העבודה ולנצל את הי

בה& חייבי& למלא נתוני& ולמנוע מצב בו הזמנות " שדות חובה"חיוניי& למערכת בקביעת 

מניעת . י מורשי& בלבד"הבטחת שליחת הזמנות מבוקרות ע. מוחזרות או נתקעות במערכת

צאה מאפשרות מנהלי כתו, הגברת שקיפות הלי� ההזמנות. י האגפי&"חריגות תקציביות ע

  .ועוד, חסכו� בניירת, חיסכו� בזמ�. ההזמנה" סטטוס"המחלקות לעקוב באופ� שות� אחר 

 . ימי עבודה בלבד7מומל0 לקצר את הזמ� המרבי שנקבע לאישור הזמנות רכש ולקובעו  על  .38

הביקורת ממליצה לבחו� תחומי& נוספי& בה& נית� לייעל את תהליכי ההתקשרות  .39

והגשת , תו� ניצול היתרו� לגודל הנובע מכמות ההזמנות, ת מכרזי מסגרתבאמצעות עריכ

  .מחירי& מוזלי& תמורת הבטחת העבודה לזכיי� במש� תקופה נתונה מראש
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  א נספח

   10עקרונות איכות מומלצי# בניהול רכש ואספקה ברשויות

  כללי .1

ש& המהיר ניהול רכש ואספקה של הרשות המקומית הינו כניהול פרוייקטי& עד למימו

דינה של ההגדרה החיונית של כל יעד ויעוד לרכש הוא כהגדרה מקצועית של . והמוצלח

האיכות מכוונת לתכנו� *הגדרת קריטריוני. עסקי*בפרוייקט יצרני" יחידת עבודה"

ניהול , מידע רלבנטי על ספקי&, ניהול מידע מקצועי, הקצאת המשאבי&, הצרכי&

  .' העבודה וכד* נהליתכנו� והפעלת, התקשרויות חוזיות

הוא רוכש שירותי# . הוא לקוח וספק בעת ובעונה אחת: הרכש ממלא תפקיד כפול

חלה עליו חובה לעג� , לפיכ�. ומוצרי# במטרה לספק את הטוב ביותר ליחידות הארגו"

כשהוא ג& קשור , המצאי והמחסני&, מערכת איכות מקבילה בעבודת� של יחידת הרכש

שכל אחד מה& תור& את ,  יחידתיי&* עבודה של גורמי& חו0*ליבטבורו לתהליכי& ולנה

  .חלקו לאבטחת האיכות של הרכש

לב למכלול הבא של הגורמי& *שימת, לפיכ�, על מנהל יחידת רכש ואספקה להקדיש

  .הבסיסיי& שיבטיח ניהול איכותי של הרכש

 שמירה על האינטרס הציבורי 1.1

, ) להל�3.2סעי�' ר( הרכש מטע& הרשות תכנו� אסטרטגי חייב להיעשות בכפיפה לתקציב

אחראית ואופטימלית משיקולי שמירה על , נבונהקניינות ציבורית ועל מנהל הרכש לנהל 

  .האינטרס הציבורי

מחייב הקפדה , הרכש*שהרשות המקומית מעמידה לצרכי, התקציב הציבורי 1.1.1

ת בקרה ושליטה בהוצאו, רכש*בדיקת צרכי,  ההחלטות*יתרה על תהליכי קבלת

 .ובהתקשרויות החוזיות ע& הספקי&

יש לקבל    . חיצוני או מקומי, יש לאפשר סיכוי הוג� ושווה לכל ספק וספק 1.1.2

תהלי� אספקת , ג& מפרט טכני על איכות המוצר, בנוס� להצעת המחיר, מהספק

על , מידע על איכות השירות וזמינותו, זמני&*התחייבות לעמידה בלוח, המוצר

 .מוצר וכ� מידע על ניסיו� וממליצי&האחריות הניתנת על ה

ומזו של הרכש ברשות , טוהר המידות הינו בלתי נפרד מעקרונות הקניינות בכלל 1.1.3

טוהר המידות נדרש . בפרט*מקומית ושמירה על האינטרס הציבורי שהיא מייצגת

 . הרכש ולהליכי& הפורמליי& הכרוכי& בה&*בכל הקשור לנהלי

, כארגו" ציבורי, קי של הרשות המקומיתשמירה על האינטרס העס, למשל, כ(

, לפיכ�,  שאושרו על ידי וועדת מכרזי& ומופיעי&מתבטאת בבחירת הספקי#

יש לבחור את . בקוב0 ספקי& מטע& היחידה האחראית על ההתקשרויות

  .הספקי& רק לאחר סינו� הצעות המחיר והמפרטי& שהגישו

                                                
10

  . מפע&*הוצאה לאור". ניהול רכש מלאי ומצאי ברשויות המקומיות" מתו� אוגד�  
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  החלטות בנושאי רכש  מדיניות וקבלת 1.2

כפי שהוגדרה על ידי ההנהלה , ציא לפועל את מדיניות האיכות בכלליש להקפיד להו

דג# לשלבי תהלי( קבלת להל� . וכפי שמתווה אותה מנהל הרכש בפרט, האסטרטגית

   :ההחלטות על יעדי הרכש

י& /י הרכש המבוקש/ה� על צרכי השימוש והייעוד של פריט, מדויקאיסו� נתוני&   .א

השירותי& הרלבנטיי& המצויי& בשוק וה� על /ה� על המוצרי&) מוצרי& ושירותי&(

 :ספקיה&

 :העלאת אלטרנטיבות רכש רלבנטיות  .ב

, האפשרות לביצועה, תו� בדיקת יתרונותיה ומגבלותיה, שקילתה של כל אחת מה�  .ג

 :השקעת המשאבי& הנדרשת לרכישתה

 :קביעת סדרי עדיפויות של האלטרנטיבות שנשקלו ונמצאו ראויות  .ד

 .אה מתאימה וראויה ביותר לרכישה הנדונהבחירת האלטרנטיבה שנמצ  .ה

  

  : החלטות ניהולית בענייני הרכש  מקורות מידע כבסיס ומדד לקבלת

 : פרסומי& שוטפי& החשב הכללי של משרד האוצר אלה כוללי& �

  ,    שירות*הסכמי, פרטי& על מגוו� מוצרי& שזכו במכרזי&,       מכרזי& שפורסמו

 . מוצרי&*      תחזוקת

הכוללי& , שוטפי& של החברה למשק וכלכלה מטע& מכרז השלטו� המקומיפרסומי&  �

 .מכרזי& וכל מידע ספציפי לרכש המתאי& לרשויות מקומיות

 .ל של מרכז השלטו� המקומי"חוזרי מנכ �

 . רכש שפורסמו על ידי משרד החינו� והתרבות*מכרזי �

 9000ות פרסומי& של מכו� התקני& הישראלי על תקני& ישראליי& ועל תקני איכ �

ISO.  

, )מהתקשרויות קודמות וממועמדויות קודמות למכרזי&(הצעות מחיר של ספקי&  �

 . הרכש ברשימות השוואתיות מסודרות*המאורגנות ביחידת

הפרסומי& מקוטלגי& וממויני& (פרסומי& ופרוספקטי& שוטפי& מטע& הספקי&  �

 . הרכש ברשימות השוואתיות ומאורגנות*ביחידת

 .הרכש על ספרות מקצועית לסוגיהמנויי& של עובדי  �

 של ספקי& שמוצריה& ושירותיה& בעלי הסמכת תק� איכות ממוי�קיטלוג מסודר ו �

  .ISO 9000בינלאומי 

 :משוב ממוסדות הרשות המקומית ויחידותיה על רכש שבוצע עבור� �

  ,  אמינותו של הספק במת� שירות ותמיכה,       שביעות רצו� מהמוצר או השירות

  .ב"הירות  השירות וכיו      מ
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יש להקפיד על קבלת מידע שוט� מיחידת ניהול המצאי ושימוש בו ככלי ניהולי לתהליכי 

  . החלטות לצרכי רכש  קבלת

 ) רשות  ספק( לקוח   יחסי ספק 1.3

 התקשרות .למערכת היחסי# בי" הספק ללקוח בתחו# הרכש בארגו"חשיבות רבה קיימת 

לי האתיקה ביניה& תתרו& להדדיות בהתייחסות מוצלחת על בסיס של הבנה ושמירת כל

ליישו& נכו� של הבטחת האיכות הנדרשת וכמוב� תהיה לכ� תרומה לתדמית , חיובית

  : רשות*להל� מספר המלצות לשיפור מערכת היחסי& ספק.הארגונית

למנהל הרכש .  ידי הרשות*על הספק ללמוד את ייעוד המוצרי& הנדרשי& ממנו על �

� עליו להכיר את המוצר המוזמ� ולהגדיר& היטב לספק תו� :תפקיד מרכזי בכ

 .הדגשת מער� הציפיות בפני הספק

באיכות , בעמידה בלוח הזמני&, ספק העומד בהצלחה בדרישות האספקה ממנו �

או מנהל המוסד או /חייב לקבל על כ� עידוד מוראלי ממנהל הרכש ו, ובשירות

 .היחידה

, ומילוי ציפיותיה, של הרשות המקומית הרכש *יש להבהיר לספק כי הבנת צרכי �

 .עשויי& להביה להתקשרויות נוספות עתידיות

כדי להבטיח עמידתה של הרשות המקומית , על מנהל הרכש והגזבר לעשות כל מאמ0 �

מילוי חובה זו יטפח קשרי . כפי שנקבע בהסכ& הרכש ביניה&, בתנאי התשלו& לספק

 .יתה הציבורית החיוביתאמו� בי� הספק לרשות המקומית ויתרו& לתדמ

 בקרה מנהלית על איכות הרכש 1.4

כדי לאתר פערי& בי� המתוכנ� , בקרה מנהליתבמהל� העבודה השוטפת חייבת להתנהל 

בקרה הינה בדיקה שיטתית הנערכת ) . המצוי(לבי� היישו& והביצוע בפועל ) הרצוי(

א& לתכנו� כדי לגלות א& הביצוע תוא& או לא תו,  תהלי� שוני&*בעקביות בשלבי

למזער את הפערי& שנתגלו , על מנת לתק� את הטעו� תיקו�, ולהשוותו לתקני& שנקבעו

   .ולהפיק לקחי& לתכנו� עתידי

בדיקת שביעות , בי� השאר, בתחו& הרכש כוללתהשואפת למצוינות , מערכת בקרה תקינה

 מהירות ,אמינותו של הספק במת� שירות ותמיכה,  מהמוצר  או השירותרצו"  המשתמשי#

  ).26' דוגמה עמ' ר(ב "יחס הספק וכיו, השירות

היות שממצאיו ישמשו בסיס להתקשרויות עתידיות ע& , למשוב זה חשיבות גדולה ביותר

, מתו� מגמה להשביח את מערכת הרכש ולמנוע פערי& בי� הצרכי& למימוש&, הספקי&

הרכש * של בקרתחייבת להיות הקפדה על הפעלתה,  לפיכ�. לטובת האינטרס הארגוני

  .  מעקב*לרבות יישו& נוהלי, בזמ� אמת ולאחר ביצוע הרכש, והאספקה בטרו& ביצוע

הסיבות השכיחות בניהול המצאי נעוצות ברוב� בגורמי& טכניי& הניתני& לכימות 

כשהעוסקי& בניהול המצאי חסרי , ט"כאשר למשל נופלות שגיאות בהקלדת מק, ולמדידה

כשאי� , כשאי� עדכו� הנתוני& בעיתוי הנכו�, ת הנוהלי& לאשור&ניסיו� או אינ& יודעי& א
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או כשבקרת , הועבר או אבד והוצא מהמצאי, נופק, רישו& נכו� ומדויק של טובי� שנתקבל

  .המצאי והמחסני& אינה נערכת כיאות

,  גילוי ומזעור פערי& אלה אינו כה קל ומהיר יחסית לאיתור*בבקרת רכשכשמדובר 

שעליה& חייב מנהל הרכש לתת את , מדובר ג& בנקודות תורפה. מצאיכדוגמת ניהול ה

,  של ספקי& מקומיי& על קיפוח& מצד יחידת הרכש של הרשותתלונותכמו למשל , הדעת

במכרזי& או על ) כביכול" (שיטתית"תלונות של ספקי& על יחידת הרכש בגי� אי זכייה 

הרשות על עיכובי& והשהיות תלונות של יחידות או מוסדות , העדפות ספקי& אחרי&

בניהול " חללי& שחורי&"מקרי& כאלה ה& . ב"בביצוע משימות רכש שהוזמנו עבור� וכיו

עליו לחזות . פערי& לכל דבר, מבחינת מנהל הרכש, וה& מהווי&, הרכש והאספקה

כדי שאפשר , שכ� כמנהל המערכת ראוי שיפעיל עליה מבט כולל, אפשרויות כאלה מראש

מערכת בקרה נכונה עשויה לסייע לו מראש להימנע . עליה מסקנות ולקחי&יהיה להחיל 

הדרכה ורענו� הידע ה� לעובדי ניהול המצאי ולכל עובדי הרכש : למשל, ממצבי& כאלה

, קיו& סדיר של ישיבות צוות לדיווח ולתיאו&, והאספקה וה� לעובדי היחידות והמוסדות

הדרכה והטמעה של נהלי הרכש , והמוסדותבדיקת היישו& של הנוהלי& על ידי היחידות 

  .שימת לב  להדרכה מקצועית נדרשת, והאספקה

תו� היוועצות בגור& , "הצעות סגורות"כמו כ� יכול לסייע לניהול נכו� של רכש ג& שימוש ב

 הוק אובייקטיבית בהכרעה לגבי זכיית ספקי& *המשפטי מטע& הרשות והפעלת וועדה אד

, )כפי שצוי�(שימוש במשוב על שביעות רצו� מהספקי& ,  � היק*בפרוייקטי& מצומצמי

 אותה נית� יהיה,  מלא ומדויק של הדוקומנטציה שהנחתה בתהלי� קבלת ההחלטותדתיעו

 סמכא שיבקש *ל וכל גור& בר"המנכ,  היוע0 המשפטי, להציג בפני מבקר הפני& של הרשות

על תוצאות המשובי& שנתקבלו ידוע ספקי& . לעיי� בה כדי לבדוק את הוגנותה המקצועית

  .ב"אודות& מהמשתמשי& וכיו

אלא , שלא נית" בהכרח למדוד אותה במונחי# כמותיי#, כל אלה הינ# אמצעי בקרת רכש

 הפערי& .בגדר הערכה ברמה ניהולית כמצופה מהעומד בראשה של מערכת רכש ציבורית

הכמותי והקל  טבהיבה� , לפיכ�, עוסקי&, מבחינתו של מנהל הרכש, בי� הרצוי למצוי

האסטרטגי והטאקטי הבא לאתר ולאבח� נקודות תורפה בהיבט לאבחו� ולתיקו� וה� 

  .הפוגמות בשלמותה של מערכת הרכש

  אד#  התאמת כח 1.5

 ה� מבחינה  אד# מתאי#  כח העסקתמערכת הרכש חייבת להיות מבוססת על העסקת 

ת הכרוכות בעבודה זו בשל הרגישות האתית והדיסקרטי, מקצועית וה� מבחינה אישית

  .והנגישות לספקי המוצרי& והשירותי& השוני&

  :להל� חלק מהדרישות בנסיבות אלה

של העובדי& המיועדי& לאיוש תפקידי&  העוסקי& ,  ככל האפשרהלי( מיו" טוב �

 טכנית וה� ביכולת *ה� מבחינת הבנה מקצועית, במגע ע& ספקי& ומזמיני&, בקניינות
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 יכולת מיו� נתוני& *על העובדי& להיות בעלי. ובצורה מסודרתלרכז נתוני& בדייקנות 

 .וניתוח אובייקטיבי שיאפשר למנהל הרכש לקבל החלטה אופטימלית

 בעיקר בגלל התקשורת  אנוש טובי# יחסימיו� עובדי הרכש צרי� לקחת בחשבו� ג&  �

 .ע& הגורמי& הללו

טוהר ו בתכונות חייבי& שיצטיינ, הבאי& במגע שות� ע& הספקי&, עובדי הרכש �

 . כיאה לעובדי& האחראי& על ניצול משאבי& כספיי& ציבוריי&המידות
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   מסמכי# ישימי# נספח ב 

  

 ד"מס הנושא גור#  סימוכי" תארי(

ל "לשכת מנכ מכרזי&/ל 12.3.07

 העירייה

סיכו& נהלי ביצוע עבודות שלא 

 במכרז

1. 

ד " עו*ש"יועמ 212/486*199 12.7.09

 ק.ה

י חברת "צנרת עביצוע עבודת 

 ש"ד יועמ"חו*פלט&
2. 
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   מבוא*פרק א 64
 

   ממצאי& *פרק ב 65
 

  *נספחי& 73
   חובותת פעולות העירייה לגבי*'נספח א

 
   טיפול בחובות של עובדי העירייה ונבחרי ציבור*'נספח ב 76
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  מבוא  פרק א

  כללי

הרשות . מדי שנה צוברי& חלק מתושבי הרשות המקומית חובות בגי� תשלומי מסי& ואגרות

  .המקומית אינה מצליחה לגבות חלק מהחובות האלה לאור� שני&

  .נקבעו תנאי& למחיקת חובות ברשויות המקומיות, )נוסח חדש(בפקודת העיריות 

, )6/2002, 3/2002תיקו� , 4/2001חוזר (חובות ל משרד הפני& נוהל למחיקת " קבע מנכ2001ביולי 

  .שנועד להסדיר את הליכי מחיקת החובות לפי פקודת העיריות

 בדק מבקר המדינה כיצד עיריית אור יהודה מטפלת בנושא 2007 יוני *2006בחודשי& אוקטובר 

  .2008ח מבקר המדינה שהופ0 בפברואר "הממצאי& פורטו בדו. מחיקת חובות

  .בוצעה ביקורת מעקב בנושא, 2009ת ביקורת מבקר העירייה לשנת בהתא& לתוכני

  .2009 דצמבר   אוקטוברהביקורת נערכה במהל� החודשי& 

  מטרת הביקורת

ח מבקר המדינה"לבצע מעקב אחר תיקו� הליקויי& כפי שפורטו בדו
11
.  

  

  מתודולוגית הביקורת

י העירייה לה& רלוונטיות המדורי& ועובד, במהל� עבודתו נפגש המבקר ע& מנהלי המחלקות

  .לנושא הביקורת

כמו כ� עיינה הביקורת במסמכי& ופרוטוקולי& של ישיבות ועדת הנחות בארנונה ומועצת 

  .העירייה

  סימני# מוסכמי# 

.פרוט ראה מסמכי& ישימי& כמפורט בנספחי&, מסמ� סימוכי�<> 

                                                
11

  .2008פברואר , 2007ח מבקר המדינה על ביקורת בשלטו� המקומי לשנת " דו 
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            מחיקת חובות ברשויות   " 2007ח מבקר המדינה " ממצאי דו פרק ב 
  ". המקומיות

  
  ).260' עמ(אופ" הגשת הבקשות למשרד הפני# 

  
  :בקשות עיריית אור יהודה למחיקת חובות

  

1( �  .הבקשות האמורות לא הוגשו באמצעות הטפסי& שיועדו לכ

  :סטטוס
  . לא תוק"

כי הבקשות לא מוגשות באמצעות הטפסי& שיועדו לכ� בהתא& , בבדיקה מדגמית נמצא

  ).339 יחיד 3טופס , 338 יחיד 1טופס  (4/2001ל "לחוזר מנכ

  :כי הבקשות הוגשו למשרד הפני& בצרו� המסמכי& , א& זאת נמצא

  .ש וגזברית העירייה"י היועמ"הצהרה חתומה ע  .א

 .פרוטוקול ישיבת הוועדה להנחות מארנונה ופרוט החלטותיה  .ב

  .  טבלה המרכזת את החלטות הועדה  .ג

 .הונחו החלטות ועדת ההנחותפרוטוקול ישיבת המועצה אשר בפניה   .ד

  .במרבית הבקשות לא נמצא המידע הנדרש בנוגע ליתרת החוב ולבעל החוב )2

  :סטטוס

כי בכל הבקשות למחיקה מצוי כל ,הגביה נמסר לביקורת ' מ מנהל מח"בהתייחסות מ

  .המידע הנדרש בנוגע ליתרות

 2.4 *בכש או גזבר העירייה לא חתמו על הבקשות למחוק חובות שהסתכמו "היועמ )3

  .ח"מלש

  :סטטוס
  .תוק" חלקית

כי לא לכל הבקשות שהוגשו למשרד הפני& צורפה הצהרת , בבדיקה מדגמית נמצא

  .ש וגזברית העירייה"היועמ

ח לא היו תצהירי& של " מלש2.7 *בבקשות למחיקת חובות של יחידי& שהסתכמו בכ )4

  .כי אי� בבעלות& נכסי&) א& אלה אותרו(בעלי החוב 

  :סטטוס
  .חלקיתתוק" 

  .כי לא בכל המקרי& צורפה הצהרת בעל החוב כי אי� בבעלותו נכס, נמצא

בבקשות לא היה העתק של החלטת מועצת העירייה בדבר הליכי הגבייה שיש לנקוט 

  .בעניי� חובות אלה
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  :סטטוס
  .לא תוק"

הגביה תקפיד כי בכל הבקשות המוגשות ' כי מח, הגביה נמסר' מ מנהל מח"בהתייחסות מ

קת חובות יהיה העתק של החלטת מועצת העירייה בדבר הליכי הגביה שיש לנקוט למחי

  .לפני הגשת החובות למחיקה

י שחסר לה המידע הדרוש כדי להחליט "מועצת העירייה אישרה למחוק חובות אעפ )5

שיעור החוב האמור להימחק , מועד היווצרות&, מקור החובות: החלטה מושכלת בנושא

, דע על נכסי מקרקעי� או נכסי&  אחרי& שהיו בבעלות החייבי&מי.  מתו� החוב הכולל

מידע בנוגע להליכי הגבייה , מידע בדבר הפעולות שנקטה העירייה כדי לאתר את החייבי&

 .שננקטו בעניי� החייבי&

  :סטטוס

כי בתיקי החמיקה המוגשי& למחיקה לוועדת ,הגביה נמסר' מ מנהל מח"בהתייחסות מ

  .ע הדרוש לש& קבלת ההחלטה המושלכת הנכונהקיי& כל המיד, ההנחות

  

א� שלא צורפו ,  ח  אושרו" מלש4.3 *בקשות למחיקת חובות של חברות שהסתכמו בכ )6

ד המאשרי& שהלי� פירוק החברות הסתיי& או ראיות  אחרות המעידות כי "לה� פס

  .פעילות� הסתיימה

  :סטטוס

 הוחלט למחוק חובות של 23.11.08כי בישיבת ועדת הנחות מיו& ,בבדיקה מדגמית נמצא

הביקורת .  לפקודת העיריות338י סעי� "או חברות מחוקות עפ/חברות שפורקו מרצו� ו

הטפסי& טר& אושרו , כי הבקשות שנדונו טר& הוגשו לאישור משרד הפני&, העלתה

 משרד *הושלמו מסמכי& מאת מדינת ישראל, ש וגזברית העירייה"בחתימת היועמ

. פ.ח, 511160624. פ.ח" (מחוקה"ות בו מצוי� סטטוס החברה  רש& החבר*המשפטי&

511279507.(  

כי מחלקת הגביה מקפידה להעביר תיקי חובות , מ מחלקת הגביה נמסר"בהתייחסות מ

של חברות לאישור מחיקה בועדת ההנחות ולמשרד הפני& כשה& מכילי& את כל 

 המעידות כי פעילות או ראיות אחרות/האסמכתאות הנדרשות בנוהל מחיקת חובות ו

חברה מחוקה ברש& החברות , י בית משפט"חברה שפורקה ע(ל הסתיימה "החברות הנ

  ).ב"וכיו

 *שהסתכמו בכ)  בפקודת העיריות339לפי סעי� (לבקשות למחיקת חובות של יחידי&  )7

 .לא צור� העתק המלצת ועדת הנחות למחיקת& 7  99,000

 :סטטוס
  .תוק"

בקשות המוגשות למשרד הפני& מצרפי& את פרוטוקול כי ל, בבדיקה מדגמית נמצא

  .ישיבת ועדת הנחות והחלטותיה
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  )266' עמ(מחיקת חובות של חברות 
  

ח בלא שהיה לה מידע " מלש4.3 *חובות בכ,  חברות47 *מועצת העירייה אשרה לחמוק ל )8

 וא� שלא היו לה ראיות כי פעולת� של החברות אכ�, בדבר מקור החובות והמועד שנוצרו

 הסתיי& או הודעה של כונס �ד המאשר שהלי� פירוק" לא נית� לחברות פס*נפסקה 

ולא נמצא תדפיס של רש& החברות המעיד , הנכסי& הרשמי כי נות� צו המורה לפרק�

  .שפעילות� הסתיימה

  :סטטוס

  . לעיל6מ מחלקת הגביה בסעי� "ראה התייחסות מ

רות שהעירייה מחקה את חוב� כי פעילות� העסקית של חלק המחב, הביקורת העלתה )9

 .נמשכה וחברת החקירות שהעירייה העסיקה אתרה את בעלי המניות שלה�

  :סטטוס

הגביה מקפידה להפעיל אכיפת גביה כנגד ' כי מח, מ מחלקת הגביה נמסר"בהתייחסות מ

 * בגי� חובות שנוצרו בחברה מ, כאשר לא נית� לגבות את חוב החברה, בעלי שליטה בחברה

  ). מועד החקיקה הרלוונטי (2/2004

  )270' עמ(קביעת נהלי# בדבר נקיטת הליכי גבייה 
  

המועצה תקבע בהחלטה מה& הליכי הגבייה שיש לנקות ביחס לחובות "בנוהל נקבע כי  )10

וכי הליכי& אלה צריכי& לשק� מאמ0 רציני לגביית ) ב"היקפו וכיו, לפי סוג החוב(שוני& 

 ".החוב

ריית אור יהודה לא קבעה מה ה& הליכי הגבייה שיש כי מועצת עי, הביקורת העלתה

  .לנקות בעניי� החובות השוני&

  :סטטוס
  . תוק"

 � אשרה מועצת העירייה כללי& בדבר מיצוי הליכה גבייה ביחס לחובות 18.7.07בתארי

  .שוני&

  .הגזברות והגבייה לא קבעו נוהל פנימי בנדו�' במח )11

  :סטטוס
  .לא תוק"

שנקבע כנוהל כי חברת תפיק מסמ� ובו פרוט , יה נמסרמ מחלקת הגב"בהתייחסות מ

פעולות האכיפה שננקטו כנגד החייב טר& הגשת חובו להחלטת ועדת ההנחות לש& 

  .אסמכתא זו מצורפת לכל תיק מחיקת חובות. מחיקה
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   ) 270' עמ(החלטות של הרשויות המקומיות בדבר מחיקת חובות 
  

מחקה חובות ליחידי& וחברות בלא שפנו לממונה כי עיריית אור יהודה , הביקורת העלתה )12

 .על המחוז כדי לקבל את אישורו למחיקת&

  :סטטוס

  .לטענת הגזברות כל החובות הוחזרו לחשבונות החייבי&

כי לא מתבצעת פעולת מחיקת חובות מספרי , מ מחלקת הגביה נמסר"בהתייחסות  מ

  .משרד הפני&טר& קבלת אישור בכתב לכ� מהממונה על המחוז ב, העירייה

 ארנונה באמצעות הנחות שנתנו למפרע וכמו כ� הוציאה עיריית אור יהודה הפחיתה חיובי )13

 .אל הפועל הסדרי& כלליי& לביטול חובות או להפחתת&

  :סטטוס

שיש לפעול בקשר , כי כל הנחה רטרואקטיבית, מ מחלקת הגביה נמסר"בהתייחסות מ

י " עפ*קרי, י נוהל מחיקת חובות"עת עפמבוצ) 339' ס(י נוהל מחיקת חובות "אליה עפ

  . החלטת ועדת ההנחות ואישור משרד הפני&

  271' עמ

  ברשימות לא היה מידע שעל פי הנוהל חובה לבדוק כדי שיהיה *חוב& של יחידי&)  1 ( )14

  .              אפשר למחוק את החוב

א� , נמחקכי היו חייבי& שהוזכרו ברשימות האמורות  וחוב& , בביקורת נמצא) 2(

וא& כ� , שהנימוקי& למחיקת החוב מעידי& לכאורה שבבעלות& נכסי מקרקעי�

  .אסור למחוק את חוב&

ולא נאמר מי ,  לא נמצא ברשימות מידע בדבר מצב� המשפטי*בעניי� חוב� של חברות)  3(

ש או "לא צור� לבקשות אישור& של היועמ, כמו כ�. מה� מוגדרות חברות פעילות

  .קה כי החוב ראוי להימחגזברית העיריי

כי העירייה מחקה חובות של חברות שלכאורה היו פעילות במועד שחוב� , בביקורת נמצא

  .ועל כ� על פי הנוהל היה אסור למחוק את חוב�, נמחק

  :סטטוס

  :כי ,מ מחלקת הגביה נמסר"בהתייחסות מ

  . לעיל5 וסעי� 9 הא ראה התייחסות בסעי� *1 *2ק "ס

 מקפידה ותפקיד לציי� בבקשה למחיקת חובות של חברה את מצבה הגביה'  מח– 3ק "ס

. המשפטי והא& היא של היועצת המשפטית או מגזברית העירייה כי החוב ראוי להימחק

  .חברה פעילה

 של היועצת המשפטית או גזברית העירייה כי הגביה כי יהיה אישור' כ� תקפיד מח

 .החוב ראוי להימחק
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רה מועצת העירייה למחוק היו ג& חובות שצברו יחידי& בגי� כי בחובות שאיש, נמצא) 4(

העירייה מחקה חובות אלה בלי ,  264,0007 *אגרות בנייה היטלי פיתוח שהסתכמו בכ

  .ובלי שקבעה כללי& באותו עניי�, י חוקי העזר שלה" מוסמכת לעשות זאת עפהשהיית

  :סטטוס
  .לא תוק"

  .בחוקי עזר העירוניי& טר& נקבעו כללי&

הגביה מקפידה שלא למחוק חובות בניגוד ' כי מח, מ מחלקת הגיבה נמסר"התייחסות מב

  .לנוהל מחיקת חובות

  272' עמ
  

  :הסדרי& בעניי� ביטול חובות או הפחתת& שלא נרשמו במספרי&)  15

ביטול חובות או ( אישרה העירייה כמה פעמי& הסדרי חובות שוני& 2005 *2000בשני& 

בחלק מהמקרי& מועצת העירייה .  אישור הממונה לעשות זאתבלי לקבל את) הפחתת&

ובמקרי& אחרי& ראש העירייה דאז הוא שהחליט , היא שאישרה להפחית את החובות

  .בלי לקבל את אישור המועצה לכ�, לעשות זאת

רישומי& של . בכל המקרי& האמורי& לא נרשמה הפחתת החובות בספרי העירייה

וה& א� צברו חיוב של ריבית והפרשי הצמדה , ר� שני&החובות לא השתנה בספרי& לאו

אול& העירייה לא הפעילה אמצעי& כדי לגבות את החובות האלה באות� . על פיגורי&

  .ולא נראה כי התכוונה לגבות& בעתיד, שני&

  :סטטוס

הגביה מקפידה ותפקיד ג& בעתיד להעביר ' כי מח, מ מחלקת הגביה נמסר"בהתייחסות מ

ות א� ורק באמצעות החלטה של ועדת ההנחות שתובא לאישור הממונה את מחיקת החוב

  .על מחוז במשרד הפני&

 נמחק מיידית מספרי *כל חוב שקיי& לגביו אישור למחיקה של הממונה על המחוז

  .העירייה

י חברת "עומד לגביה ולביצוע פעילות אכיפה ע, כל סכו& חוב שלא נמחק מספרי העירייה

  .  הגביה

  273' עמ

  

 2004 *2003כי העירייה החליטה להפחית את שיעורי הארנונה בשני& , הביקורת העלתה ) 16

  .בלי לקבל את האישור של  שר הפני& ושר האוצר לעשות זאת

  :סטטוס

ההנחה מעשה לא בוצעה בפועל בספרי . מ מחלקת הגביה שמחה ל"בהתייחסות מ

 זה מדובר בהפחתת חיוב כי בסעי�, נמסר. חובות אלה עמדו ועומדי& לגביה.העירייה

 .לבעלי אולמות
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אגרות                             ,  חתמה מועצת העירייה על הסדר לתשלו& חובות בגי� ארנונה2002באוגוסט ) 17

. ע& שני חייבי& וע& חברה הרשומה על שמ&)  הסדר*להל�(שירותי& והיטל השבחה 

א הובא לידיעתו של הממונה וממילא ההסדר ל. החובות נצברו בגי� נכסי& שהיו בבעלות&

  . לא קיבל  את אישורו

  :סטטוס

י ואולמי . כי ההסכ& המדובר הינו בגי� חובות מ, מ מחלקת הגביה נמסר"בהתייחסות מ

חובות אלה לא נמחקו בפועל מספרי העירייה ומתנהל הלי� משפטי בקשר ע& חובות . ק

 .  אלה

, מי&(חוק חובות בגי� ארנונה ואגרות שירותי&  אישרה מועצת העירייה למ2003בפברואר ) 18

החייבי& אשר צברו את החובות בגי� .  7 102,000 *שהסתכמו בכ , )ביוב ופינוי אשפה

ביקשו למחוק אות& בשל בעיות בריאות קשות , דוכני& לממכר מזו� שהפעילו בעבר

ד מועד ע. הפחתת החובות הותנתה באישור של משרד הפני&. והידרדרות במצב הכלכלי

 לא 2004ומאז נובמבר , סיו& הביקורת טר& ביקשה העירייה מהמונה לאשר את המחיקה

  .ניסתה לגבות את החוב

  :סטטוס

 *ו, 203270000נכס ' מס( לביקורת הוצגו דוחות שלבי טיפול בחייב בגי� שני נכסי& 

  .2006*2009בשני& , המפרטי& טיפול במהל� בתקופה שלאחר הביקורת ) 203150000

אשר למרות . כי מדובר בחובות של משפחת מ, מ מחלקת הגביה נמסר"בהתייחסות מ

  . ההחלטה חוב& לא נמחק בפועל מספרי העירייה והחוב עמד ועומד לגביה

  ) 277 278' עמ(הפעולות שעשו הרשויות המקומיות כדי לגבות את החובות  
  

& כדי לגבות את החובות  נקטה עיריית אור יהודה רק בצעדי& מנהליי2005 *2003בשני&  )19

היא לא תבעה חייבי ) נתקה מי& ערכה רישומי& לפני עיקול, שלחה מכתבי&(בתחומה  

מסי& ואגרות וג& לא רשמה הערות אזהרה בטאבו על נכסי חייבי& כדי שיהיה אפשר 

 . לגבות את החוב כאשר תועבר הבעלות עליה&

 :סטטוס
  .תוק"

ובו פורטו כמות תנועות ) 1.1.09*31.10.09 *ח שלבי טיפול"דו(ח "לביקורת הוצג דו

  .    ' הקוד והיתרה הכספית פירוט ראה נספח ארבהתא& לתיאו

 .העירייה בחרה שלא לחקור את היכולת הכלכלית של החייבי& הרשומי& במער� הגבייה )20

המבקר העיר לעירייה כי הפעילות שעשתה כדי לגבות את החובות הגדולי& היו חלקיות 

על העירייה לגבש . ועל ה� לא צמצמו את החוב הכולל צמצו& של ממשוכי בפ, בלבד

לרשו& , לחקור את היכולת הכלכלית של החייבי&, בי� היתר, תוכנית גבייה שתאפשר לה

 כאשר כל הפעולות האחרות שעשתה לא *הערות אזהרה ולהגיש תביעות לבית משפט

  .סייעו לה לפרוע את החוב
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 :סטטוס

כי כיו& ננקטות פעולות אכיפה רבות ומגוונות , הגביה נמסרמ מחלקת "בהתייחסות מ

ב דוח פעולות אכיפה שבוצעו "מצ. (למעט חובות הנמצאי& במחלוקת, כנגד כל חייבי&

   .ח"לדו' צורף כנספח א). 1/2000*10בתקופה 

במסגרת פעולות האכיפה מבוצעות ג& פעולות של רישו& הערות אזהרה ברש& 

  .המקרקעי�

ת במכוו� שלא לתבוע חייבי& בבתי המשפט אלא לפעול פעילות אכיפה העירייה בוחר

  :מהסיבות הבאות, מנהלות כנגד&

  .פעילות משפטית נמשכת זמ� רב מאוד. פעולת אכיפה מנהלית מהירה יותר .1

לא קיי& (פ מכיסה "בפעולה משפטית העירייה משלמת אגרות בית משפט והוצל .2

 ).בפעילות מנהלית

נמוכות באופ� משמעותי , ת מנהלית בה� מחיוב החייבהוצאות האכיפה בפעילו .3

 .מההוצאות בה� הוא מחיוב בהלי� משפטי

, פ של בתי המשפט"רוב פעולות האכיפה המבוצעות באמצעות לשכת ההוצל .4

 יו& מעת מת� 30תו� , י העירייה בהליכי& מנהליי&"יכולי& להיות מופעלי& ע

 ).גביה(מיסי& ' י פק"עפ(שתי ההתראות 

  )279' עמ(שתית מידע ונתוני# הקמת ת
  

,   המורה2002ל משרד הפני& מדצמבר "עיריית אור יהודה לא יישמה את הוראות מנכ )21

חובות אבודי& וחובות , להקי& תשתית מידע ונתוני& ג& בעניי� חייבי מסי& ואגרות

  .מסופקי&

" חובות אבודי&"לא הוגדרו אמות מידע ברורות אלו חובות הינ&  �

  .שו לגבותואלו חובות יתק

 :לא חילקו את החייבי& הרשומי& במער� הגבייה לסוגיה& �

חייבי& היכולי& לפרוע את חוב& . חייבי& היכולי& לפרוע את חוב& פירעו� מלא

  .חייבי& שאינ& יכולי& לפרוע את חוב&. פירעו� חלקי

  :סטטוס
  .לא תוק"

  .ל משרד הפני&"העירייה טר& הקימה תשתית מידע בהתא& לחוזר מנכ

כי מחלקת הגביה מגבשת נוהל עבודה שמטרתו , מ מחלקת הגביה נמסר"ייחסות מבהת

) ב"ברי גביה וכיו, למחיקה, מסופקי&(להגדיר את החובות בספרי העירייה לסוגיה& 

  ).2/2010*י מכרז אכיפה חדש שיבוצע החל מ"באמצעות חברת האכיפה עפ
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 )280' עמ(חובות של עובדי הרשות המקומית ושל נבחרי ציבור 
  

חוב�  עיריית אור יהודה לא מיצתה את אמצעי האכיפה העומדי& לרשותה כדי לגבות את )22

 הסתכ& חוב& של 2007יולי , במועד הביקורת. מי& ואגרות, של עובדיה בגי� ארנונה

 .  850,0007 * יהודה בכ*שישה עובדי& של העירייה ושל המועצה הדתית באור

בדי& בעירייה לא נעשה הסדר תשלומי& לפירעו� כי  ע& ארבעה מהעו, הביקורת העלתה 

, )על מלוא החוב או רק על חלקו(וע& שני האחרי& עשתה העירייה הסדר תשלומי& , החוב

  . ואלה ונוכו משכר& מדי חודש

  :סטטוס

הביקורת ראתה פעולות אכיפה שננקטו על ידי העירייה במטרה לגבות את חוב& של עובדי 

  .העירייה ונבחרי ציבור

ח מצב חובות של עובדי העירייה ליו& "מ מחלקת הגביה  הועבר דו"ייחסות מבהת

  . 'ראה נספח ב.  יתרת חוב& וסטטוס הטיפול בה&3.6.2009 * נכו� ל31.12.2008
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   פעולות העירייה לגבית חובות 'נספח א
  

  :31.10.09 1.1.09להל" דוח שלבי טיפול לתקופה 

  
יתרת חוב 

 תאור הקוד ת כמות תנועו ח לתנועות"בש
קוד 
 טיפול

   התראות/הודעות דרישה    

 3 הודעת דרישה מהמחלקה 4,462 95,240,362.3

 5 התראה אחרונה לניתוק 179 17,377,987.4

 8 דרישה שניה.הדפסת ה 34 773,980.5

 10 התראה טלפונית 3 17,686.5

 16 דרישה שניה חתומה 1 196,762.5

 19 וזרתהתראה המחאה ח 33 356,526.2

 21 לא גרי& 1 64,941.5

 27 דרישה מבעלי שליטה 11 1,746,266.0

 28 חתו&*דרישותאוטומציה  4 384,219.6

 30 רגיל.ד*דרישות אוטומציה  225 7,117,579.7

2,026,616.9 48 
*דרישות אוטומציה

 31 רשו&.ד

 50 הוחתמה/התראה נמסרה 532 23,261,740.4

 51 ת הדלתהתראה תח 353 7,312,859.7

 52 התראה בתיבת דאר 164 2,718,225.9

 53 התראה בדואר רשו& 2,226 107,031,993.7

 54 התראה בדואר רגיל 1,331 12,735,730.4

 56 כתובת שגויה*חזרה' הת 4 11,294.7

 57 לא ידוע*חזרה' הת 233 7,056,548.2

 58  עזב*חזרה' הת 112 5,659,610.2

 59 לא נדרש*חזרה' הת 324 35,824,306.2

 60 נטוש/הרוס*לא נמסר 2 24,700.7

 61 לא אותר*לא נמסר 2 493,113.0

 63 כתובת שגויה*לא נמסר 3 289,075.7

 64 לא ידוע*לא נמסר 4 34,113.0

 74 בבניה/נכס הרוס 6 151,602.7

 75 נכס ריק 93 1,074,114.6

 77 סרב לקבל התראה 11 1,343,798.1

   ניתוקי מי#    

 100 הדפסת פקודת ניתוק 28 9,674,938.2

 130 הורדת מונה 9 788,234.1

 140 פרוק צינור מעביר מי& 2 219,177.2

 141 נותק שוב*חיברו בניפל 3 445,040.4

 142 נותק בטעות 1 4,838.7

 150 הדפסת ביקורת ניתוק 6 870,196.8

 181 חיבור לאחר תשלו& חלק 1 232,045.4

 184 מחובר בניפל*בורבחי 1 548.0

 200 הדפסת פקודת חיבור 7 603,389.7

 211 התחייב להגיע*לא נותק 3 1,405,610.8

 213  צנרת חלודה*לא נותק  1 71,569.2

 250 לא נותק שיבר לא סוגר 2 214,947.1

   עיקולי חשבונות בנק    

 297 י"פאג*עיקול במדיה 456 32,637,411.8

 298 מסד*קול במדיהעי 493 49,686,797.2

 299 יהב*עיקול במדיה 906 62,064,170.3
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 300 מזרחי*עיקול במדיה 954 79,999,560.1

 301 דיסקונט*עיקול במדיה 966 79,665,480.5

 302 הפועלי&*עיקול במדיה 987 80,764,106.5

 303 איגוד*עיקול במדיה 958 79,272,593.8

 304 החיאוצר *עיקול במדיה 232 29,699,359.2

 305 הבינלאומ*עיקול במדיה 998 83,817,683.7

 306 לאומי*עיקול במדיה 991 84,673,785.3

 307 מרכנתיל*עיקול במדיה 987 83,376,501.0

 309 דואר*עיקול במדיה 955 65,113,590.2

    
מימוש לאחר רישו# 

   " בנק"עיקול ח

 350 מזרחי*מימוש עיקול 33 350,957.9

 351 דיסקונט*מימוש עיקול 17 166,754.2

 352 הפועלי&*מימוש עיקול 142 1,304,489.4

 353 איגוד*מימוש עיקול 9 14,363.3

 354 אוצר החי*מימוש עיקול 1 3,994.1

 355 הבינלאומ*מימוש עיקול 1 390.0

 356 לאומי*מימוש עיקול 123 2,016,577.4

 357 מרכנתיל*מימוש עיקול 29 171,439.1

 359 דואר*מימוש עיקול 41 92,755.0

 360 יהב*מימוש עיקול 13 45,724.2

   עיקול שכר    

 370 ביצוע עיקול משכורת 17 1,326,396.8

    
רישו# הערת אזהרה 

   בטאבו

 374 בוצע רישו& בטאבו 6 1,140,621.7

 382 מנה*נשלח עיקול לטאבו 2 682,304.5

 592 מועמד לעיקול בטאבו 30 5,290,500.1

   סיבות לאי המש( אכיפה    

 399 הוגשה השגה 194 30,720,787.6

 400 החייב נפטר 36 1,581,174.1

 401 ד"התקבל מכתב עו 27 2,014,469.7

 406 דחיית הליכי& 65 5,310,524.6

 407 הפסקת הליכי& 14 1,891,704.7

 408 לא לטיפול מילג& מוסד 7 233,934.7

 410 ירייהנכסי ע 31 389,899.2

 411 ה חולה לא לטיפו/קשיש 1 18,608.2

 412 הגיש ערר לועדת ערר 13 1,669,058.3

 413 בהמתנה לעידכו� חוב 1 524.8

 418 חיוב שגוי החוב בוטל 1 4,295.5

 419 התקבל מכתב מהתושב 21 528,119.6

 425 חקירת יכולת א'מולא ט 1 98,741.3

 430 נחותבהמתנה לועדת ה 61 2,314,356.4

 431 הומל0 למחיקה 34 2,515,639.4

 432 בוצעה הנחה 6 9,711.6

 433 י ועדה"ביטול החוב ע 1 27,796.3

 438 חובות אבודי& 5 58,022.5

 445 339ועדה  82 4,367,951.5

 450 החוב בטיפול משפטי 22 21,113,987.0

 451 כונס נכסי& 12 495,096.7

 452 ש"בימ*עיכוב הליכי& 2 240,503.4

 456 קיזוז מנכס לנכס 1 4,602.4

 459 לאיתור משרד הפני& 227 6,298,968.2
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 460 .ז.לאיתור ת 23 1,596,612.6

 462 החלפת מחזיק בנכס 52 1,034,801.9

 463  לאיתור יורשי& 19 1,004,298.2

 464 לאיתור 65 1,860,528.4

 468 איתור חברה 36 1,729,463.4

 572 לא גרי&*א נרש&ל 2 14,095.0

 580 הסטורי/עזב*לא נרש& 3 11,341.4

   עיקולי מיטלטלי"    

 607 מפורט*בוצע רישו& 413 24,715,529.5

 608 לא מפורט*בוצע רישו& 139 2,257,070.7

 610 תפיסת מטלטלי� 49 1,448,625.0

 614 התנגדות לביצוע הצו 2 7,078.6

 616 נכס סגור*צו לא בוצע 1 10,523.8

 622 אי� מה לעקל 5 261,783.2

 731 'ביצוע עיקול צד ג 9 2,399,518.7

 740 'ביטול עיקול צד ג 7 396,811.7

 785 איחוד משלמי& בהסבה 55 6,943,376.7

   הגביה' י חב"הסדרי חוב ע    

 790 הסדר חלק מהחוב 845 18,803,051.8

 792 הסדר קיזוז משכורת 8 22,028.1

 793 הסדר של תשלו& חודשי 96 918,777.0

 795 קבע.הסדר תשלו& בה 38 2,065,392.1

 796 קיזוז גיזברות 27 802,481.4

 797  הסכ& פשרה*סודר  5 354,572.7

 798 סודר לאחר תביעה 1 95,519.8

 800 הסדר מלוא חוב 4,465 15,888,491.4

 990 )עיקול(תשלו& מהבנק  1 314,946.1
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  ל בחובות של עובדי העירייה ונבחרי ציבור  טיפו 'נספח ב
  

  :14.6.09 נכו� ליו& 31.12.08להל� חובות חברי מועצה ליו& 
  

פעולות 
אכיפה  
  שננקטו

עומק 
  החוב

סכו# 
  החוב

מהות 
  החוב

מועצת 
הרשות 

  )מ(

מס  ש# הנבחר
  ד"

  .ז.ת

נעשו 
הורדות 

באמצעות 
  .משכורת

  
לא משל& 

  .שוט�
הגיש עתירה 
  .נגד העירייה

ל חוב ע
נכס 

היסטורי 
+  

חוב על 
נכס 

שמתגורר 
  .בו

196,482  
  
  
  

  כ חוב"סה
  

מועצת 
  הרשות

  14464382  1  .)ח. (א. ב

 
  
  

  :14.6.09 נכו� ליו&  31.12.08להל� חובות חברי המועצה הדתית ליו& 
  

פעולות 
אכיפה  
  שננקטו

סכו#   עומק החוב
  החוב

מהות 
  החוב

מועצה 
דתית 

  )ד(

  ש# הנבחר
  

"מס
  ד

  .ז.ת

חוב שני&   .התראות
  קודמות

  לגבי עסק
  
  

  כ חוב"סה  69,174
  :פירוט
פינוי 
  +אשפה
  שונות  

מועצה 
  דתית

  43257591  2  .ש.ש
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  ):25.6.09הפירוט נכו� ליו&  (3.6.09 נכו� ליו& 31.12.08להל� חובות עובדי מועצה ליו& 
  

עומק   פעולות אכיפה  שננקטו
  החוב

סכו# 
  החוב

מועצת   מהות החוב
)מ(הרשות 

ש# 
  נבחרה

  .ז.ת  ד"מס

י "� בנק ע*בוצע עיקול ח
  .מילג& לגבי העסק

  .מועמד לניתוק
  התראה

חוב 
שני& 

  קודמות

עסק 
 )היסטורי(

72,792  

  
  כ"סה
  חוב

  מ
  

    1  .ב. ש

          פנוי אשפה   35,537    
          שונות  1,861    
          מי&  2,376    
          ארנונה  31,845    
          שלטי&  135    
          ביוב  548    
          פ"הוצל  755    
    154  �          חינו
מגורי#     

135,842  
          

          ביוב  2,305    
          מי&  44,279    
          ארנונה  73,507    
          שונות  15,489    
          פ"הוצל  290    
    

  
          

  .� בנק*עיקול ח
  .קבע על מי& וביוב.ה
 הסדר משכורת 26.8.07*מ

ח חוב עד "ע 7 200של 
8/09.  
  נשלחה התראה5/09

  .בדואר רשו&

חוב שני& 
 *קודמות

בוצע 
רישו& 
בעיקול 

י "ע
  מילג&

161,646  
    2  .ו. י.ר  מ  כ חוב"סה

          ארנונה  65,732    
          שונות  9,714    
          מי&  85,545    
          פ"הוצל  1,301    
    96  �          חינו
          

  
    

 7 1,000מנכי& ממשכורת 
  .בחודש

  .עיקול משכורת
  .התראה

חוב שני& 
  תקודמו

  מ  ארנונה  59,008
  .נ. ק

3    

          
  

    

ישנ� . קבע על השוט�.ה
  .הוראות שחזרו

  .י מילג&"� בנק ע*עיקול ח
  . התראה5/09

  .קיזוז משכורת

חוב שני& 
+ קודמות 

  שוט�

  מ  כ חוב"סה  55,511
  .א.צ

4    

          ביוב  2,689    
          מי&  14,458    
          שונות  15,642    
          שרותי עירייה  1712    
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          פ"הוצל  263    

                
  .י מילג&"� בנק ע*עיקול ח
   . 4/11עד  7 294   הסדר

שני& 
  קודמות 

  
08*05  

+   חוב היסטורי  69,985
  חוב שוט�

    5  .ח.צ.צ  מ

          שונות  1,024    
          מי&  17,327    
          ביוב  2,072    
          ארנונה  50,125    
          פ"הוצל  205    
    

  
          

  +מילג& י "בוצע ניתוק ע
  +התראות 

תביעה משפטית בשנת 
  .1999 *ניתוק מי& ב. 1997

  .עיקול בנק

חוב 
שני& 

  קודמות 
235,152  

    6  .ד.ע. פ  מ  כ חוב"סה

          אגרת בניה  1,817    
          שונות  31,266    
          מי&  103,515    
          ארנונה  100,581    
          פ"הוצל  566    
    97  �          חינו
    

  
    

  
    

  .בנק� *עיקול ח
חלק מהחוב עובר לועדה 

339.  
חלק מהחוב עובר לועדה 

338.  

שני& 
  247,238  קודמות

  

  מ  כ חוב"סה
  .נ. ע

7    

          שונות  67,306    
          מי&  124,916    
          ארנונה  57,086    
          פ"הוצל  751    
                

  .� בנק*עיקול ח

 X 7 500קיזוז ממשכורת 
  . תשלומי&10

קבע .משלמת שוט� בה
  .כורתממש

   +5/09נשלחה התראה 
  .6/09עיקול בנק 

  .התראה

שני& 
  קודמות

    8  .ש.ג. נ  מ  כ חוב"סה  40,485

          ביוב  2,041    
          מי&  3,638    
          שונות  587    
          ארנונה  32,993    
          פ"הוצל  1,117    
    48  �          חינו
          

  
    

י "בוצע רישו& בעיקול ע
התראות בוצע + מילג& 

חוב שני& 
+ קודמות 

27,398  
  

  ארנונה עסק
  

  מ
  .ט.כ

9  
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  .2001בעיקול בשנת רישו& 
  .עיקול בנק

    שוט�

          ארנונה  27,251    
          שונות  460    
    140  

  
          פ"הוצל

                
  בוצע עיקול 

  .י מילג&"� בנק ע*ח
  .מועמד לרישו&

  .התראה

עסק 
  289,587  ומגורי&

  

  מ  כ חוב"סה
  .ש.ד

10    

   כ"הס  220,175    
  עסק

        

          שונות  18,537    
          מי&  3,336    
          ביוב  240    
          ארנונה  156,540    
          פ"הוצל  915    

          פנוי אשפה  33,741    
          שלטי&  6,863    
                
          כ מגורי&"סה  68,769    
          ביוב  5,856    
          מי&  16,202    
          ארנונה  36,798    
          פ"הוצל  711    
    96  �          חינו
          שונות  6,831    
    

  
    

  
    

� בנק לגבי *עיקולי ח
  .מגורי&
  .התראה

חוב 
שני& 

  קודמות
339,147  

  
8,065  

64,035  
6,268  

  
263,909  

  

  כ חוב"סה
  :פירוט

  ארנונה
  )עסק (

חיוב 
*הנחות
  (*)עסק 

  מ
  .ח.ג

11    

    
266,881  

  כ"סה
  מגורי&

        

          מי&  8,533    
          נהארנו  158,309    
          שונות  8,188    
          יתרות מי&   87,510    
          

  
    

  .� בנק*בוצע עיקול ח
  .משכורת 7 1,000מנכי& 
  .התראה

חוב 
שני& 

  קודמות

473,356  
  

  כ חוב"סה
  

  מ
  . נ.א

12    

    
303,278  

  כ"סה
   עסק
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11,145  

          ביוב

    
294,700  

          מי&

    
12,566  

          ארנונה

    
5,543  

          שונות

    
  

          

    
171,657  

          כ מגורי&"סה

    ביוב  9,118    
  

    

    מי&  122,816    
  

    

    ארנונה  36,480    
  

    

    פ"הוצל  914    
  

    

    134  �    חינו
  

    

    שונות  2,029    
  

    

          
  

    

    117,299  
  

(*) חיוב הנחות    מ
  .ש.א

13    

    
  

          

הועבר לאישור משרד 
  .הפני&

חוב 
שני& 

  קודמות
25,015  

    14  .א.ו  מ  כ חוב"סה

          מי&  1,127    
          ארנונה  23,791    
                

הועבר לאישור משרד 
  .הפני&

חוב 
שני& 

  קודמות

    15  .א.ז  מ  ארנונה' ית  11,495

                
    16  .א.י  מ  (*) חיוב הנחות  33,749    
                

אינו עובד עיריה מזה שני& 
  .רבות

חוב 
שני& 

  קודמות

    17  .א. פ  מ  יהאגרת בנ  12,773

                
                
                
                

חוב  *בוצע רישו& בעיקול מ     18  .ע.צ  מ  ארנונה  21,500
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  .התראות + 2001
  .339ועדה 

  .התראה

שני& 
  קודמות

  מי& וביוב  36

                
  . 2067 4/10הסדר עד 

איננה עובדת עירייה מזה 
  .שני& רבות

שני& 
+ קודמות 

  שוט�

    19  .וי.ש.א  מ  ובכ הח"סה  56,963

          שונות  934    
          פרויקט. ה  38,873    
          מי&  12,128    
          ביוב  1,458    
          פ"הוצל  265    
    195  �          חינו
    

  
         

  .י מילג&"� בנק ע*עיקול ח
  .5/09 *התראה ב

שני& 
+ קודמות 

  שוט�
323,884  

כ חוב"סה     20  .ס.ס.א  מ 

          שונות  5,981    
          מי&  182,901    
          ביוב  13,058    
          ארנונה  120,481    
          פ"הוצל  1,984    
                

נעשו הורדות באמצעות 
  . משכורת
  .5/09התראה 

  .לא משל& שוט�
  .הגיש עתירה נגד העירייה

  .התראה

חוב על 
נכס 

היסטור
  +י 

חוב על 
נכס 

שמתגורר 
  .בו

193,115  
    21  .ומ.ח.ב  מ  כ חוב"סה

           בניהאגרת  21,450    
          שונות  17,516    
          מי&  46,914    
          ביוב  3,884    
          ארנונה  105,543    
                

חוב   .חוב על אגרות והיטלי&
שני& 

  קודמות
27,661  

    23  .ג.ד  מ  אגרת בניה

                
                
                
                
                

  .רישו& עיקול
  .� בנק*עיקול ח

  .ניתוק מי&
  .19/5/09 *התראה ב

אי� . פנסיונרית שנפטרה
  .שארי&

שני& 
קודמות 

  שוט�+ 
15,349  

    24  .מ.י.י  מ   חובכ"סה

          ביוב  1,167    
          מי&  1,943    
          ארנונה  10,935    
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          פ"הוצל  1,478    
                

  .י מילג&"� בנק ע*עיקול ח
  .20/5/09 *התראה ב

  .מועמד לרישו&
  .קיזוז משכורת

שני& 
 קודמות

  שוט�+ 
55,511  

    29  .א.צ  מ  כ חוב"סה

          ביוב  2,689    
          מי&  15,179    
          ארנונה  22,371    
שרותי   1,712    

  עירייה
        

          שונות  13,929    
          פ"הוצל      
                

  .� בנק*עיקול ח
חוב זה מועבר לועדת 

  .הנחות

    31  .ת.א.ק  מ  אגרת בניה  28,736  

                        
    

 .ב הנחות שחזרו לספרי& ויטופלו במסגרת של הסדר פשרהחיו(*)
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  מבקר העירייה                             

  

  

  

  
    
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 

  
  

  הבסיס החוקי
  לעבודת הביקורת
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  עירייהבנושא הביקורת ב) נוסח חדש(פקודת העיריות להל" הוראות 
  

  

  

  העירייהעובדי : יתשיעפרק 
  

  

  )ו"תשס: תיקו" (יותיו מינוי מבקר וסמכו:  ' אסימ" 
  

  

  עירייהמינוי מבקר ה                 
             
 . לעירייה מבקר במשרה מלאהתמנה ,בהחלטת רוב חבריה, ההמועצ) ב(167

  

  :א& כ� תקיימו בו כל אלהלא העירייה אמבקר כ אד&  ולא יכה� לא ימונה  )ג(

  .הוא יחיד )1(

  .הוא תושב ישראל )2(

 .לו�הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה ק )3(

 הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד )4(

גבוהה  מוסד להשכלה,  לעניי� זה,  להשכלה גבוהה בחו0 לאר0 שהכיר בו

  .בישראל או שהוא עור� די� או רואה חשבו�

 .הוא רכש ניסיו� במש� שנתיי& בעבודת ביקורת )5(

 או בגו�          הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה )6(

  .דומה אחד של רשימת מועמדי& שהתמודדה בבחירות לרשות  המקומית

  

אלא א& כ�   ,לא ימונה ולא יכה� כמבקר העירייה מי שכיה� כחבר  מועצה)  1ג(

או שנתיי& , עברו עשר שני& מתו& כהונתו כחבר מועצה באותה העירייה

  .מתו& כהונתו כחבר  מועצה בעירייה גובלת

  

 בקר אותה� כמ לא יכה,ת העירייהמי שהיה מועמד בבחירות למועצ) 2ג(

 שהיה  שאליה המועצהל  אותה למש� כל תקופת כהונתה ש , עירייה

  .מועמד

  

 של רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו, )ג(בסעי� קט� הוראות על א�   )ד(

לסעי� ) 5(*ו) 4(אשר  לא נתמלא בו מ� התנאי& המנויי& בפסקאות  אד& 

א& הוא רכש ניסיו� במש� עשר שני& בעבודת , כמבקר העירייה, )ג(קט� 

  *.1992*ב"התשנ, ביקורת בגו� ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית
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  מועצה שלא מינתה מבקר .א167

  

כי תמנה בצו רשאי הוא לדרוש ממנה ,  ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר  )א(

 .בצוב  תו� הזמ� הנקו,167 כאמור בסעי� ,מבקר

למנות מבקר רשאי הממונה ,  תו� הזמ� האמורהצו לא מילאה המועצה אחר   )ב(

  .לעירייה ולקבוע את שכרו

  תפקיד המבקר. 'א170

  

  :ואלה תפקידי המבקר   )א(

 ,לרבות פעולות לפי חוק התכנו� והבניה,  עירייהפעולות האת לבדוק  )1(

  על טוהרת תו� שמיר,� לעשות& בידי המוסמ,נעשו כדי�,  1965 * ה"התשכ                      

  .המידות ועקרונות היעילות והחסכו�

 .העירייהלבדוק את פעולות עובדי    )2(

 מבטיחות קיו& הוראות סדרי הבוח� והוראות הנהוגי& בעירייה לבדוק א&  )3(

  .חסכו�ת טוהר המידות ועקרונות היעילו,  כל די�

    ספי ולבדוק א& דרכי החזקת כהעירייה לבקר את הנהלת חשבונות  )4(

  .מניחות את הדעת רכושה והחזקתו שמירתו העירייה 

  

וכ� העירייה הדתית שבתחו& העירייה תיעשה ג& לגבי ) א(הביקורת לפי סעי� קט�   )ב(

משתתפת בתקציב& העירייה קר� או גו�  אשר , מוסד, מפעל, לגבי כל תאגיד

  .לת&השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנה

  ".גו� עירוני מבוקר" למי שעומד לביקורת לפי סעי� קט� זה ייקרא להל� 

 

את ,   יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית,)א(בכפו� להוראות סעי� קט�   )ג(

  *נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היק� הביקורת

  . של המבקרשיקול דעתועל פי   )1(

 .לבקר עניי� פלוניהעירייה דרישת ראש  )2(

ובלבד שמספר הנושאי& לביקורת לא  , דרישת הועדה לענייני ביקורתעל פי  )3(

  .יעלה על שני נושאי& לשנת עבודה

  .פי שיקול דעתו  את הדרכי& לביצוע ביקורתועל המבקר יקבע   )ד(
  

מדי שנה הצעת תקציב שנתי העירייה יכי� ויגיש לראש  העירייה מבקר  )ה(

הצעת היק� . קודהלפי הפהתקציב הכנת  במסגרת ,לרבות הצעת תק�,ללשכתו

 כפי,  לא יפחת משיעור קבוע באחוזי& מהתקציב השנתי של העירייההתקציב
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שיקבע השר בהתחשב במספר התושבי& בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה 

 .השנתי

  

, ועדת הכספי& והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתק� של לשכת מבקר העירייה  )ו(

  .דיוניה� בהצעת התקציב השנתיבמסגרת , כפי שהגיש אות� מבקר העירייה

  
  

   מסמכי& ומסירת מידע  המצאת.ב170
  

ראש המועצה הדתית , העירייהעובדי , חברי המועצה, וסגניוהעירייה ראש   )א(

 וחברי& ועובדי& של כל ,עובדי המועצה הדתית, חברי המועצה הדתית, וסגניו

מ� שברשות& כל מס, על פי דרישתו,  העירייה ימציאו למבקר,עירוני מבוקר ,גו�

 כל  העירייה רכי הביקורת ויתנו למבקרו דרוש לצ העירייה אשר לדעת מבקר

 . בתו� התקופה הקבועה בדרישה ובאופ� הקבוע בהמידע או הסבר שיבקש

  

 , לצור� ביצוע תפקידו, או לעובד שהוא הסמי� לכ� תהיה גישה העירייה למבקר  )ב(

 ולכל תוכנת עיבוד נתוני& לכל בסיס נתוני&, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב

  . המשרתי& את העירייה או של גו� עירוני מבוקר או שלהעירייה אוטומטי של 

  

 ועל עובדי& מטעמו  העירייה יחולו על המבקר, לגבי מידע החסוי על פי די�  )ג(

  .המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשי& לטפל במידע כאמור

  

 עבודתו �לעניי ,יחולו עליו,  העירייהבד שאינו עו העירייה  של המבקרועובד  )ד(

  כל איסור והגבלה החלי& על עובד הציבור שהוא עובד המבקר,האמורה

  .העירייה

  

 ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה  העירייהלצור� ביצוע תפקידו יוזמ� המבקר  )ה(

  עירוניאו כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו של גו�ת העירייה של מועצ

  .מעובדיוא� על ידי עובד  להיות נוכח  הואבישיבה שאינה סגורה רשאי. קרמבו

  

  המבקרח "דו .ג170

  

ח יוגש אחת "הדו, העירייה דוח על ממצאי  הביקורת שער�המבקר יגיש לראש    )א(

בדוח ,  באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה  הוגש הדוח1*לא יאוחר מ, לשנה

ליקויי& שמצא וימלי0 על תיקו� יפרט את ה, יסכ& המבקר את פעולותיו

 .הליקויי& ומניעת הישנות& בעתיד
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ה לענייני ולועדהעירייה רשאי המבקר להגיש לראש ) א(בנוס� לאמור בסעי� קט�   )ב(

ח על ממצאי ביקורת שער� בכל עת שייראה לו או כאשר ראש "ביקורת דו

  .ביקורת דרשו ממנו לעשות כ�ה לענייני ועדהאו העירייה 

  

ה לענייני לועדהעירייה ח המבקר יגיש ראש " חודשי& מיו& קבלת דותו� שלושה  )ג(

ח "העתק מהדולכל חברי המועצה ח וימציא "ביקורת את הערותיו על הדו

  .בצירו� הערותיו

  

עליו ותגיש העירייה ח המבקר ובהערות ראש "יקורת תדו� בדוה לענייני בועדה  )ד(

ו& שנמסרו לה הערות למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תו� חודשיי& מי

לא הגיש ראש העירייה את הערותיו על ). ג(כאמור בסעי� קט� העירייה ראש 

תדו� הועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה , הדוח עד תו& התקופה האמורה

לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תו& חמישה חודשי& ממועד המצאתו על ידי 

א& , הצעותיה  רשאית היא בטר& תשלי& הועדה את סיכומיה ו.מבקר לועדה

�  עירוני או של גו�העירייה לזמ� לדיוניה נושאי משרה של , ראתה צור� בכ

  .ח"מבוקר כדי לאפשר לה& להגיב על הדו

  

 סיכומיה והצעותיה תקיי& ה אתועדההגישה שתו� חודשיי& מ� היו& ) 1 (  )ה(

 ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומי& או המועצה דיו� מיוחד בה&

  .ההצעות כאמור

  

לפני שחל� ,   תוכנו חלק ממנו אוח מ� האמורי& בסעי� זה או"לא יפרס& אד& דו   )ו(

,  ולא יפרס& ממצא ביקורת של מבקר העירייה,המועד שנקבע להגשתו למועצה

  .להתיר פרסו& כאמור, באישור הועדה,  העירייה רשאיבקרואול& מ

  

, ו היוע0 המשפטי של העירייההעירייה אראש  היה למבקר העירייה יסוד להניח ש  )ז(

      *ז"התשל, לחוק העונשי�' סימ� ב' הוא צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה

   . יעביר המבקר את העניי� במישרי� לידיעת מבקר המדינה1977
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  מינוי עובדי& ללשכת המבקר  .170

  
ראש העירייה בהסכמת מבקר העירייה ימנה עובדי& ללשכת מבקר העירייה   ) ה(

פי האמור בהוראות סעיפי& * הפני& בתקנות ועלשר קבעילתקני& שבהתא& 

תקני& לפי סעי� קט� זה ייקבעו בידי השר בהתחשב במספר ). ד(עד ) א(קטני& 

   .בתחומה של העירייה ובגדול תקציבה השנתי, התושבי&

  
    לא ימונה עובד ולא יכה� אד&  כעובד ביקורת בלשכת מבקר העירייה        )  1ה (

  ).4(עד ) 1)(ג(167אלא א&  כ� התקיימו בו הוראות סעי� 

בהסכמת מבקר , רשאי ראש העירייה, )1ה(על א� הוראות סעי� קט� )  2ה (

לאשר מינויו של אד& אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעי� ,    העירייה

א& רכש ניסיו� במש� שבע שני& בעבודת ביקורת בגו� ציבורי ) 4(167

  . 1992ב "התשנ, וק הביקורת הפנימיתכמשמעו בח

  
ואול& ה& יקבלו הוראות , עובדי לשכת מבקר העירייה דינ& כאשר עובדי העירייה)     ו(

  .מקצועיות ממבקר העירייה בלבד

שלא בהסכמתו של מבקר             , לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העירייה)  ז (

  ).1(171אלא בכפו� להוראות סעי� , העירייה

  . עובד המבצע פעולת ביקורת–" עובד ביקורת", בסעי� זה)    ח (
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   המועצהועדות: שמיניפרק 
  

  )ב"תיקו� תשס(   ועדה לענייני ביקורת .ג149
  

ח של מבקר " שתפקידה לדו� בכל דו ביקורתה לענייני המועצה תבחר מבי� חבריה ועד  )א(

ח של משרד הפני& על "בכל דו, בעירייההמדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת 

ועקוב אחרי תיקו� הליקויי& שהעלתה , ח של מבקר העירייה"העירייה ובכל דו

: ח ביקורת אחר על העירייה שהוגש לפי די�"והיא רשאית לדו� בכל דו, הביקורת

  .הועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה

את , ככל שנית�,  יהיה תוא&הרכב הועדה: מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה  )ב(

 לא יהיו  וחברי ועדת ההנהלה וסגניו,  העירייהראש: ההרכב הסיעתי של המועצה

  . הביקורתה לענייני חברי& בוועד

  
  צוות לתיקו� ליקויי&. א1 ג170

  

שמונה לפי  ,  עובדי העירייה החברי& בצוות לתיקו� ליקויי&– "בצוות", בסעי� זה   )א(

 *בסעי� זה] (נוסח משולב [1958*יח"התשי, ק מבקר המדינהלחו) ב(א21הוראות סעי� 

   ).חוק מבקר המדינה

הצוות ידו� בדרכי& ובמועדי& לתיקו� ליקויי& שנמצאו בדוח שהגיש מבקר העירייה   )ב(

ובדרכי& למניעת , לפי העניי�, )2(או ) 1)(ה(ג170ושנדו� על ידי המועצה לפי סעי� 

  .הישנות& של ליקויי& בעתיד

 את המלצותיו לראש העירייה בתו� שלושה חודשי& מיו& שדוח מבקר הצוות יגיש  )ג(

וידווח  לוועדה לענייני ביקורת על יישו& המלצותיו , העירייה נדו� על ידי המועצה

 .אחת לשלושה חודשי&

 זו לפני הובלבד שינמק דחיי, ראש העירייה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוי&  )ד(

לא יאוחר משלושה חודשי& לאחר , בכתב, י ביקורתמבקר העירייה והוועדה לעניינ

  .שהוגשו לו המלצות הצוות

 .ב לחוק מבקר המדינה21*א ו21אי� בהוראות סעי� זה כדי לגרוע מהוראות סעיפי&   )ה(
  
  
  
  
  
  

 


