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משרד מבקר העירייה
יו חמישי י' ניס תשס"ז
2007
מר
29
לכבוד,
____________
נכבדי!
הנדו :די וחשבו מבקר העירייה לשנת 2006
 .1כללי
הנני מתכבד להגיש אליכ את די וחשבו מבקר העירייה לשנת .2006
הדו"ח מוגש בהתא לסעי  170ג' פרק א' לפקודת העיריות.
 .2הדו"ח מקי את הביקורות אשר נערכו במהל #שנת  ,2006לאחר קבלת
תגובת המבוקרי באשר הייתה ,ובעלי התפקידי מול נערכה הביקורת.
הדוחות הוגשו לראש העירייה ,לוועדה לענייני ביקורת ולמנכ"ל העירייה.
אני מקווה כי תמצאו בדו"ח כלי עזר מועיל לשיפור ניהול העירייה בתחומי
שנבחנו.
בנוס לאמור כללה שנת העבודה החולפת:
• מיסוד נהלי עבודת הביקורת הפנימית' מבקר פני כעובד עירייה.
• הכנת תוכנית עבודה רב שנתית :סקר סיכוני ,אשכולות נושאי.
• טיפול בפניות חברי מועצת העיר אד'הוק וכ טיפול בתלונה נגד עובד
העירייה.
 .3אני מוצא לנכו לציי לחיוב את שיתו הפעולה המלא לו זכיתי מצד עובדי
העירייה והנהלתה ,במהל #עבודת הביקורת.

בכבוד רב,
רמי ב סעדו
מבקר העירייה

העתקי:
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מר עופר בוזי ראש העירייה בפועל
מר יובל אמיר מנכ"ל העירייה
גב' מזל זרחיה גזברית העירייה
עו"ד ניסי יצחק יועמ"ש לעירייה
מר דוד חמאני מתא פעילות מנהל ולוגיסטיקה
מר שלמה אלמליח יו"ר הוועדה לענייני ביקורת
חברי הוועדה לענייני ביקורת
תיק ביקורת

2

דוח מבקר העירייה לשנת 2006

3

מבקר העירייה

ביקורת

נהלים בעירייה
דו"ח מס' 1/2006

דו"ח סופי
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תקציר מנהלי
ביקורת מבקר העירייה בנושא נהלי עבודה בעירייה ,בחנה את קיומ של הנהלי
הפנימיי ,עדכניות והתאמת לפעילות הנקוטה בעירייה.
הביקורת נערכה במהל #החודשי יולי' ספטמבר .2006

ממצאי עיקריי:
• נמצא ,כי לא קיי תהלי #סודר לייזו ,עריכה וכתיבת נהלי פנימיי בעירייה.
• נמצא ,כי נוהל התקשורת העירייה באמצעות מכרזי לא עבר את אישור הגורמי
הרלוונטי בעירייה.
• נמצא ,כי בעירייה לא נוקטי בפעילות כמפורט בנוהל הקשור לפעילות וועדת רכש
ובלאי.
• לא נמצא נוהל המגדיר את פעילות הבקרה והמעקב שמבצעות תקציבאיות  ,ה
אג הרווחה וה אג החינו ,#על כל הפעילויות הכספיות שמבצעות ,כל אחת
באגפה ,בהתאמה.
• נמצא כי בשני  2003ו' 2004שול ס '#של כ'  , 57,700לתהלי #הסמכת אג
החינו #לתק  , ISO 9001אשר לא הושל .
• לא נמצא נוהל המפרט תהלי #קבלת מבנה ציבור ומסירתו לעירייה מאת היז
הפרטי.
• לא נמצאו נהלי לנושא עבודת אג ההנדסה ובניי עיר.
• לא נמצא נוהל כתוב לבדיקה ואישור חשבונות.
• לא נמצא נוהל הפעלת סמכות לניתוק מי.
• נמצא כי למרבית וועדות העירייה לא קיי נוהל המסדיר את עבודת.

המלצות עיקריות:
• מיסוד תהלי #לייזו ,כתיבה ,עריכה והפצת נהלי עבודה בעירייה.
• למנות ועדת היגוי בי משרדית אשר תגבש מדיניות שממנה תיגזר תוכנית עבודה
לכתיבת קוב .נהלי בעירייה.
• לגבש תוכנית אב לאיכות בראיה רב שנתית ולגבותה במשאבי הדרושי.
• לפעול במידת הצור #להתאמת המבנה הארגוני וחלוקת הסמכויות במחלקות.
• להרחיב את השימוש במערכת במידע ככלי עזר ניהולי למעקב ובקרה אחר מימוש
היעדי השנתיי והטמעת הנהלי בעירייה.
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נהלי בעירייה דו"ח ביקורת
פרק א מבוא
כללי
נהלי הארגו ה הכלי שנועד להבטיח תפעול שוט של העירייה באופ קבוע וידוע מראש –
על פי החוק ,על פי כללי מוסכמי של פעילות ארגונית ועל פי עקרונות המדיניות של
ראש הרשות.
נהלי הארגו אמורי להבטיח המשכיות אחידה בתפעול העירייה ג כאשר מתחלפי
בעלי התפקידי ולאפשר לה כניסה חלקה ,ככל האפשר ,לתפקיד בעקומת למידה
מתונה על ציר הזמ.
נהלי הארגו מאפשרי ג הגדרה ברורה של התפקידי מבחינת מי עושה מה תו)
שמירה על המתא הנדרש בי אחריות לסמכות .וכ להוות כלי להסברת תהליכי
ותפקידי בעירייה ,לפי הצור ,#לתושבי הפוני בעניי כלשהו.
לפי סעי 170א לפקודת העיריות על מבקר העירייה לבדוק ,א סדרי הבוח והוראות
הנוהל הנהוגי בעירייה מבטיחי קיו הוראות כל די ,טוהר מידות ועקרונות היעילות
והחיסכו.
לפי הנחיותיה המקצועיות על הביקורת להערי #ולתרו לשיפור ניהול הסיכוני ,מערכות
הבקרה ומערכות השליטה.
מער) הנהלי מהווה בסיס לפעילות הארגו .הוא נוגע לכל תחו המוזכר לעיל ולהל.
חשיפת נקודות החולשה בו ,אמורה לסייע לארגו לזהות ולהערי #חשיפות משמעותיות
לסיכוני ולתרו לשיפור ניהול הסיכוני ומערכות הבקרה.
הביקורת נערכה במהל #החודשי יולי'ספטמבר .2006

מטרת הביקורת
הביקורת נועדה לבחו קיו של נהלי עבודה פנימיי ,עדכניות והתאמת לפעילות
הנקוטה בעירייה.

מתודולוגית הביקורת
במהל #עבודתו ,נפגש המבקר ע מנהלי המחלקות ,המדורי ועובדי העירייה.
כ נתקיימו שיחות לפתיחת הביקורת ע מנכ"ל העירייה וכ ע בעלי תפקיד לה
רלוונטיות לנושא הביקורת.
הביקורת בחנה באופ מדגמי את קיומ של הנהלי הפנימיי והשוואת לפעילות
הנקוטה בעירייה.
סימני מוסכמי:
> < סימ זה מציי סימוכי )רשימה מפורטת ראה בעמוד מסמכי ישימי בנספחי(.
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פרק ב עובדות
 .1בפקודת העיריות )נוסח חדש( ,נכתב  :ואלה תפקידי המבקר :לבדוק א סדרי
הבוח והוראות הנוהל הנהוגי בעירייה מבטיחי קיו הוראות כל די ,טוהר
מידות ועקרונות היעילות והחיסכו.1
 .2הגדרות:
2

 .3נוהל' פרוצדורה  .הגדרה כתובה במתכונת אחידה של תהליכי עבודה או פעולה
המציי תחומי אחריות ,פעילות וסמכויות של המשתתפי בתהליכי בצורה
מפורטת .הנוהל מושתת על הוראות החוק ,עקרונות מנהל תקי וקווי מדיניות
העירייה.
 .4נוהג' צורת התנהגות מקובלת.3

1פקודת העיריות סעי 170א).א()(3
2מילו אב שוש החדש
3מילו אב שוש החדש
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פרק ג ממצאי
 .5מטרת מערכת ההוראות וקוב .הנהלי הנה לפרט את תהליכי הניהול והתפעול
ולהגדיר את הסמכויות והאחריות לביצוע בהתא למדיניות הארגו .בתו #כ#
נוהל נהלי מיועד להגדיר כיצד תופעל מערכת הנהלי בעירייה מייזו הנוהל
ועד אישורו .נמצא כי לא קיי תהלי #סודר לייזו ,עריכה וכתיבת נהלי
פנימיי בעירייה .נהלי הנכתבי על'ידי בעלי תפקיד ,מנהלי ,עובדי,
מופצי ללא תהלי #של אישור ע"י גור מוסמ /#מוסכ.
 .6מתא פעולות מנהל ולוגיסטיקה
 6.1נוהל מכרזי
בתהלי #עבודתה ,נצרכת העירייה להתקשר ע קבלני ספקי שירותי ,
הזמנת טובי או ביצוע עבודות .תקנות העיריות 4מפרטות תהלי #התקשרות
העירייה באמצעות מכרזי .נמצא ,כי קיי נוהל המפרט תהלי #התקשרות
העירייה כאמור א זאת עולה כי הנוהל האמור לא עבר תהלי #אישור ע"י
גור מוסמ #בעירייה ,מנכ"ל ,מחלקה משפטית.
 6.2נהלי רכש ניהול ורישו מצאי' מצאי )אינוונטר( העירייה ומוסדותיה ,הנמצא
באתרי שוני בעיר ,נרכש מכספי הציבור והנו בעל ער #כספי רב ,דבר
המחייב בקרה על תהליכי ניהול המלאי ,רישומו ותקינותו .תקנות העיריות

5

מפרטות הסדרת רכישות ,תפקיד וועדת רכש ובלאי ,ניהול מחסני העירייה וכ
אופ רישו וניהול המיטלטלי )טובי( שבבעלות העירייה .נמצא כי קיי
נוהל שמטרתו להסביר ,להנחות ולקבוע כללי למנהלי היחידות והאחראי
על ניהול ורישו המצאי ביחידות ובמוסדות העירייה .נוהל זה מבוסס על
תקנות העיריות .א זאת עולה כי הנוהל האמור לא עבר תהלי #אישור ע"י
גור מוסמ #בעירייה ,מנכ"ל ,מחלקה משפטית .הנוהל ללא תארי .#כ נמצא
כי בעירייה לא נוקטי בפעילות כמפורט בנוהל בענייני הקשורי לפעילות
וועדת

רכש ובלאי ,למשל בעניי פסילת ציוד לא שמיש וטיפול בדרישות

הצטיידות.
 6.3מצא ,כי בשנת  2003הופ .מסמ #למנהלי האגפי והמחלקות המציי כי נו מלא
לרישו וניהול רכש ומצאי נמצא בהכנה וא סיומו יופ .לכל היחידות
ומוסדות העירייה>.< 8

4תקנות העיריות )מכרזי( ,התשמ"ח'1987
5תקנות העיריות )הסדר רכישות ,ניהול מחסני ,רישו וניהול טובי( ,התשנ"ח'1998
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 .7נוהלי הצבת תמרורי חניה לנכי – נמצא כי קיי נוהל המפרט תהלי #הצבת
תמרורי חניה לנכי .הנוהל מפרט הזכאות ,המסמכי הנדרשי להצגה וכ
תשלו אגרת הוצאות התקנת התמרור .נמצא כי בעירייה נוקטי עפ"י נוהל זה.
א זאת לא נמצא ,כי הנוהל עבר את אישור המחלקה המשפטית ,לרבות
התאמתו לחוק עזר עירוני.
 .8מחלקת משאבי אנוש
 8.1במחלקה קיימי הנהלי הבאי:
• חוקת העבודה ברשויות המקומיות בישראל )נוסח משולב( פברואר
.2002
• אוגד תנאי שרות של העובדי בשלטו המקומי.
• קוב .נהלי עבודה בשלטו המקומי'כר #כח אד )להל' כ"א(.
 8.2לביקורת נמסר כי במחלקה פועלי עפ"י אוגד זה וכ עפ"י קוב .כ"א מאת
השלטו המקומי .במסגרת הביקורת נבחנו עדכניות הנהלי וההוראות
בהתא לנקוט בעירייה  .נמצא כי :בנוהל קבלת עובדי לעירייה )– (2.2
מכרז פומבי רשו "התפנתה משרה בדרגה  4ומעלה בדירוג עובדי מנהל
לשירותי שיש עליה הקצבה בתקציב המאושר או בדרגה  4ומעלה של
דירוג ההנדסאי והטכנאי וכו' ,יפורס עליה מכרז פומבי  .הוראות אלו
אינ תואמות למוגדר בתקנות העיריות )מכרזי לקבלת עובדי( 6המגדירות
כי חובת מכרז פומבי במשרה בדרגה  7ומעלה של הדירוג המנהלי או בדרגה
 37ומעלה של דרוג ההנדסאי והטכנאי.
 8.3נוהל מילוי מקו)להל'מ"מ(  '2.4.3עפ"י אוגד תנאי שירות שלטו מקומי
יש לפרס כתב מינוי למ"מ .נמצא ,כי במח' משאבי אנוש נקטו בפעולה זו.
תוק המינוי יעשה לתקופה של עד שנה .נמצא ,כי המינוי נית לתקופת
ביניי וזאת עד לפרסו מכרז פנימי )מכרז .< 7 (2/2005
 8.4הערכת עובד ) '(3.6עפ"י אוגד ת"ש שלטו מקומי מוגדרי המקרי בה
מוגשת הערכת עובד ע"י הממונה .נמצא ,כי הגדרות אלו אינ תואמות את
ההגדרות המפורטות בנוהל הערכת עובד כמפורט בקוב .נהלי עבודה
בשלטו המקומי' כר #כ"א .נמצא כי במח' משאבי אנוש קיי נוהל חידוש
חוזה עבודה וקבלת קביעות אשר מפנה למילוי והגשת הערכת עובד בהתא
לאוגד ת"ש בשלטו המקומי.

6תקנות העיריות )מכרזי לקבלת עובדי(,תש"' ,1979פרק ראשו )א(.
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 .9אג החינו#
 9.1תקציבאית
9.1.1

במסגרת הגדרת תפקידה הנה אמונה על הכנת הצעת תקציב מחלקת
החינו #ומעקב אחר ניצולו .כ אחראית התקציבאית על תהלי #הרכש
של טובי ושירותי עבור כל יחידות המחלקה ,בדיקת הסעי
התקציבי והימצאותה של יתרה תקציבית .לא נמצאו נהלי עבודה
כתובי המפרטי תהליכי הכנת התקציב ,מעקב אחר ניצולו.

9.1.2

לא נמצא נוהל המגדיר והמתאר את פעילות הבקרה והמעקב
שמבצעת התקציבאית על כל הפעילויות הכספיות במחלקת החינו,#
אישורי העסקת עובדי ,דיווחי שכר למשרד החינו ,#בדיקה וטיפול
אחר תקבולי ממשרד החינו #ועוד.

 9.2היחידה לביקור סדיר'
במטרה להבטיח התמדת תלמידי במערכת החינו #ולאכו את חוק
חינו #חובה ,פועלת באג החינו #היחידה לביקור סדיר )להל קב"ס(.
תפקיד הקב"ס לייצג את מדיניות משרד החינו #כלפי בתי'הספר,
ההורי ,הרשות המקומית ולדאוג למניעת נשירת תלמידי ממערכת
החינו .#נמצא כי ביחידה החל תהלי #של הכנת וכתיבת קוב .נהלי
פנימיי .הפעילות בכללה נעשתה כחלק מכלל הפעילות אשר בוצעה
באג החינו #להסמכת  I.S.0 9001לא הסתימה.
למרות האמור ,במסגרת הכנות ההסמכה לתק איכות ,נכתבו נהלי
פנימיי אשר נבדקו ונמצאו עדכניי לפעילות הנקוטה ,הג א
במעמד מסמ #טיוטא :
• הוראה' פעילות למניעת נשירת תלמידי בסיכו.
• הוראה' הפעלת מועדוניות.
• הוראה' טיפול בתלמידי נושרי.
 9.3הסעות תלמידי
9.3.1

העירייה מפעילה ומקיימת תהלי #הסעת תלמידי מאזור מגוריה
למוסדות החינו #ובחזרה במסגרת החינו #הרגיל ובמסגרת החינו#
המיוחד.

9.3.2

הסעות התלמידי

במערכת החינו #מתוקצבת בעיקרה מתקציב

משרד החינו #ובהשתתפות העירייה .לא נמצא נוהל המפרט תהלי#
הבקרה אחר התקבולי וההחזרי המועברי ממשרד החינו#
לתקציב העירייה וכ התאמת למער #ההסעות המופעל ע"י העירייה
לאור #כל שנת הלימודי.
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בהתא לחוק הסעה בטיחותית לילדי ולפעוטות ע מוגבלות ><4
אשר נכנס לתוקפו בראשית שנת הלימודי התשנ"ו )  ,( 1/9/1995חלה
על כל רשות מקומית חובה לדאוג למלווה בהסעה לילדי נכי ,בנוס
לנהג.

9.3.4

תקנות הסעה בטיחותית לילדי ולפעוטות ע מוגבלות )כללי
ומבחני לזכאות להסעה ולליווי ,פורסמו בשנת  .1998בהסדר מיוחד
שהושג בי משרד החינו #התרבות והספורט לבי מרכז השלטו
המקומי נקבע כי לאחר וועדות השמה ,השתתפות המשרד בעלות
העסקת המלווה תעמוד על  75%מהעלות עפ"י תחשיב מסוי ,ו ב'
 25%הנותרי תשא הרשות המקומית .לא נמצא נוהל המפרט תהלי#
הבקרה אחר התקבולי וההחזרי
לתקציב העירייה.

9.3.5

המועברי ממשרד החינו#

נוהלי משרד החינו '#נוהל השתתפות משרד החינו #בהעסקת מלווי
בהסעות במסגרת "חוק הסעה בטיחותית לילדי ולפעוטות ע
מוגבלות" ד בתפקיד המלווה ובתדרוכו לתפקיד .לא נמצא נוהל
עבודה כתוב המפרט תהלי #תדרו #המלווי באג וכ החתמת על
קבלת התדרו.#

9.3.6

באג החינו #לא נמצא נוהל מעקב ובקרה על אופ ביצוע ההסעות
לחינו #המיוחד .כמו'כ לא נמצא נוהל המפרט אופ הערכת ספקי
ההסעות ,הגשת ממצאי הערכה/סקר ה ואופ הטיפול בתוצאות אלו.

 9.4מדור גני ילדי'
גילאי הרישו נקבעו עפ"י חוק חינו #חינ )גלאי  (5'6וכ בגילאי  3ו'
 4הנכללי בצו לימוד חובה )החלה בגני ילדי( ,התשנ"ט'.1999
9.4.1

הנחיות משרד החינו #לאופ הרישו והקביעה למועדי הרישו
והיקפ מפורסמי לרשויות המקומיות בחוזרי מנכ"ל משרד החינו. #
נמצא ,כי תהלי #הטיפול בפרסו הודעה להורי ,הטיפול בהפקת
אלפו שמות האוכלוסייה הרלוונטית ,וכ תהלי #הרישו והשיבו.
נעשה עפ"י נוהג הקיי במדור ולא בהתא לנוהל עבודה כתוב.

9.4.2

במדור לא נמצא נוהל מעקב ובקרה וטיפול אחר תלמידי אשר לא
נרשמו לשנת הלימודי או לא נרשמו במועד.
במדור לא נמצא נוהל טיפול בבקשות להנחה משכר לימוד לגילאי
.3'4

9.4.3

נמצא ,כי במהל #השני  2003נעשתה באג החינו #פעילות כחלק
מתהלי #הסמכת האג לתק איכות , ISO9001-2000 ,נכתבו נהלי
עבודה ,התקיימו מבדקי איכות וכו'.
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 9.6נמצא ,כי בשני  2003ו' 2004שולמו מתקציב 7העירייה ס #של כ'57,700
 ,למכו אופק לניהול ,חברה אשר החלה בתהלי #הערכות אג החינו#
בעירייה להסמכתו לתק .ISO9001 -2000
 9.7נמצא ,כי תהלי #הסמכת אג החינו #לתק האיכות לא הושל ,האג לא
הוסמ #לתק –  ISO9001-2000וכי תהלי #עריכת קוב .הנהלי לא בוצע
בשלמותו.
 .10מחלקת תשתיות וביצוע
 10.1המחלקה עוסקת במת ייעו .הנדסי לראש העירייה ולהנהלתה ,הוצאה
לפועל של החלטות המתקבלות בתחו זה ,ויזו פרוייקטי לשיפור
מערכות הבינוי והתשתיות.
10.2

בי תפקידי המחלקה ביצוע החל מהכנת הפרוגרמה ,בחירת מתכנ
ומפקח וכ הכנת פרמטרי והתבחיני הנדרשי להכנת מכרז ,ביקורת
על גורמי חו .ויזמי פרטי המבצעי עבודות פיתוח ציבוריות .לא
נמצא במחלקה נוהל המפרט תהלי #קבלת מבנה ציבור בתהלי #מסירתו
לעירייה מאת היז הפרטי.

10.3

המחלקה אמונה על אחזקת מוסדות חינו #באמצעות תקציב המבוזר
למחלקה מאת מחלקת החינו #בעירייה .אחזקת מוסדות החינו #בעיר
נעשתה באמצעות קבלני .לא נמצא נוהל הפעלת הקבלני המועסקי
באמצעות חוזה עבודה עבור העירייה .כמו כ לא נמצא נוהל המפרט
תהלי #פנייה לפתיחת הרשאה לביצוע מטלה מתקציב החינו #הנועד
לאחזקת "שבר".

10.4

לא נמצאו נהלי המפרטי תהליכי עבודה ובקרה המבוצעי במחלקה
וביחסי הגומלי מול גורמי העירייה השוני :גזברות ,מהנדסת העיר,
מתא פעולות מנהל ולוגיסטיקה ,וכו'.

10.5

במהל #ביקורת 8קודמת אשר נערכה בעירייה ,העיר המבקר כי במחלקה
לא נמצאו נהלי כתובי המגדירי את התחו המבוקר ,בתחו
טיפולה של מחלקת תשתיות וביצוע.

 .11מחלקת המחשוב
11.1

נמצא ,כי במחלקה קיי קוב .נהלי פנימיי מיוני  .2003בנהלי מחלקת
המחשוב קיימת הפרדה בי סוגי המערכות בה מטפלת המחלקה:
מערכות פיננסיות ,גבייה לבי מערכות תפעוליות.WIN 2000 ,

11.2

נוהל ניהול משתמשי ,הרשאות וסיסמאות :הנוהל מפרט ארבעה
שלבי בעת כניסה למערכת .הנוהל נבדק ונמצא עדכני.

7בהתא לדיווח גזברות העירייה סעי תקציבי  980'616בשנת התקציב 2003
8דו"ח ביקורת מס'  '184קבלת מבנה ציבור חדשי ,פברואר  ,2005עמ'  ,15סעי .3.3
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תהלי#

של אישור ע"י הממונה )מנכ"ל העירייה(.
11.4

נוהל גלישה באינטרנט' מטרתו למזער את הסיכוי לחדירת וירוסי
לרשת בעקבות גלישה באתרי האינטרנט .נמצא ,כי המשתמשי נדרשי
בחתימת כי דבר הנוהל הובא לידיעת  .כ נמצא ,כי מועברת בקשה
להגדרת משתמש חדש לרשת האינטרנט בחתימת מנהל/ת המחלקה
ומנכ"ל העירייה.

11.5

נמצא ,כי כל נהלי המחלקה אינ מסופררי.

11.6

המטפל
נוהל הגדרת מחיקת משתמש ,סיסמאות והרשאות' נוהל
בהרשאות למערכות ה"חלונאיות" .נוהל זה נמצא כעדכני ובהתא
לפעולות הנקוטות בעירייה.

11.7

נוהל אבטחת מידע –
 11.7.1נוהל מפרט  ,כי משתמשי לא יוכלו לבצע כניסה לרשת בשעות
בה אי פעילות בעירייה ,משעה  21:00ועד לשעה  06:00בבוקר.
נמצא ,כי ההגבלה מוגדרת בפועל לשעה  .19:00נמצא ,כי תוכנת
האנטי וירוס המגדירה סקירה כללית על עמדות הקצה מידי
יו בשעה  15:00מבוצעת כמוגדר בנוהל.
 11.7.2נמצא ,כי הדרכה שנתית הנושא אבטחה ובטיחות מערכות מידע

11.8

לכל עובד העירייה ,מכלל הדרגי ,כמוגדר בנוהל לא מיוש.
לא נמצאו נוהלי עבודה בנושא טיפול בתקלות ,סדרי עדיפות בפניית
למשתמשי.

 .12לשכת ראש העיר'
 12.1הפעילות בלשכה נעשית עפ"י נוהג .לא נמצאו נהלי עבודה כתובי.
12.2

בהתא להנחיית ראש העירייה נכתב בלשכה נוהל עדכו תושבי
לקראת ביצוע עבודות פיתוח בעיר .הנוהל מפרט את הפעולות הנדרשות
לביצוע במטרה ליידע את התושבי בדבר תחילת העבודות ,שינויי
תנועה ושינויי אחרי בתקופת העבודות .אחריות לביצוע הנוהל חלה
על מח' תשתיות וביצוע וכ מח' שפ"ע ותחזוקה .לנוהל האמור לא
נמצאו נהלי עבודה משלימי במחלקות הנ"ל.

 .13מהנדסת העיר'
13.1

לא קיימי נהלי כתובי לנושא עבודת אג ההנדסה ובניי עיר .א
זאת קיימי נהלי אשר נערכו ונכתבו ע"י מהנדסת העיר לעניי
עבודתה במסגרת הוועדה המקומית לתכנו ובנייה.

13.2

נוהל מסלול בקשה להיתר )בניה(' תת'סעי  2,3רשו שמו הפרטי בעל
התפקיד .יש צור #ברישו הגדרת התפקיד בלבד.
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13.3

נוהל מעקב אחרי בנייה בהיתר' הנוהל מפרט תהלי #הפיקוח אחר
בנייה כאמור ועד לקבלת תעודת גמר )טופס .(4

13.4

נוהלי רישוי ובנייה' מידע לציבור ':הנוהל מפרט באופ כללי את
המידע במטרה לסייע לציבור בתהליכי רישוי ובנייה ,זכויות בנייה,
מסמכי ותהליכי דרשי לש אישור הבקשות השונות המוגשות.
נמצא ,כי המידע והטפסי הנדרשי מפורסמי בקישור אג
ההנדסה במסגרת אתר עיריית אור יהודה ברשת האינטרנט כמפורט
בנוהל.

 .14גזברות
14.1

בתקנות הרשויות המקומיות )הנהלת חשבונות( ,9נקבע ,כי רשות
מקומית תקיי הנהלת חשבונות ורישומי מידע הדרושי לניהול
פעולותיה הכספיות בהתא להוראות כל די ולפי כללי החשבונאות
המקובלי .נמצא ,כי לא קיי נוהל כתוב בדיקה ואישור חשבונות.

14.2

מקדמות' חשבו מקדמות מיועד  ,בי היתר ,לתשלומי ע"ח דמי
מחזור תשלומי ע"ח דמי מחזור מיועדי לשמש למחלקות השונות

כהו חוזר ,לביצוע תשלומי דחופי בעלי אופי מוגדר ובתנאי
14.3

שהתשלו לא יחרוג מהיק כספי שנקבע.
במסמ #הנחיות להנהלת חשבונות ברשויות המקומיות מטע
10

משרד הפני נקבע ,כ על הרשות המקומית להוציא נוהל
תשלומי מקופת דמי מחזור שיגדיר :סוגי ההוצאה וגובה
התשלומי ,הזכאי לקבל דמי מחזור והתיעוד הנדרש
כאסמכתא להוצאה .נמצא ,כי לא קיי נוהל המסדיר את
התשלומי ע"ח דמי מחזור.
14.4

מדור ביטוחי

14.4.1

המדור מטפל במער #הביטוחי לה נדרשת העירייה על' מנת לבטח
הפעילות הננקטת ע"י העירייה.

14.4.2

מער #הביטוחי צרי #להיעשות בהלי #מסודר )סקר סיכוני( לקביעת
צרכי ביטוח עדכניי לה נדרשת העירייה .לא נמצא נוהל המפרט
תהלי #העבודה לעריכת סקר סיכוני ,פרקי הזמ בה נדרש לחדש
הלי #זה ,הטיפול בתוצאותיו ,וכו'.

 9תקנות הרשויות המקומיות )הנהלת חשבונות( ,התשמ"ח'1988
10משרד הפני האג לביקורת ברשויות המקומיות'הנחיות להנהלת חשבונות ודווח כספי ברשויות המקומיות,
דצמבר  ,2004ע"מ  ,85סעי .7.5.4
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בחירת סוכ הביטוח' ביטוחי העירייה נעשי בשני אופני :במסגרת
מכרז ארצי באמצעות החברה למשק וכלכלה )משכ"ל( וכ בהמצאות
סוכ ביטוח הנקבע באמצעות מכרז פנימי .לא נמצא נוהל עבודה לפיו
מבוצע תהלי #הכנת המכרז הפומבי ,דרישות העירייה ,תנאי המכרז
וכו'.

14.5

יחידת השכר

14.5.1

תפקידי היחידה הכנת תלושי שכר לכלל העובדי בעירייה ,עובדי
קבועי ,זמניי ופנסיונרי ,ביצוע ניכויי מס הכנסה ,ביטוח לאומי,
מס בריאות ,ביטוח פנסיוני וכד'.

14.5.2

ביחידת השכר הוכ נוהל עבודה המפרט הנושאי עליה אמונה
היחידה .נמצא ,כי המסמ #בחלקו אנו מפרט דיו ,כללי מידי ,אינו
בפורמט לעריכת נהלי ,בחלק מהנושאי המפורטי אי פרוט תהלי#
העבודה כפי שנקוט בפועל.

14.5.3

עובדי חדשי' נמצא כי אי התייחסות בנוהל לבחינת האישור
התקציבי במהל #קליטת העובד ,הלי #המבוצע בפועל ע"י עובדות
יחידת השכר.

14.5.4

מקדמות לעובדי' כוללני מידי ,אינו מפרט תהלי #הטיפול כפי
שמבוצע בפועל והכולל תבחיני ונהלי לאישור בקשת העובד לקבלת
מקדמת שכר.

14.5.5

הרשויות המקומיות ,ובכלל עיריית אור יהודה ,זכאיות לקבלת
החזרי מהמוסד לביטוח לאומי בגי תשלומי לעובדי בתקופת
היעדרות כתוצאה מתאונת עבודה או בעד תקופת שירות מילואי
פעיל .לא נמצא נוהל המפרט סדרי רישו ומעקב אחר קבלת ההחזרי
לה זכאית העירייה מהמוסד לביטוח לאומי.

14.6

מחלקת הגבייה

 .14.6.1מחלקת הגבייה אחראית על גביית תשלומי הארנונה ,המי ,האגרות
וההיטלי למיניה ,בהתא לחיובי המבוצעי בחשבונות מחזיקי
הנכסי.
14.6.2

נמצא ,כי במחלקה החלו בהכנת קוב .נהלי וזאת במסגרת תוכנית
פיתוח תהליכי עבודה ורה'ארגו .כ נמצא ,כי קוב .הנהלי הנו בגדר
טיוטא ואינו מקי את כלל הפעילות עליה אמונה המחלקה.
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חוזר מנכ"ל משרד הפני 11מפרט החובה לקיו "נוהל הפעלת סמכות
לנתק מי" .לא נמצא במחלקה נוהל המסדיר עניי הפעלת הסמכות
לנתק אספקת מי לנכס שלא שול החוב בגי הצריכה בו.

 .15אג לשיפור פני העיר )שפ"ע( ותחזוקה
15.1

אג שפ"ע ותחזוקה מורכב ממחלקת תברואה ,גינו ,תחזוקת
תשתיות ,תאורת רחוב ומוקד עירוני .פעילות האג מופרטת בתחומי
ניקיו רחובות ,הדברה ,פינוי אשפה ,ביוב,
הפעילויות האמורות מבוצעות באמצעות קבלני.

15.2
15.3

גינו ומוקד עירוני.

תברואה'אחריות ופיקוח אחר קבלני פינוי אשפה במכולות .סדר פינוי
מכולות נעשה בהתא לתוכנית עבודה יומית לכל יו בשבוע.
הפיקוח אחר עבודת קבל הביצוע נעשה ע"י מנהל תברואה .הפיקוח
נעשה באופ מדגמי ובהתא לפניות ותלונות תושבי  .לא נמצא נוהל
המפרט תהלי #הבקרה

אחר פינוי המכולות ,אופ קביעת הדגימה

ואופ הטיפול בתוצאות הביקורת באשר
האשפה.
15.4

לפינוי של מכולות

לצור #ביצועה עבודות פינוי גז וגרוטאות התקשרה העירייה בחוזה
קבלני ע קבל לעבודות מנו .העסקת המנו הנה על בסיס שוט
ובתדירות יו'יומית .בתהלי #העבודה מתייצב נהג המנו במחלקת
שפ"ע ,מחתי כרטיס נוכחות ומבצע פינוי גז וגרוטאות בהתא
לתוכנית עבודה המוכתבת לו  .ההתחשבנות לתשלו נע שת בהתא
לרשו ב"טופס התחשבנות חודשית למנו" .לא נמצא נוהל המפרט
תהלי #העסקה ,הפיקוח והבקרה אחר שירותי העסקת המנו.

15.5

גינו' לאחזקת הגינות ופינות הנוי הפזורות ברחבי העיר ,מפעילה
העירייה שני קבלני .העיר חולקה לשלושה אזורי .קבל אחד
אחראי של אזור אחד ושני האזורי הנותרי מתוחזקי ע"י הקבל
השני .במסגרת המטלות המבוצעות ע"י אחראי הגינו ומבצע פיקוח
ובקרה אחר עבודת הקבלני .נמצא ,כי במחלקה לא קיי נוהל עבודה
כתוב המפרט את תהלי #הפיקוח והבקרה אחר הקבלני.

 .16אג הרווחה
16.1

אג הרווחה קיי קוב .נהלי פנימיי בשלבי גיבוש כתיבה ועריכה
מתקדמי .ע זאת הנהלי אינ במבנה אחיד )פורמט(  ,התוכ כללי
מידי ואינו מפרט מטרה ותהליכי העבודה.

11חוזר מנכ"ל הפני  6/2004מתארי ,16.6.2004 #עמוד .7
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נמצא כי באג הרווחה קיימות הנחיות מקצועיות ,תקנות ) 12תע"ס(
עפ"י חוק הסעד וכ מכוח תקנות שירותי הסעד ,טיפול בנזקקי
התשמ"ו' .1986בתקנות מצויי 13כי התע"ס יהי מצוי לעיו הציבור
במחלקות לשירותי חברתיי .על כ נדרש כי בכל מזכירות מחלקה
לשרותי חברתיי יהיה מצוי אוגד תע"ס.

16.3

נמצא כי התע"ס מפרט נהלי עבודה ,קרטריוני וסמכויות .א זאת
נמצא כי התע"ס מחייב את אג הרווחה להשלי נהלי פנימיי
בתחומי נדרשי.14

16.4

תקציבאית האג' במסגרת הגדרת תפקידה הכנת הצעת תקציב
מחלקת הרווחה ומעקב אחר ניצולו .כ אחראית התקציבאית על
תהלי #הרכש של טובי ושירותי עבור כל יחידות המחלקה ,בדיקת
הסעי התקציבי והימצאותה של יתרה תקציבית .לא נמצאו נהלי 
המפרטי תהליכי הכנת התקציב ,מעקב אחר ניצולו ופעולות הבקרה

הנדרשות.
 .17יחידה לרישוי עסקי
17.1

חוק רישוי עסקי 15הוא אחד החוקי החשובי ביותר עבור אזרחי
המדינה .רישוי עסקי נוגע בתחומי רבי הקשורי לחיי היו יו,
ובי היתר בנושאי הקשורי באיכות הסביבה ,תנאי תברואה
נאותי ,מניעת שריפות ,בטיחות ,בטחו ועוד .רשיו העסק בא
להבטיח כי ננקטו כל האמצעי והסידורי המתאימי להפעלתו
התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב.

17.2

היחידה לרישוי עסקי משמשת זרוע של ראש העירייה לביצוע החוק
והתנאי שנקבעו ברשיונות שניתנו לבתי העסק השוני ומתפקידה
להפעיל את תהלי #הרישוי בהתא ללוח זמני שנקבע בתקנות .16לא
נמצא ביחידה נוהל המפרט הפעלת תהלי #הרישוי משלב קבלת
הבקשה מאת היז /הפונה  ,בדיקת הטפסי שהוגשו ,הפצת הבקשה
בי הגורמי השוני ,בתו #הרשות המקומית ומחוצה לה וכ מעקב
אחר המסמכי עד לסיו תהלי #הרישוי.

12תקנות עבודה סוציאלית ,משרד הרווחה
13מס' הוראה  1.1לפרק  , 1עמ'  ,3סעי  ,1מ'30/4/2006
14תקנות עבודה סוציאלית ,הוראה '1.7נוהל עבודה של משרד הרווחה והרשויות המקומיות בליווי משפחות למרכז
הלאומי לרפואה משפטית באירוע רב נפגעי.
15חוק רישוי עסקי ,התשכ"ח') 1968לרבות כל התיקוני שהוכנסו בו עד פברואר  ,2002כולל תיקו (19
16תקנות רישוי עסקי )הוראות כלליות( ,התשס"א'2000
תקנות רישוי עסקי )מפעלי מסוכני( ,התשל"ג – 1993
תקנות רישוי עסקי )סילוק פסולת חומרי מסוכני( ,תשנ"א' 1990
צו רישוי עסקי ) עסקי טעוני רישוי( ,התשנ"ה'1995
תקנות רישוי עסקי )תנאי תברואה נאותי לבתי אוכל ( ,התשמ"ג'1983

דוח מבקר העירייה לשנת 2006

23

17.3

בי תפקידי היחידה להכי דוח שנתי על פעילות היחידה והגשתו לראש
העירייה .לא נמצא נוהל המפרט תהלי #הכנת הדוח.

17.4

דגימת מי שתייה' איכות המי נבדקת ודגמת על ידי עובדי העירייה
בפיקוח בהנחיה של משרד הבריאות האחראי על איכות המי
המסופקת לתושבי העיר.
הדגימות נבדקות ע"י מעבדות מוסמכות ע"י משרד הבריאות.

17.4.1

בשנת  2001נכנסו לתוקפ תקנות 17המחייבות את העירייה לשלוח
לבתי התושבי דו"ח על איכות התברואתית של מי השתייה .נמצא,
כי לא קיי נוהל עבודה המפרט תהלי #ביצוע דגימת מי השתייה,
תדירות הדגימה ,העברתה לביקורת מעבדה מוסמכת וכו'.

17.4.2

סעי  238ב .בפקודת העיריות מפרט החובה לפרסו עתי בדבר
איכות של מי השתייה .נמצא ,כי לא קיי נוהל פרסו האמור .א
זאת נמצא כי העירייה פרסמה בעיתונות 18המקומית את המידע
לציבור בגי הבדיקות ותוצאותיה לחודשי אפריל' יולי .2006

 .18וועדות החובה והרשות של העירייה'
בהתא להוראת פרק שמיני לפקודת העיריות ובהתא לסעי ,166
18.1
הנוהל בעבודת הועדות ,נאמר כי ,כל ועדה של המועצה רשאית ,בשי
לב להחלטות המועצה ,ובמידה שלא נקבעה הוראה אחרת בעניי זה,
18.2

להסדיר בעצמה את עבודתה ואת דיוניה.נמצא ,כי:
וועדת בטחו' לא נמצא נוהל המסדיר את עבודת הוועדה.

18.3

וועדת הנחות מארנונה' לא נמצא נוהל המסדיר את עבודת הוועדה.

18.4

וועדת תנועה' נמצא ,כי קיי נוהל המסדיר את עבודת הוועדה .הנוהל
מפרט את מסגרות הדיו בנושאי התנועה השוני ,ועדת תנועה
מקומית ,רשות תמרור מקומית ,ועדת תנועה מרכזית ורשות תמרור
מרכזית.
כמו כ מפרט הנוהל את זימו ישיבות הועדה ואופ הכנת נושאי
לישיבות.

18.5

וועדה לענייני ביקורת' לא נמצא נוהל המסדיר את עבודת הוועדה.

18.6
18.7

וועדת תמיכות' לא נמצא נוהל המסדיר את עבודת הוועדה.
וועדת מכרזי' ראה סעי  6.1להל.

17תקנות בריאות הע )איכות התברואתית של מי השתיה( נוסח משולב' התש"ס .2000
" 18כותרת" ,9/2006 ,עמוד 17
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פרק ד מסקנות
 .19העדר של נהלי ,או קיומ של נהלי שאינ מעודכני ואינ נכוני עלול לפגו
בתפעול התקי של העירייה על אגפיה השוני ה מבחינת פעולות שלא תתבצענה ,או
שתתבצענה באופ לא נכו וה מבחינת סכנת היווצרות ניגודי או חיכוכי בי אגפי
העירייה הפועלי בחפיפה או בממשקי לצור #השגת אותו יעד עירוני.
הסיבות העיקריות ,ככל הנראה ,לכ #שבעירייה אי קוב .נהלי עבודה ה:
א.

תהלי #כתיבת הנהלי בעירייה הנו אקראי ונובע מצרכי שנגלי אד הוק.

ב.

הפעילות השוטפת של אגפי העירייה נמשכת דר #שגרה מבלי אשר מנהלי האגפי
והמחלקות מרגישי צור #לעיי בנהלי העבודה.

ג.

במש #הזמ משתני לעיתי הכללי ,התקנות ,המסגרות הארגוניות ובעלי
התפקידי.
וכתוצאה מכל אלה נוצרי הפערי שנמצאו בי התהליכי לבי הנהלי האמורי
לייצג בקוב .הנהלי.
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פרק ה המלצות
 .20מיסוד תהלי #לייזו ,כתיבה ,עריכה והפצת נהלי עבודה במקומות העבודה .
 20.1מיסוד הנושא יעשה בשלבי כמפורט:
בשלב הראשו והמיידי' למנות ועדת ההיגוי בי משרדית אשר תגבש
מדיניות שממנה תיגזר תוכנית עבודה לקידו הנושא בתוכנית של
שנתיי.
 20.2לגבש תכנית אב לאיכות בראיה רב שנתית ) 2'3שני( ותכניות עבודה
שנתיות הנגזרות ממדיניות האיכות .על תוכניות אלו לכלול יעדי רב
שנתיי ושנתיי לרבות מדדי להערכת מידת השגת של יעדי אלו.
 .21לערו #מיפוי של הלקוחות החיצוניי והפנימיי ושאר בעלי העניי ,למפות
את קשרי הגומלי בניה ולעדכ בהתא לצור .#וזאת תו #התמקדות
בעיקר בתיאו ואינטגרציה בי פונקציות ויחידות ,קיו הלי #שיטתי
ומובנה של הפצת מידע ותיעוד על מנת להבטיח תקשורת יעילה בי חלקיה
השוני של העירייה.
 .22לעצב מדיניות ברורה ומוכרת לכל המנהלי והעובדי ,לבטאה במסמ#
הצהרה שיכלול את מדיניות האיכות ומחויבות ההנהלה ,לגבות אותה
במשאבי הנדרשי ,לממשה ולעדכנה לפחות אחת לשנתיי.
 .23על'פי האמור לעיל ובהתחשב בהערות קודמות של הביקורת ,נראה שיש
לחזק במער #נהלי העירייה את חלק הבקרה והפיקוח ואת תחומי ופרטי
הדיווחי הנחוצי לצור #זה .הדבר יסייע ליישו מדיניות הנהלת העירייה,
לביצוע החלטותיה והחלטות המועצה ,למעקב אחר הביצוע ולנקיטת
האמצעי המתחייבי במקרה של אי ביצוע או סטייה בביצוע.
 .24לפעול במידת הצור ,#להתאמת של המבנה הארגוני ושל חלוקת הסמכויות
במשרד/היחידה ,למדיניות ,לאסטרטגיה ,לשינויי בסביבה ולצרכי
העדכניי של לקוחות המשרד/היחידה; לתעד ולפרס זאת בקרב המנהלי
והעובדי ,ובמידת הצור #ג בקרב קהל הלקוחות.
 .25לפעול לעידוד מנהלי ועובדי להגיש הצעות שיפור/ייעול ולייש את
הנהלי הלכה למעשה.
 .26להרחיב את השימוש במערכות מידע ככלי עזר ניהולי למעקב ובקרה אחר
מימוש היעדי השנתיי ,והרב שנתיי תו #שימת דגש על זמינות מידע
שהינו חיוני ללקוחות החיצוניי ולעובדי העירייה.
 .27להכי תכנית הטמעה ומעקב אחר הטמעת הנהלי.
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נספח א רשימת מסמכי ישימי
מס'

הנושא

1

חוקי'פקודת העיריות

2

מילו מונחי

3

קוב .נהלי עבודה בשלטו מרכז
המקומי
המקומי כח'אד

סימוכי

גור

תארי#
ינואר 2006

מילו עיברי'
עברי אב שוש
אוקטובר 1995

השלטו

בישראל
4

חוק

הסעה

לילדי
מוגבלות
5

בטיחותית מדינת ישראל

ולפעוטות

השתתפות

התנ"ד1994 ,

ע

בהוצאות משרד

החינוshosh 05'403 #

24/8/2005

העסקת מלווה בהסעה התרבות
והספורט
בטיחותית לילדי נכי
6

תקנות העיריות )מכרזי(,
התשמ"ח'1987
משרד הפני

7

אישור מינוי ממלא מקו

8

נוהל לרכישת טובי ,דיווח עוזר
העירייה
ורישו מצאי

ש.מ 2004'3767

מנכ"ל ל /מנהלה

9/6/04
15/9/2003
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נספח ב התייחסות מבוקרי

משרד מבקר העירייה
תשס"ז
ט' /שבט/
ינואר 2007
28
סימוננו :ביקורת 057
לכבוד,
ד"ר אורה לנדא
מנהלת אג ,החינו)
כא.
ג.נ,.
הנדו :ביקורת בנושא נהלי בעירייה
מכתב :#ביקורת אג החינו #מתארי21/1/07 #
 .1בהתייחס למכתב #שבסימוכי.
 .2דו"ח הביקורת ) (1/2006נשלח לכל הגורמי הרלוונטי ובכלל זה אלי#
למת התייחסות.
 .3עד לפרסומו של הדו"ח הסופי לא נתקבלה כל התייחסות מצד.#
 .4רק לאחר פרסו הדו"ח הסופי נתקבל מכתב #ומתו #עיו בו עולה ,כי
תהלי #ההסכמה ל'  ISO– 9001הושל ,ואול אישור ההסכמה פג תוק
בשנת .2004
 .5בנסיבות אלה המבקר לא מוצא מקו לשנות את הדו"ח הסופי ,אול יחד
ע זאת התייחסות #תצור לדו"ח במסגרת הדו"ח השנתי של' .2006

בכבוד רב,
רמי ב סעדו
מבקר העירייה
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21/01/2007
ב'/שבט/תשס"ז
לכבוד
מר רמי ב סעדו
מבקר העירייה
כא
שלו רב,

הנדו :בקורת אג ,החינו)

הערות לדו"ח :
תהלי #ההסמכה ל –  ISO 9001הושל.
רצ"ב תעודות הסמכה ממכו התקני.
בכבוד רב,
ד"ר אורה לנדא
מנהלת אג ,החינו)
העתק:
עו"ד יצחק בוכבזה – ראש העירייה
מר יובל אמיר – מנכ"ל העירייה
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מבקר העירייה

ביקורת

הסדר פשרה ע מוס)
וולוו
דו"ח מס' 2/2006
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הסדר פשרה בי עיריית אור יהודה/הוועדה המקומית לתכנו
ובניה לבי מוס) חנ ושפיק בע"מ דו"ח ביקורת

פרק א מבוא
כללי
בתארי 23 #אוגוסט  2006פנתה הממונה על פניות הציבור במשרד הפני בבקשה שמבקר
העירייה יבדוק את הסדר הפשרה בי עיריית אור יהודה לבי הבעלי של מוס #חנ ושפיק
בע"מ וכ את יתר הטענות המובאות במכתבו 1של חבר מועצת העיר.
הרקע לפניה היה מכתב מטע חבר מועצת העיר 19אשר הפנה מספר שאלות ומספר טענות
כנגד מוס #חנ שפיק בע"מ מרחוב המלכי מספר  3באור יהודה.
הביקורת התבקשה בידי הממונה על פנית הציבור במשרד הפני ,א #נערכה מכוח
סמכותו וחובתו של מבקר העירייה,לפי סעי 170א לפקודת העיריות ,לבדוק את תקינות
פעולותיה של העירייה.
הביקורת נערכה במהל) החודשי אוגוסט ספטמבר .2006
מטרת הביקורת
הביקורת נועדה לבחו את תקינות תהלי #הסדר הפשרה בי עיריית אור יהודה לבי מוס#
חנ ושפיק בע"מ וכ את יתר טענותיו של חבר מועצת העיר כפי שפורטו במכתבו.
שיטה /מתודולוגית הביקורת
במהל #עבודתו ,נפגש המבקר ע חבר מועצת העיר מר י.ד ,מהנדסת העיר ,סגנית מנהל
מחלקת הגבייה ,מנהלת יחידת רישוי עסקי ,מנהל מחלקת נכסי.
כ נעשו פניות למשרד עורכי'די )להל עו"ד( בא כח העירייה /הוועדה המקומית לתכנו
ובנייה אור יהודה'אזור ,עו"ד עידו בר' גיל ,ממונה על מחוז תל'אביב במנהל מקרקעי
ישראל .כ נעשו סיורי ותצפיות באזור התעשייה הדרומי'רחוב המלכי.
סימני מוסכמי:
> < סימן זה מציין סימוכין )רשימה מפורטת ראה בעמוד מסמכים ישימים בנספחים(.

19מכתב חבר מועצת העיר מיום  24/7/06בנושא תיקון משאיות מחוץ למוסך ופלישה על אדמת מדינה
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פרק ב עובדות
 .1בתארי 10 #מאי  2005הוגשה לבית המשפט לענייני מנהליי בת"א עתירה
מינהלית) 20להל עת"מ( .העותרות מוס #שירות חנ ושפיק בע"מ ואחרות )להל
מוס #וולוו( .המשיבי :הועדה המקומית לתכנו ובניה אור יהודה' אזור.
העת"מ הוגשה על'מנת להורות על ביטול תוכנית בני עיר מ.א.א ,205/או לחילופי
 ,להורות על תיקו התוכנית באופ שבו תתאפשר יציאת וכניסת משאיות למוס#
העותרות.
 .2גבולות תכנית מ.א.א :205/כפר ענא' דרומית מזרחית לרחוב המלכי בדרו :דר#
 412כביש בית דג בצפו'מזרח :רחוב המלכי במערב :שכונת מגורי "נוה רבי"
ונכללי בה ב השאר גוש  6508חלקות 98, 89, 72'73, 64, 61'62, 45'46, 36, 12'14
.,108
 .3מוס #וולוו ממוק ברחוב המלכי מס'  ,3פינת רחוב העבודה ,בנכס הידוע כגוש
 6508חלקות  87ו'.89
 .4בתארי 20.06.2005 #נרשמה הערה על הפקעה לפי סעיפי  5ו' 7בגוש  6508חלקה
 .73מוטבי ההערה :עיריית אור יהודה.

20עת"מ ,1737/05תארי #פתיחה  , 10/5/05סדר די:רגיל ,מספר תיק עתמ'05/05'22219

דוח מבקר העירייה לשנת 2006

פרק ג ממצאי

39

דוח מבקר העירייה לשנת 2006

40

פרק ג ממצאי
 .5נמצא ,כי לאור העובדה שנרשמה הערת הפקעה לפי סעיפי  5ו'  7בגוש 6508
חלקה  ,73עיריית אור יהודה לא נזקקת ,לכאורה ,להסכמת מנהל מקרקעי ישראל
על'מנת להגיעה להסדר פשרה בגי השימוש בקרקע.
 .6לאור תשובתה של מהנדסת העיר ,הגב' מ.א ,עולה ,כי הסדר הפשרה כפי שגובשו
עקרונותיו ואשר סוכ בנקודות 21מול מוס #וולוו אינו תוא ,לכאורה ,את תוכנית
מ.א.א .<2>205 /
 .7כ עולה מתשובתה של מהנדסת העיר> ,<2כי בהנחה ,שתוגש ע"י מוס #וולוו,
בקשה לשימוש חורג ,הבקשה לא תאושר ע"י הוועדה המקומית לתכנו ובניה.
 .8התייחסות ראש העירייה כפי שנמסרה למבקר מצורפת במלואה ) נספח ב'(.
 .9נמצא ,כי בתארי 13.1.2003 #הונפק למוס #וולוו רשיו לניהול עסק לצמיתות.
כתובת בית העסק :רח' המלכי מס'  ,3גוש  6508חלקה  .87לא נמצא תיעוד בכתב
כי עיריית אור יהודה נתנה למוס #וולוו אישור או היתר לפעול מחו .לשטחו.
 .10לעניי מעורבותו של חבר מועצת העיר ,מר י.ס .בנושא עולה ,כי בתארי5.2.2006 #
התקיימה פגישה בנושא  :נגישות למוס #וולוו ברח' חטיבת אלכסנדרוני )מלכי(
אור יהודה .לדברי מהנדסת העירייה ,הגב' מ.א , .הפגישה הייתה פגישה מקצועית
ועסקה בהצגת תוכנית נשוא הפגישה .בישיבה זו נכח חבר מועצת העיר ,מר י.ס.
לשאלת מבקר העירייה לפשר השתתפותו בישיבה ,השיב מר י.ס .כי השתת מעצ
היותו חבר במועצת העירייה >.<1
 .11באשר לעניי הקטנת מגרש הכדורגל העירוני נמצא ,כי הצור #להזזת קיר מגרש
הכדורגל התקיי כחלק מתהלי #סלילת כביש )המלכי( חטיבת אלכסנדרוני
ובהתא לתוכניות הנדסיות כפי שהוצגו למבקר ע"י מהנדסת העירייה.
 .12תשלו ארנונה לעיריית אור יהודה' נושא תשלו מסי לעירייה ע"י מוס #וולוו
בגי השימוש בקרקע תפוסה )גוש  6508חלקה  '73מבקר העירייה( ,נבדק מול
ס.מנהל מח' הגבייה בעירייה ,הגב' ר.ע .מתו #האמור ולאור התייחסותה של הגב'
ר.ע .עולה ,כי בגי שימוש בקרקע שולמו ע"י מוס #וולוו מסי לעיריית אור יהודה.
חיזוק לטענה זו נת לראות בתצהיר כפי שהוגש לבית המשפט ע"י מוס #וולוו
בעת"מ  1737/05בסעי ג ,3.עמוד .3
 .13ע זאת ,מתו #הבדיקה שנערכה ע"י מבקר העירייה בעניי תשלו הארנונה אשר
שול ,לכאורה ,ע"י מוס #וולוו לעיריית אור יהודה נמצאו הממצאי הבאי:
א .בתאריכי  25.12.1994ו' 27.1.1995בוצעה ע"י חב' תכנו הנדסי מוזס
מדידת שטחי במוס #וולוו ,ברח' המלכי  3ו"בשטח תפוס מחו .לקיר
האב" )כפי שנרשמו ע"ג מפות המדידה( .תוצאות המדידה כמפורט:

• מוס #וולוו' שטח תפוס  1147.2מ"ר .סה"כ שטח מקורה
 1764.15מ"ר.
• שטח תפוס מחו .לקיר האב'שטח תפוס בשימוש וולוו' 2045.30
מ" ר .

21הסדר ע מוס #וולוו לצור #פתיחת רח' המלכי' סיכו מיו  .29.5.06הסיכו נרש ע"י ראש העירייה בשטח.
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ב.

ברישומי מח' הגבייה בעירייה נרש בתארי 21.2.1995 #גודל נכס 3912
מ"ר.

ג.

נמצא ,כי בתארי 29.10.1997 #גודל הנכס הוקט ל' 650מ"ר .לדברי
ס.מנהל מח' הגבייה ,הגב' ר.ע .הקטנת השטח בוצעה בעקבות סיור בשטח
שבוצע ע"י מנהל מח' הגבייה לשעבר ,מר א .ב.ד ובהשתתפותה של הגב'
ר.ע. .לטענתה ,ההחלטה להקטי את השטח התבססה על הממצאי
שנתגלו לה בסיור .נמצא ,כי לא קיימת מדידה מוסמכת לעניי החלטת
זו.

בהתייחסותה לפניית המבקר ולטיוטת דוח הביקורת מסרה בתגובתה הגב'
ר.ע:.
בוצע חיוב ותשלו ארנונה בגי שטח תפוס לחברה הנ"ל בהתא למדידה
שנערכה ביו .27/1/1995
הקטנת גודל השטח בתארי 29/10/1997 #ל' 650מ"ר בוצעה לפי החלטה של
מנהל מחלקת הגבייה הקוד ,מר א.ב.ד .וזאת לאחר שביקר במקו ומצא כי
השטח התפוס הציבורי )שלא היה בבעלות הנ"ל( פסק מלהיות שטח תפוס
בפועל.
לדבריו ,נעשה בהתא לחוות דעתו של היוע .המשפטי החיצוני לעירייה עו"ד
ה.ק .כי אי לחייב בקרקע תפוסה בשטח ציבורי פתוח לכל.
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פרק ד המלצות
 .14לאור הממצאי ולאור אי ההתאמה שנתגלעה בי הסדר הפשרה שעקרונותיו
סוכמו בנקודות 3ע מוס #וולוו ,לבי תוכנית מ.א.א ,205/מומל .לבחו בשנית את
תקפו של הסדר זה בטר ייחת ע"י עיריית אור יהודה ובטר יוגש לפסיקת בית
המשפט.
 .15לאור הממצאי בנושא חיוב הארנונה מומל:.
א .לבצע מדידה חדשה לשטחי במוס #וולוו ולחייב בהתא למדידה עדכנית
זו.
ב .לבחו חוקיות הקטנת שטח חיוב ארנונה כפי שבוצעה ,בא בוצעה בידי מי
שהוסמ #לכ #ולבצע חיוב מול החייבי ממועד היווצרות הפער.
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נספחי

דוח מבקר העירייה לשנת 2006

45

נספח א
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נספח א מסמכי ישימי
מאת
מס"ד הנושא
סיכו פגישה בנושא משרד
1
מהנדסת העיר
נגישות למוס #וולוו
התאמת הסדר ע מוס #משרד הנדסת
2
העיר
וולוו לתוכנית מ.א.א/
205

סימוכי

תארי)
8/2/2006
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נספח ב
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לשכת ראש העירייה
בס"ד כ"ג/תשרי/תשס"ז
15/10/2006
ש/בני עיר
לכבוד
מר רמי ב סעדו
מבקר העירייה
כא
א.נ,.
הנדו :הסדר וולוו
לבקשת ,#הריני להתייחס לעניי הנדו כדלקמ:
ההסדרי ע וולוו נעשו בשני שלבי שוני ,א) בסופו של דבר יש קשר בי שני
ההסדרי.
.1

ההתייחסות שנדרשה ממני בעני הנדו החלה מעת שהוגשה עתירה
מינהלית נגד תכנית  ,205כולל מת צו ביניי כנגד העירייה )בקשת צו
הביניי והצו רצ"ב(.

.2

החשש לפגיעה בתכנית ובתקפה ,חייבו מו"מ מהיר להגיע לפשרה ,כדי למנוע
פגיעה בתכנית ובתקפה ,אפילו באופ זמני ,מאחר והיו לכ #השלכות כבדות
משקל ,ג מבחינה כספית )רצ"ב הסדר הפשרה ובקשת ביטול צו הביניי,
שהוגשו לביהמ"ש(.

.3

באותה עת ג התגלגלה עתירה מנהלית אחרת ,שלא הייתה בה עדיי
החלטה וברור ,שלא רצינו להוסי עוד "אויבי" לתכנית .205

.4

בפשרה אליה הגענו באותה עת ,היה ויתור מינימלי וזמני ,שהרחיק את
השימוש התחבורתי המיידי ברצועה ברוחב  8מ' )שעפ"י התכנית ,שקדמה ל'
 ,205לא שימשה ככביש(.

.5

פשרה זו הייתה חשובה ,כדי לבטל את צו המניעה נגד עיריית אור יהודה ,על
כל המשתמע מכ ,#מבלי שלמעשה ויתרנו על דבר מהותי ,הדרוש לנו בזמ
הקרוב.
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.6

בשלב מאוחר יותר היה צור #לקד את סלילת הכביש ,תו #פריצה לחזקה
של וולוו באותו אזור ,שהיה מתוח ע עצי ובעצ היה חצר סגורה מרוב
עבריה.

.7

כדי להגיע להבנה של פינוי השטח הזה ,סיכמתי ע וולוו על ההסדר הרצ"ב,
המדבר בעד עצמו.

.8

מטרת ההסדר – לפרו .את החזקה של וולוו באותו מתח ,תו #מת
אפשרות לוולוו ,לפעול בקרקע הסמוכה למוס #שלה ,כפי שעבדו שני וכ#
הבטחנו את האינטרס המיידי שלנו לפריצת הדר ,#ללא צור #במשפטי
ארוכי )הלוואי והיינו מגיעי להסדרי כאלה ע עוד כמה פולשי(.

.9

תשומת הלב מופנית לסע'  6בהסדר הרצ"ב ,המאפשר לעירייה להפסיק בכל
עת את השימוש של וולוו בשטח זה וכ לסע'  ,8המתייחס לכללי הבטיחות,
שוולוו מחוייבת בה ,בתיאו ע הגורמי המתאימי.

בכבוד רב,
יצחק בוכבזה ,עו"ד
ראש העירייה
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נספח ג
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לשכת ראש העירייה
בס"ד ג'/סיו/תשס"ו
30/05/2006
ש/בני עיר

הסדר ע מוס) וולוו לצור) פתיחת רח' המלכי
סיכו מיו  29.5.06ע חנ וצדוק:
.1

שולי היציאה מהמוס #לכביש יסומנו ויחתמו בפסה"ד שיוגש לחתימה
בהסכמה.

.2

השוליי יהיו באור ,#שנקבע בפשרה שהוסכמה.

.3

בחזית ,מול המוס #תהיה רשות למוס #להשתמש במהל #היו בשטח לצרכי
טיפול ברכב ,כפו לכ ,#שהרכבי יפנו את השטח עד סו היו.
בלילה ,המקו יכול לשמש חניו ג לרכבי המוס.#

.4

קצה שטח העבודה ממערב יהיה במרחק של  10מ' משולי הכביש.

.5

לצרכי העבודה יקבל המוס #להציב קונטיינר בקצה המזרחי של השטח) ,שבו
יחנו רכבי לצרכי טיפול במהל #היו(.

.6

הרשות להצבת הקונטיינר וכ רשות השימוש בשטח הנ"ל יפוגו ,כאשר
יבקשו העירייה או המינהל להשתמש בשטח ליעודו ,עפ"י תכנית בני העיר
או לכל מטרה אחרת ,והעירייה תודיע על כ #בכתב לבעלי המוס #חדש
מראש ,ולבעלי המוס #לא תהיה שו טענה.

.7

בכל מקרה ,ההסדר הזה הוא אישי לבעלי המוס #הנוכחיי ולא לשו גור
שיחלי אות.

.8

הסכ זה כפו ,בכל מקרה ,לכללי הבטיחות של משרד התחבורה ביחס
לכביש ובמידה ,שלמינהל מקרקעי ישראל תהיה דרישה כלשהי ביחס
למובטח כא ,מילוי הדרישות יהיה על חשבו המוס.#
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מבקר העירייה

פעילות מחלקת הפיקוח
העירוני ביקורת מעקב
דו"ח מס' 3/2006
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משרד מבקר העירייה
יו רביעי כ' טבת תשס"ז
ינואר 2007
10
ביקורת 058
סימוננו:
לכבוד,
_______________
א.ג.נ.
הנדו :פעילות מחלקת הפיקוח העירוני דו"ח – 190ביקורת מעקב
 .1כללי
 1.1ביקורת מבקר העירייה בנושא פעילות הפיקוח העירוני נערכה
במהל #חודשי יוני' יולי .2005
 1.2דו"ח סופי הופ .בתארי 15 #נובמבר .2005
 .2ביקורת מעקב תיקו ליקויי בוצעה במהל #החודשי נובמבר'
דצמבר.2006
 .3מטרת הביקורת:
לבצע מעקב אחר תיקו הליקויי אשר הועלו בביקורת.
 .4מצ"ב דו"ח סופי.

בכבוד רב,
רמי ב סעדו
מבקר העירייה
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ממצאי
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פעילות הפיקוח העירוני ביקורת מעקב דו"ח מס' 3/2006
מס"ד ממצא
.1

חוקי עזר:
חוקי העזר העירוניי אינ
מעודכני

.2

מבנה המחלקה:
קיימת תחלופה גבוהה של
מפקחי במחלקת הפיקוח
העירוני ,דבר המצרי #הדרכות
רבות של מפקחי חדשי
והטלת קנסות ותביעות
משפטיות שאינ עומדי במבח
הראיות ויש לבטל

.3

כתב מינוי:
תוק המינוי /תעודת מפקח
הנמצא בידי מנהל מחלקת
הפיקוח העירוני פג ביו
 31/12/04וטר חודש

המלצה

סטטוס

'לא בוצע.
להטיל על המחלקה
לדברי התובעת
המשפטית של
העירונית ,הערת
העירייה ,בשיתו
הגורמי הרלוונטי ,הביקורת לא הובאה
לרענ ולעדכ את חוקי לידיעתה עד כה.
העזר העירוניי
'לא בוצע.
לבחו את הסיבה
לתחלופה הגבוהה של  .1לדברי מנהלת מח'
משאבי אנוש הפקחי
הפקחי במחלקה
הינ עובדי חברת כ"א
ולפעול לצמצו
ולפיכ #תנאי העסקי
התופעה
אינו בתחו טיפולה.
 .2ניתוח נתוני תקופת
העסקת הפקחי מובא
להל * .

לחדש את תוק
המינוי/תעודת
מפקח של מנהל
המחלקה.
להקפיד שבידי
המפקחי יהיו
תעודות מפקח
תקפות.

'בוצע.
'בוצע.
תעודות המפקחי
בתוק עד 31.12.06

* נתוני העסקת פקחי
מחלקת הפיקוח העירוני מונה ,נכו למועד ביקורת המעקב  5עובדי.
עובד  1נוס ,סיי עבודתו במהל #חודש נובמבר  ,2006לאחר שעבד כ'  18ודשי.
' 2פקחי החלו עבודת במהל #שנת  2005תקופת עבודה ממוצעת'  14חודשי
' 3פקחי החלו עבודת במהל #שנת  2006תקופת עבודה ממוצעת'  7.5חודשי.
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מס"ד

ממצא

המלצה

סטטוס

.4

תוכנית עבודה:
לא קיימת במחלקה תכנית עבודה
כתובה המגדירה למפקחי אילו
פעילות עליה לבצע בכל ימות
השבוע )קיימת תוכנית עבודה בעל
פה(

.5

סטטיסטיקה על הפעילות
המחלקה:
מנהל המחלקה אינו נוהג להגיש
דוחות בכתב על הפעילויות של
המחלקה לסגנית ראש העירייה
הממונה על נושא הפיקוח
העירוני.

לכתוב תוכנית עבודה
שתפרט לכל מפקח את
המטלות שעלו לבצע בכל
אחד מימי השבוע
)ימי סיורי ברחובות,
ימי סיורי בשווקי,
ימי תצפיות בגני
ציבוריי ,ימי פעילות
ע המשטרה,ימי פעילות
ע השרות הוטרינרי
וכו'(.
להגיש אחת לתקופה
)רבעו ,או חצי שנה(
דו"ח פעילות בכתב
לסגנית ראש העירייה **

לא מבוצע.

'בוצע.
מנהל מחלקת
הפיקוח העירוני נוהג
להעביר דיווח עיתי
בכתב לממונה על
הפיקוח העירוני
בתדירות חודשית.
כ נמצא ,כי ב '
 8.1.06הועבר
לממונה דו"ח סיכו
שנתי בגי פעילות
מחלקת הפיקוח
העירוני לשנת 2005

** במעמד ביצוע ביקורת המעקב נמצא ,כי חבר מועצת העירייה מר חנ בנימינוב מונה
כממונה על הפיקוח העירוני.

דוח מבקר העירייה לשנת 2006

מס"ד ממצא
.6

57

המלצה

סטטוס

גביה בגי קנסות:
במחלקת ההכנסות ,נושא

ליעל את עבודת מחלקת
ההכנסות בנושא הטיפול

'בביצוע.
בוצע מכרז לבחירת

הגביה בגי הדוחות אינו
מטופל כראוי.

בגי הקנסות המוטלות על חברה שתעסוק בביצוע
העברייני על ידי מחלקת אכיפת גבית קנסות
פיקוח העירוני.

חניה ותחזוקת מער#
תמרור חניה' מכרז
מס'  .3/2006הזוכה
חבי פרנקל את קור
חבי עורכי די .2002
נמצא ,כי במעמד
ביקורת המעקב
החברה טר החלה
בעבודתה.
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להל הוראות פקודת העיריות )נוסח חדש( בנושא הביקורת
בעירייה.

פרק תשיעי :עובדי העירייה
סימ א'  :מינוי מבקר וסמכויותיו )תיקו  :תשס"ו(
מינוי מבקר העירייה
)167ב( המועצה ,בהחלטת רוב חבריה ,תמנה לעירייה מבקר במשרה מלאה.
)ג( לא ימונה ולא יכה אד כמבקר העירייה אלא א כ תקיימו בו כל אלה:
) (1הוא יחיד,
) (2הוא תושב ישראל,
) (3הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלו,
) (4הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה
גבוהה בישראל או מוסד
להשכלה גבוהה בחו .לאר .שהכיר בו ,לעניי זה ,מוסד להשכלה
גבוהה בישראל או שהוא עור #די או רואה חשבו,
) (5הוא רכש ניסיו במש #שנתיי בעבודת ביקורת.
) (6הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגו
דומה אחד של רשימת מועמדי שהתמודדה בבחירות לרשות
המקומית.
)ג (1לא ימונה ולא יכה כמבקר העירייה מי שכיה כחבר מועצה,אלא א כ
עברו עשר שני מתו כהונתו כחבר מועצה באותה העירייה ,או שנתיי
מתו כהונתו כחבר מועצה בעירייה גובלת.
)ג (2מי שהיה מועמד בבחירות למועצת העירייה ,לא יכה כמבקר אותה עירייה,
למש #כל תקופת כהונתה של אותה המועצה שאליה שהיה מועמד.
)ד(

על א הוראות בסעי קט )ג( ,רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו של אד
אשר לא נתמלא בו מ התנאי המנויי בפסקאות ) (4ו') (5לסעי קט )ג(,
כמבקר העירייה ,א הוא רכש ניסיו במש #עשר שני בעבודת ביקורת בגו
ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב''.1992
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167א.מועצה שלא מינתה מבקר
)א(
)ב (

ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר ,רשאי הוא לדרוש ממנה בצו כי
תמנה מבקר ,כאמור בסעי  ,167תו #הזמ הנקוב בצו.
לא מילאה המועצה אחר הצו תו #הזמ האמור ,רשאי הממונה למנות מבקר
לעירייה ולקבוע את שכרו.

170א'.תפקידי המבקר
)א( ואלה תפקידי המבקר :
) (1לבדוק את פעולות העירייה ,לרבות פעולות לפי חוק התכנו והבניה,
התשכ"ה '  ,1965נעשו כדי ,בידי המוסמ #לעשות ,תו #שמירת על טוהר
המידות ועקרונות היעילות והחסכו,
) (2לבדוק את פעולות עובדי העירייה,
) (3לבדוק א סדרי הבוח והוראות הנהוגי בעירייה מבטיחות קיו הוראות
כל די ,טוהר המידות ועקרונות היעילות חסכו,
) (4לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק א דרכי החזקת כספי העירייה
ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.
)ב(

הביקורת לפי סעי קט )א( תיעשה ג לגבי העירייה הדתית שבתחו העירייה וכ
לגבי כל תאגיד ,מפעל ,מוסד ,קר או גו אשר העירייה משתתפת בתקציב
השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלת.
למי שעומד לביקורת לפי סעי קט זה ייקרא להל " גו עירוני מבוקר",

)ג( בכפו להוראות סעי קט )א( ,יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית ,את
נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היק הביקורת
) (1על פי שיקול דעתו של המבקר,
) (2דרישת ראש העירייה לבקר עניי פלוני,
) (3על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת ,ובלבד שמספר הנושאי לביקורת לא
יעלה על שני נושאי לשנת עבודה.
)ד( המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכי לביצוע ביקורתו.
)ה(

יכי ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי
המבקר העירייה
ללשכתו,לרבות הצעת תק ,במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה .היק הצעת
התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזי מהתקציב השנתי של העירייה ,כפי
שיקבע השר בהתחשב במספר התושבי בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה
השנתי.
) (1ועדת הכספי והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתק של לשכת מבקר
העירייה ,כפי שהגיש אות מבקר העירייה ,במסגרת דיוניה בהצעת התקציב
השנתי.

170ב .המצאת מסמכי ומסירת מידע

דוח מבקר העירייה לשנת 2006

61

)א( ראש העירייה וסגניו ,חברי המועצה ,עובדי העירייה ,ראש המועצה הדתית וסגניו,
חברי המועצה הדתית ,עובדי המועצה הדתית ,וחברי ועובדי של כל גו ,עירוני
מבוקר ,ימציאו למבקר העירייה ,על פי דרישתו ,כל מסמ #שברשות אשר לדעת
מבקר העירייה דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או הסבר
שיבקש בתו #התקופה הקבועה בדרישה ובאופ הקבוע בה.
)ב( למבקר העירייה או לעובד שהוא הסמי #לכ #תהיה גישה ,לצור #ביצוע תפקידו,
לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב ,לכל בסיס נתוני ולכל תוכנת עיבוד נתוני
אוטומטי של העירייה או של המשרתי את העירייה או של גו עירוני מבוקר .
)ג (

לגבי מידע החסוי על פי די ,יחולו על המבקר העירייה ועל עובדי מטעמו
המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשי לטפל במידע כאמור.

)ד( עובדו של המבקר העירייה שאינו עובד העירייה ,יחולו עליו ,לעניי עבודתו
האמורה ,כל איסור והגבלה החלי על עובד הציבור שהוא עובד המבקר העירייה.
)ה( לצור #ביצוע תפקידו יוזמ המבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה
של מועצת העירייה או כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו של גו עירוני
מבוקר .בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח א על ידי עובד מעובדיו.
170ג .דו"ח המבקר
)א( המבקר יגיש לראש העירייה דוח על ממצאי הביקורת שער ,#הדו"ח יוגש אחת
לשנה ,לא יאוחר מ' 1באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח ,בדוח
יסכ המבקר את פעולותיו ,יפרט את הליקויי שמצא וימלי .על תיקו הליקויי
ומניעת הישנות בעתיד.
)ב (

בנוס לאמור בסעי קט )א( רשאי המבקר להגיש לראש העירייה ולועדה לענייני
ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שער #בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העירייה
או הועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כ.

)ג (

תו #שלושה חודשי מיו קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העירייה לועדה לענייני
ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירו
הערותיו.

)ד (

הועדה לענייני ביקורת תדו בדו"ח המבקר ובהערות ראש העירייה עליו ותגיש
למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תו #חודשיי מיו שנמסרו לה הערות
ראש העירייה כאמור בסעי קט )ג( .לא הגיש ראש העירייה את הערותיו על הדוח
עד תו התקופה האמורה ,תדו הועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור את
סיכומיה והצעותיה עד תו חמישה חודשי ממועד המצאתו על ידי מבקר לועדה.
בטר תשלי הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא ,א ראתה צור #בכ,#
לזמ לדיוניה נושאי משרה של העירייה או של גו עירוני מבוקר כדי לאפשר לה
להגיב על הדו"ח.

)ה( ) (1תו #חודשיי מ היו שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיי המועצה
דיו מיוחד בה ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומי או ההצעות
כאמור.
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)ו(

לא יפרס אד דו"ח מ האמורי בסעי זה או חלק ממנו או תוכנו ,לפני שחל
המועד שנקבע להגשתו למועצה ,ולא יפרס ממצא ביקורת של מבקר העירייה,
ואול מבקר העירייה רשאי ,באישור הועדה ,להתיר פרסו כאמור.

)ז (

היה למבקר העירייה יסוד להניח שראש העירייה או היוע .המשפטי של העירייה,
הוא צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימ ב' לחוק העונשי,התשל"ז',1977
יעביר המבקר את העניי במישרי לידיעת מבקר המדינה.

170ה .מינוי עובדי ללשכת המבקר
)ה( ראש העירייה בהסכמת מבקר העירייה ימנה עובדי ללשכת מבקר העירייה
בהתא לתקני שיקבע שר הפני בתקנות ועל'פי האמור בהוראות סעיפי קטני
)א( עד )ד( .תקני לפי סעי קט זה ייקבעו בידי השר בהתחשב במספר התושבי,
בתחומה של העירייה ובגדול תקציבה השנתי.
)ה (1לא ימונה עובד ולא יכה אד כעובד ביקורת בלשכת מבקר העירייה אלא א כ
התקיימו בו הוראות סעי )167ג() (1עד ).(4
)ה (2על א הוראות סעי קט )ה ,(1רשאי ראש העירייה ,בהסכמת מבקר העירייה,
לאשר מינויו של אד אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעי )167ג() (4א רכש
ניסיו במש #שבע שני בעבודת ביקורת בגו ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת
הפנימית ,התשנ"ב .1992
)ו (

עובדי לשכת מבקר העירייה דינ כאשר עובדי העירייה ,ואול ה יקבלו
הוראות מקצועיות ממבקר העירייה בלבד.

)ז(

לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העירייה ,שלא בהסכמתו של מבקר
העירייה ,אלא בכפו להוראות סעי .(1)171

)ח( בסעי זה" ,עובד ביקורת" – עובד המבצע פעולת ביקורת

פרק שמיני :ועדות המועצה
149ג .ועדה לענייני ביקורת )תיקו תשס"ב(
)א( המועצה תבחר מבי חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדו בכל דו"ח של
מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירייה ,בכל דו"ח של
משרד הפני על העירייה ובכל דו"ח של מבקר העירייה ,ועקוב אחרי תיקו
הליקויי שהעלתה הביקורת ,והיא רשאית לדו בכל דו"ח ביקורת אחר על
העירייה שהוגש לפי די :הועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.
)ב( מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה :הרכב הועדה יהיה תוא ,ככל שנית ,את
ההרכב הסיעתי של המועצה :ראש העירייה ,וסגניו וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו
חברי בוועדה לענייני הביקורת.
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 170ג1א .צוות לתיקו ליקויי
)א( בסעי זה " ,בצוות" – עובדי העירייה החברי בצוות לתיקו ליקויי,
שמונה לפי הוראות סעי 21א)ב( לחוק מבקר המדינה ,התשי"יח'] 1958נוסח
משולב[ )בסעי זה' חוק מבקר המדינה(.
)ב( הצוות ידו בדרכי ובמועדי לתיקו ליקויי שנמצאו בדוח שהגיש מבקר
העירייה ושנדו על ידי המועצה לפי סעי 170ג)ה() (1או ) ,(2לפי העניי ,ובדרכי
למניעת הישנות של ליקויי בעתיד.
)ג( הצוות יגיש את המלצותיו לראש העירייה בתו #שלושה חודשי מיו שדוח מבקר
העירייה נדו על ידי המועצה ,וידווח לוועדה לענייני ביקורת על יישו המלצותיו
אחת לשלושה חודשי.
)ד( ראש העירייה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוי ,ובלבד שינמק דחייה זו
לפני מבקר העירייה והוועדה לענייני ביקורת ,בכתב ,לא יאוחר משלושה חודשי
לאחר שהוגשו לו המלצות הצוות.
)ה( אי בהוראות סעי זה כדי לגרוע מהוראות סעיפי 21א ו'21ב לחוק מבקר
המדינה.

