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. 2007 לשנת 2'  להגיש אלי� את די� וחשבו� מבקר העירייה מסהרני מתכבד .1
 .לפקודת העיריות) א( ג 170ח מוגש על פי הוראות סעי! "הדו

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

 .התפקידי& מול& נערכה הביקורת

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

פורט בסעי! ח הביקורת כמ"תשומת הלב מופנת לאופ� הטיפול הנדרש בדו .4
 .לפקודת העיריות) ו (+)ג( ג 170

, המבקר מודה מקרב לב על הסיוע ושיתו! הפעולה לה& זוכה הביקורת .5
 .להנהלת העירייה ולעובדי& הרואי& בביקורת ככלי ניהולי מקצועי

החשובה , ריטה בנימינוב על עזרתה הנאמנה' תודתי נתונה למזכירתי הגב .6
 . והמסורה

 
 
 

 ,בכבוד רב
 

 ב  סעדו רמי    
 מבקר העירייה

 
 :העתקי!

 ר הועדה לענייני ביקורת" יו�מר שלמה אלמליח
 ל העירייה" מנכ�מר יובל אמיר

  גזברית העירייה�מזל זרחיה' הגב
  חשב מלווה לעירייה�מר צהל יהודה

 חברי הועדה לענייני ביקורת
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 תוכ  הענייני!

 
' מס

 הנושא 

 עמוד ש! הנושא

 3  חשמל+גיההוראות קבע הוצאות אנר 1

 38 המועצה הדתית אור יהודה 2

 68 ניהול נכסי העירייה 3
 

 93 הבסיס החוק לעבודת הביקורת 4
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 תקציר מנהלי!
 

 חשמל בחנה את מער� +ביקורת מבקר העירייה בנושא הוראות קבע הוצאות אנרגיה

 . הבקרה והפיקוח אחר צריכת החשמל ותשלו& הוצאותיה של העירייה בתחו& זה

  .2007  יולי +הביקורת נערכה במהל� החודשי&  מרס

 
 :!ממצאי! עיקריי

 

 +ומהווי& כ/  מיליו� 3.06+ מסתכמות בכ2006הוצאות החשמל של העירייה בשנת  �
 . מהתקציב השנתי של הרשות1.9%

לא מינתה העירייה , כהגדרתו" מפעל צרכ�"כי למרות היותה של העירייה , נימצא �
כמתחייב ) ממונה אנרגיה(אחראי על קידו& הצריכה היעילה של האנרגיה 

 .בתקנות

 לשימור אנרגיה כמתחייב כי העירייה לא ביצעה סקר לאיתור פוטנציאל, נימצא �
 .בתקנות

כי לעירייה נגרמה תוספת תשלו& בגי� צריכת חשמל במקד& הספק נמו� , נימצא �
 / 10,630 + ו2005בשנת  / 9,237, 2004בשנת  / 7,430: מהנדרש שעמדה על כ

 .2006בשנת 

בחינה ובקרה אחר צריכת החשמל , לא נמצא מנגנו� או הנחייה המחייבת בדיקה �
 .וני& למול חשבונות החשמל הנשלחי& לעירייה לתשלו&וקריאות המ

ובכלל זה , לוקה בחסר , כי מסד הנתוני& של כלל צרכני החשמל בעירייה, נימצא �
 .אי התאמות בי� נתוני מחלקות ומשרדי& שוני&

כי לעירייה נגרמו הוצאות חשמל מיותרות עקב תשלו& הוצאות חשמל , נימצא �
 .רייהעבור צרכני& שאינ& ממוסדות העי

 

 :המלצות עיקריות
 

לקבוע יעדי , להכשיר ולמנות ממונה על קידו& הצריכה היעילה והחסכו� באנרגיה �
 .כאחוז מס� הצריכה בשנה הקודמת, חסכו� בניצול אנרגיה החשמל

ובכלל זה כתובות ,  חשמל' לבצע התאמה של מסד הנתוני& למול רישומי חב �
ת החשמל ופירוט הצרכ� שלגביו כתובת למשלוח חשבונו, ומיקו& צריכת החשמל

 .נדרש התשלו&

�  �יש לבצע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה והכנת תוכנית עבודה לתיקו
 .הליקויי& המתגלי& בסקר כמתחייב בתקנות

 .לקבוע מערכת פיקוח ובקרה אחר תשלו& הוצאות החשמל �

 .לפעול באופ� מיידי ושוט! לביטול הצריכה במקד& הספק הנמו� מהנדרש �

 .ניתוק צריכת החשמל לצרכני& שאינ& ממוסדות העירייה/ לפעול להסדרת �
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 ח ביקורת" דו�)חשמל(הוראות קבע הוצאות אנרגיה 
  

  מבוא�פרק א
 

 כללי
 

 .חשמל, הארגו� נדרש לאנרגיה, לתפעול השטו! של מערכותיו

� בהכרח מביאי&, התמורות המשתנות והתפתחות הטכנולוגיה בסביבה בה פועל הארגו

 .להוצאות ההולכות וגדלות בתחו& משאב זה

והיות ובימי& , ח"כפי שיפורט בגו! הדו, הוצאות החשמל מהוות נתח בהוצאות העירייה

ראוי , כאלו של מצוקה תקציבית יש להוצאה זו השפעה על תזרי& המזומני& של הרשות

 .לבחו� את מכלול הנושאי& הקשורי& להוצאה זו

א& סדרי הבוח� והוראות , יות על מבקר העירייה לבדוקא לפקודת העיר170פי סעי! ל

�טוהר מידות ועקרונות היעילות , הנוהל הנהוגי& בעירייה מבטיחי& קיו& הוראות כל די

� .והחיסכו

 .2007יולי �הביקורת נערכה במהל+ החודשי! מרס

 מטרת הביקורת

& הוצאותיה הביקורת נועדה לבחו� את מער� הבקרה והפיקוח אחר צריכת החשמל ותשלו

 .של העירייה בתחו& זה

 מתודולוגית הביקורת
 

 .המדורי& ועובדי העירייה, נפגש המבקר ע& מנהלי המחלקות, במהל� עבודתו

ל העירייה וכ� ע& בעלי תפקיד לה& "כ� נתקיימו שיחות לפתיחת הביקורת ע& מנכ

 .רלוונטיות לנושא הביקורת

 .ישה ע& נציג חברת החשמל לישראלבדיקת נכסי& וכ� נערכה פג, בוצעו סיורי שטח

 . י גורמי ומוסדות העירייה" את צריכת החשמל עבאופ  מדגמיהביקורת בחנה 

 במסגרת ביקורת זו את תהלי� הקצאת הנכסי& והתמקדה במטרת לא בחנההביקורת 

 .כפי שהוגדרה להל� הביקורת

 סימני! מוסכמי!

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

 כללי

חשמל מאוגד במספר מישורי& ותחת מספר חוקי& העוסקי& +נושא הוצאות אנרגיה .1

 מטרתו של חוק זה היא לאפשר הסדרה +1996� "התש, חוק מקורות אנרגיה. בנושא

 המשק השוני& ושימוש בה& יהקצאת& בהתא& לצורכ, של ניצול מקורות אנרגיה

� :ק הגדרות למושגי& כמפורטבחו. ביעילות ובחסכו

פעולה              , חו&,  יכולת ליצור עבודה שניתנת לניצול בצורת חשמל+"אנרגיה" �

 .מכנית וכיוצא באלה

או בענ! משק , בתחבורה, בחקלאות,  צרכ� אנרגיה בתעשייה+"צרכ� אנרגיה" �

 .למעט צרכ� המשתמש באנרגיה בעיקר לצרכי& אישיי& או ביתיי&, אחר

 שמטרתו להסדיר את הפעילות במשק החשמל 19961�ו"תשנ,  החשמלחוק משק .2

והכול תו� יצירת , יעילות, איכות, זמינות, וזאת תו� הבטחת אמינות , לטובת הציבור

 . תנאי& לתחרות ומזעור עלויות

חשמל +פירוט באשר להקמת הרשות לשירותי& ציבוריי&,  לחוק21סעי! ,       בפרק ד

)� .סמכויותיה ותפקידיה, חבריההרכב , ) הרשות+להל

 :     בי� תפקידי הרשות

 .קביעת תעריפי& ודרכי עדכונ& �

לטיב ולאיכות השרות שנות� , לרמה) אמות מידה+להל�(קביעת אמות מידה  �

 .בעל רשיו� ספק חיוני ופיקוח על מילוי חובותיו על פי אמות המידה

ת המרכיבי& אשר א, כאמור,  חשמל קובעת+הוראות הרשות לשירותי& ציבוריי& .3

 .וכנגזרת מכ� את התערי! לצרכ�, משפיעי& על  עלויות החשמל ותעריפיו

יצר� חשמל פרטי או בעל רשיו� לייצר ,  כל סוגי התשלומי& שמשל& צרכ�+"תעריפי&" .4

לרבות תשלומי& עבור מת� שירותי , חשמל עצמי לבעל רשיו� ספק שירות חיוני

+להל�(שעה +ור צריכה הנמדדת בקילווטהתשלו& הנו בעב. תשתית ושירותי גיבוי

 ). ש"קווט

י הרשות באות להסדיר את יחסי הגומלי� בי� חברת חשמל  " שנקבעו ע2אמות המידה .5

בי� " חובות והזכויות"וה� מפרטות את ה, לבי� לקוחותיה, )ספק שירות חיוני(

גע בהיות החשמל מצר� חיוני המגיע לכל בית אב בישראל משפיע ההסדר הנו. הצדדי&

, חישוב וגביית התשלו&, משלוח החשבונות: לצריכת החשמל היומיומית והכרו� בה

מנגד משפיעה תחולת& הרחבה של . צריכת חשמל שלא כדי� ועוד, החלפת  צרכני&

ההסדרי&  על עלות& ועל הכדאיות הכלכלית שלה& לצרכ� כמו לספק השירות 

 .החיוני

                                                
 .222'  עד עמ208'  עמ21.3.96 מיו& 1579 'ו מס"ח תשנ"פורס& ס 1
 www.israelelectric.co.il/amothamidasep2006.docספר אמות המידה מפורס& ברשומות באתר האינטרנט בכתובת 2
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  מגדירות תחומי טיפולכת אנרגיהפיקוח על יעילות צרי�3תקנות מקורות אנרגיה .6

 .י הארגו�"לקידו& הצריכה היעילה של אנרגיה ע, כהגדרתו, "מפעל צרכ�" ואחריות 

 מפרטות את התהלי� והעיתוי בו נדרש הארגו� לבצע סקר  4תקנות מקורות אנרגיה

 .לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה

 טו� שווה ער� 300חות  מפעל שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפ�"מפעל צרכ " .7

  גר& מזוט260כשצריכת החשמל מחושבת לפי , מזות בדלקי& אחרי& או בחשמל

 .לקילווט שעה

או ,  חצרי& שבה& צורכי& אנרגיה גו! אחד או מספר גופי& שבבעלות אחת�"מפעל"

 .חצר אחת שבה צורכי& אנרגיה כמה גופי& שוני&

 

 

                                                
 .1993,ד "התשנ, פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה+ תקנות מקורות אנרגיה 3
 .243' ד עמ"התשס, 1099' עמ, ג"ת התשנ"ק, 1993 +ג"התשנ, ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה+  4
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  ממצאי!–פרק ג  

 : כת  החשמל הוצאות העירייה בגי  צרי .8

 :2004+2006  להל� מובאי& נתוני הוצאות העירייה בגי� צריכת חשמל לשני& 8.1

 

 

 

 :כי,  מתו� הנתוני& המובאי& להל� נמצא

       3.05 + עומד בממוצע על כ2004+2006הוצאת העירייה בגי� צריכת חשמל לשני&  .א

 . בשנהח"מילש

  11.5%+ עמד על כ2005מל בשנת שיעור הגידול בהוצאות החש, 2004בהשוואה לשנת  .ב

 .  6.5%+ עמד שיעור הגידול על כ2006    ובשנת 

  מתו� ס� תקציב השנתי 1.8% + עמדה ההוצאה בגי� צריכת חשמל על כ2004בשנת  .ג

 . בכל שנה בהתאמה1.9% + עמדה הוצאה זו על כ2006 +2005ובשני& ,     של העירייה

  מס� התקציב השנתי 1.9%+מדות בממוצע על כ    מתו� כ� עולה כי הוצאות העירייה עו

 .    של העירייה

 

2877

3209

3060

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

אלפי ש"ח

123

2006               2005                  2004

הוצאות חשמל בשני! 2006�2004



 10 2007  לשנת 2' דוח מבקר העירייה  מס

 :2006�2004להל  גר� המפרט את התפלגות הוצאות החשמל בשני!   8.2

       

         פילוח הוצאות חשמל בשנת 2004

בתי ספר
28%

משרדי העירייה
8%

 

0%

מע"ש
1%

תאורת רחובות
37%

גני ילדי&
6%

בריכה מתקציב 
המתנ"ס

0%

מוסדות תרבות 
וספורט
11%

אחר
6%

מקלטי&
3%

       

   

     

  פילוח הוצאות חשמל בשנת 2005

תאורת רחובות
35%

גני ילדי&
6%

בתי ספר
24%

מוסדות תרבות 
וספורט
16%

משרדי העירייה
8%

מע"ש
2%

אחר
4%

מקלטי&
3%

בריכה מתקציב 
המתנ"ס

2%

 

       

      

 פילוח הוצאות חשמל בשנת 2006

תאורת רחובות
38%

גני ילדי&
7%

בתי ספר
22%

מוסדות תרבות 
וספורט
17%

מע"ש
2%

אחר
3%

משרדי העירייה
8%

בריכה מתקציב 
המתנ"ס

2%

מקלטי&
1%
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 :ילוח התפלגות ההוצאות נמצא כיבהשוואת נתוני פ .9

 40%+ההוצאה בגי� תאורת רחובות מהווה את ההוצאה העיקרית ומהווה קרוב   ל .א

 .מס� ההוצאה השנתית במהל� השני& הנתונות

כ� .  מס� הוצאת החשמל6%+ההוצאה בגי� צריכת החשמל בגני הילדי& מהווה כ .ב

 .עולה כי הוצאה זו יציבה בהשוואה לשני& הנתונות

ה בגי� צריכת החשמל בבתי הספר מהווה את הצריכה השנייה בהקפה מס� ההוצא .ג

 ). 2005 בשנת 24%+ ו2004 בשנת 28%+ההוצאה השנתית כ

א& זאת בהשוואת הנתוני& עולה כי בצריכת החשמל בבתי הספר קיימת מגמת  .ד

 .  2004לעומת  6%+ קיימת ירידה של כ2006ובשנת ,  בשנה2%�4%+של כירידה של 

 

 משפיעי! על הוצאות החשמלגורמי! ה
 

 +:הוצאות החשמל מושפעי& ממספר גורמי& .10

לכל , י הרשות ולמעשה לעירייה"בראש ובראשונה ממבנה התעריפי& הנקבעי& ע

וזאת למעט אפשרות המעבר מתערי! כלשהו , אי� יכולת השפעה עליה, הצרכני&

 .ז ברירתי באופ� יזו&"לתערי! תעו

 +:      התעריפי& הקיימי& ה&

פארקי& ,  המיועד בעיקרו לתאורת רחוב או חניות ציבוריות+ערי� מאור רחובותת .א

 .והוא ג& התערי! הזול מכול&, וגני& ציבוריי&

ובמקרה של העירייה לדוגמא דירות מורות ,  המיועד למבני מגורי&+תערי� ביתי .ב

 .שהוא התערי! השני ביוקר שלו, חיילות

ובכלל זה משאבות , קני& שוני& המיועד בעיקרו לתעשייה ומת+תערי� כללי .ג

כמו , לתערי! זה ישנ& תעריפי משנה. שהוא התערי! השלישי ביוקר שלו, סניקה

 .א� כיו& לכול& אותו מחיר',  ב+ו' כללי א, כללי

 200x3 המיועד לצרכני& המחוברי& בחיבור של�)תערי� עומס וזמ (ז "תערי� תעו .ד

ש מסוי& "ה מכמות קווטמיועד לצרכני& שצריכת& גבוה, וכ�, אמפר ומעלה

 2004עד שנת . חשמל+י הרשות לשירותי& ציבוריי&"כפי שנקבע מעת לעת ע, בשנה

 80,000 התקרה עמדה על 2004בשנת , ש" קווט100,000עמדה תקרת הצריכה על 

 .5ש בשנה" קווט60,000 + מדובר ב2005 לאפריל 1+והחל מ, ש בשנה"קווט

תכנו צרכני& שצריכי& להיות בתערי! משמעות האמור בסעי! ד לעיל היא כי י .ה

ז עקב "ולמרות זאת ישלמו לפי תערי! תעו, אחר כגו� מאור רחובות או כללי

 .צריכת חשמל שנתית מעבר לתקרה

 

                                                
 3.3.1.ספר אמות המידה סעי! ב: חשמל+הרשות לשירותי& ציבוריי& 5
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 אמפר 200x3 צרכני& המחוברי& בחיבור של 12+כי בעיריית אור יהודה ישנ& כ,נמצא .11

 .ומעלה

במה  שמוגדר , ז"ני לתערי! תעונית� להצטר! באופ� רצו, ק ד לעיל"למרות האמור בס .12

ז הברירתי הוא לתקופת "המעבר לתעו". ז וולנטרי"תעו"או , "ז ברירתי"תעו"

 .בתו& שנה רשאי הלקוח לחזור לתערי! אחיד. מינימו& של שנה אחת

המתחשב בעומס ובעיתוי הצריכה ובמתחי , ז הוא תערי! דיפרנציאלי"תערי! תעו .13

, קי2(קשת של תשעה תעריפי& לפי עונות השנה אשר יוצרי& ביחד , האספקה השוני&

ולכל אחד מה& מחיר , )שעות הצריכה ביו&(ולפי מקבצי ביקוש ) חור! ועונות מעבר

 +:אול& ככלל , שונה

הנגבה עבור שעות הלילה בעיקר עד הבוקר " שפל"התערי! עבור מקב2  .א

הפער בי� התקופות השונות . נמו� אפילו מתערי! מאור רחובות , למחרת

 .' אג1.24 +בתערי! זה עומד על כ

, צ"הנגבה עבור חלק משעות הבוקר ושעות אחה" גבע"התערי! עבור מקב2  .ב

והפער בי� התקופות השונות בתערי! , דומה בערכיו לכל תעריפי& הראשוני&

 .' אג15.03 +זה עומד על כ

 & ואחר הצוהריי&הנגבה עבור שעות הצוהריי" פסגה"התערי! עבור מקב2  .ג

'  אג26.23+גבוהה בערכיו מכל התעריפי& האחרי& בטווח של כ, המאוחרות

 .בהתא& לתקופה ולמקב2

 .ז" מציג בצורה גרפית את המקבצי& והתקופות של תערי! תעו'נספח א      

, בסוג צרכני& דומה כגו� מאור רחובות, כי בהוצאות החשמל של העירייה, נמצא .14

 ממאור הרחובות מחויב בתערי! נמצא כי חלק. העירייה מחויבת בתעריפי& שוני&

 ". מאור רחובות"ז וחלק מחוייב בתערי! "תעו

לא נמצאה הגדרת מדיניות בעירייה לקביעת   , בחינת המבקר אחר התהלי� .15

החשמל עולה כי חלק ' בברור מול חב. התעריפי& בגינ& יבוצע החיוב לצרכני העירייה

צרכני& בה& (ע& הצרכ�  2יד& מבלי לה וע+משינוי סוג התערי! מבוצע יזו& על

 ). ש" קווט60,000הצריכה הנה מעל 

היא מערכת הבקרה , התחו& השני בחשיבותו הנמצא בשליטת גורמי העירייה .16

בקרה על גור& ,  בקרה על קריאת המוני&+:הכוללי&, והפיקוח על נתוני הצריכה

 .ההכפלה ותיקו� מקד& הספק נמו� מהמינימו& הנדרש

הוא זמני , שא! הוא נמצא בשליטת גורמי העירייה, התחו& השלישי בחשיבותו .17

  +:הכוללי&, השימוש ואמצעי השימוש

כלומר   מה , שעות הצריכה של הצרכני& השוני& בהתאמה לשעות הפעילות שלה&

חשמל או " זוללי) "גופי תאורה(שימוש באמצעי צריכה ". משמעת חשמל”שמכונה 

 .חסכני חשמל
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 .ולהל� ממצאיו, ל"רמי& המשפיעי& הנלצור� כ� בח� המבקר כל אחד מהגו

ח ורצוי    "אלא מדגמית כמפורט בגו! הדו, י המבקר"התחו& השלישי לא נבדק ע .18

 .י גור& מקצועי בתחו& החשמל"שייבדק ע

 

 ז"מעבר מתערי� מאור רחובות לתעו
 

ימי השבוע ועונות ,  תערי! המשתנה על פני שעות היממהוהיינ, הברירתיז "התעו .19

שר ישיר בי� המחיר שמשל& הלקוח לבי� עלויות ייצור החשמל יוצר ק ,השנה

 .כפי שה� משתנות בהתא&, ואספקתו

זול יותר , בכל תקופה, ז שפל"בסקירה על מבנה התעריפי& ציי� המבקר כי תערי! תעו .20

 .ובכלל זה תערי! מאור רחובות, מכל התעריפי& האחרי&

חיפש , ז שפל"לפי תערי! תעוהיות ומאור הרחובות מנוצל בעיקרו בשעות המחושבות 

ולבחו� הא& עקב כ� , ז"המבקר מקרי& בה& היה מעבר מתערי! מאור רחובות לתעו

לאור העובדה כי אי� בנמצא גור& אשר מרכז את נושא . קטנה עלות צריכת החשמל

לא בוצע , חוסר במסד נתוני& אחיד או רצי!  לשינוי תעריפי&, החשמל בעירייה

 .תחשיב זה

  

מתבקשת מכל אלו היא כי נדרש לבצע ניתוח כלכלי במטרה לעבור בהקד& המסקנה ה .21

דהיינו , וזאת בהנחה כי עלות המעבר, ז"בכל הצרכני& של מאור רחובות לתערי! תעו

אינה עולה על החסכו� בחשמל שייוצר במש� , הורדת לוחות חשמל גבוהי& לקרקע

 .כשנתיי&

 .להישאר בו לפחות שנה מיו& המעברמחויב המבקש , ראוי לציי� כי במעבר יזו& כזה .22

 

 

 מכפיל צריכה

הוא חישוב הצריכה באמצעות מכפיל      , אחד הנתוני& המשפיעי& על הצריכה .23

 ) .גור& ההכפלה(הצריכה הרשו& בחברת החשמל לגבי כל מונה 

מחובר אליה& ,  אמפרx 80 3בכל מונה שיש לו הספק צריכה מצטברת העולה על 

ומספר הליפופי& של , וד את הצריכה האמיתית של הצרכ�מיישר זר& המסייע למד

 .מיישר הזר& קובע למעשה את מכפיל הצריכה

בציו� הגור& המכפיל , בציו� הצריכה שנמדדה, בחשבונות החשמל הדבר בא לביטוי .24

במקרי& בה& נעשת . כ הצריכה הנובע מהצריכה שנמדדה כפול הגור& המכפיל"ובסה

לפני , רישו& הגור& המכפיל בעת הביקורת על הלוחב, טעות ברישומי  חברת החשמל

שלא , אזי יוצא כי העירייה משלמת לאור� שני& תשלו& עוד!, החשמל' חיבורו לחב

 .הייתה אמורה לשלמו
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ייתכ� מצב של קבלת , רק א& תתגלה הטעות באקראי או בבקרה מסודרת של הרשות

דהיינו ללא , לא ריאליא� כאמור ההחזר הוא נומינאלי ו, החזר על התשלו& העוד!

 .הצמדה וריבית על הסכו& העוד! ששול&

יצוי� מקרה , בכדי להבי� את חשיבות המנגנו� של בקרה ופיקוח על הגור& המכפיל .25

 לאחת הרשויות ) 2 548,532.87( 2 מיליו   ½ �כהחשמל ' שבו החזירה חב, דוגמא

 . פלההמקומיות בעקבות גילוי חיובי יתר בגי� טעות בציו� גור& ההכ

 18קיימי& ה החשמל וחשבונות החשמל עולה כי בתחומי עיריית אור יהוד' מנתוני חב .26

 לטעות תשבכל אחד מה& קיימת הייתכנו, 2צרכני& בה& גור& ההכפלה עולה על 

 .אפשרית כגו� הטעות המצוינת בדוגמא לעיל

� ואי, החשמל הבי� המבקר כי מוני& אלו לא נבדקו בתקופה האחרונה' מנציגי חב .27

ולכ� ממלי2 המבקר לבצע ביקורת כזו בצירו! , תכנו� או כוונה לבדיקת& באופ� יזו&

 .ע ותחזוקה"החשמל באג! שפ' אנשי מח

 

 

 מקד! הספק
 

 ,  שעהKW + שנצרכת ונמדדת ב+האנרגיה הנצרכת מחולקת לאנרגיה אקטיבית, ככלל. 28

שמליות בזר&  שהיא אנרגיה נוספת הנובעת מתכונותיה& הח+ואנרגיה ריאקטיבית

שאינה תורמת לעבודה ואי� בה תועלת , החילופי� של סוגי הציוד הצורכי& חשמל

אשר גורמת לנזקי& , והיא מגדילה את העומס על מערכות הייצור, כלכלית או טכנית

 ).החשמל'  חב+ להל�+מ"חברת  החשמל לישראל בע(לספק 

29. �ובכדי , האקטיביתהאנרגיה הריאקטיבית באה על חשבו� האנרגיה , באשר לצרכ

נקבע יחס מרבי בי� שני סוגי , למנוע צריכת אנרגיה ריאקטיבית בלתי מבוקרת

 .הנקרא מקד& הספק, ל"האנרגיה הנ

המתייחס ליחס , 0.92 וי חברת החשמל היינ"מקד& ההספק המינימאלי שנקבע ע .30

 גור& 0.92 +צריכת אנרגיה במקד& אספקה נמו� מ, י הצרכני&"בצריכת אנרגיה ע

 .ספת בתשלו& לצרכ�לתו

דו חודשי בגי� הצריכה   / כי תוספת התשלו& מהווה אחוז מס� החשבו� החודשי, נמצא. 31

מפרט ' נספח ב. נגזרת מכ� ס� הנזק  הכספי אותו משלמת העירייה. לתקופה האמורה

 .את התוספת לפי מקד& ההספקה וסוג המתח שבשימוש

 +:&      הסיבות שבגלל� נמדד מקד& הספק נמו� ה

 

 

 

 .קבלי& לא תקיני& או לא קיימי& .1
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 .דהיינו מונה לא קורה, החשמל' של חב" מנקו"תקלה ב .2

 .י מחשב"חישוב המבוצע ע, החשמל' טעות חישוב בחב .3

 .הסיכוי שיקרו קלושות מאוד, שתי הסיבות האחרונות, ככלל .4

י בדיקת מקד& העומס בכל פרק זמ� "איתור מוקד& של בעיות אלו נית� לבצע ע .32

אזי יש לבחו� את הסיבות , וכאשר ההספק המנוצל חורג מההספק הממוצע, &מסוי

י חברת "ל כ� שהיא לא תחרוג ממקד& ההספק שנקבע ע"לכ� ולהוריד את הצריכה הנ

 .החשמל

, לגבי סטייה מההספק שנקבע) מונה(החשמל מודיע לצרכ� הבודד' כ חב"כי בד, נמצא .33

תו� , י התקנת קבלי&"וש תיקו� עבמטרה שהצרכ� יתק� את הדר,  פעמי& בשנה2+3

�דהיינו בי� עלות התיקו� לעלות , כדי בחינה ובדיקה של עלות מול תועלת לגבי כל צרכ

� .הקנס המשול& לגבי כל צרכ

תשתיות ' במח, המבקר ניסה לאתר את ההודעות שנשלחו בעקבות צריכות אלו .34

, ההודעות שנשלחוא� בשו& מקו& לא נמצאו א! אחת מ, ע ותחזוקה.פ.אג! ש, וביצוע

זאת נמצא כי הודעות חברת +לעומת. י הגורמי& המקצועיי&"שתויקה או שטופלו ע

דו חודשיי& אשר נשלחי& / חשמל מובאות לידי ביטוי בחשבונות החשמל החודשיי&

 .   הנהלת חשבונות+לגזברות

העוסקי& במקד& הספק , המבקר בדק את תהלי� הקבלה והטיפול במכתבי ההתראה .35

 +:צאנמו� ומ

ונהוג כמו , ל ומנתב אות� לגור& המתאי&"כי אי� גור& שמקבל את כל הפניות הנ

 .ש"בשאר המכתבי& של חברת החשמל להעביר& ישירות להנהח

רשו& כי כל הודעה שעל ספקה השירות , י המוגדר בספר אמות המידה"כי עפ, נמצא .36

ולט על גבי  או תוצג במקו& ברהחיוני לשלוח לצרכ� תשלח באמצעות רשות הדוא

� . החשבו

חשמל ' מתו� כ� עולה כי באג! הגזברות לא נותני& דעת& להודעות אלו של חב .37

 �ולמעשה ההערות לא זוכות לטיפול ולא מועברות לטיפול הגורמי& המקצועיי& ה

 .ע ותחזוקה"תשתיות וביצוע וה� באג! שפ' במח

 עולה כי במהל� ,החשמל' י חב"בבחינת נתוני חיוב הוצאות החשמל של העירייה ע .38

 14היה חיוב בגי� צריכה במקד& הספק נמו� מהנדרש לגבי  ,2006+2004השני& 

בשנת  / 7,430:  ותוספת העלות של צריכה זו לתקופות האמורות עמדה על כ, צרכני&

 .2006בשנת  / 10,630+ו,  2005בשנת  / 9,237, 2004

והדבר , & ההספק הנמו�עולה אפוא שהעירייה אינה מטפלת כראוי בנושא תיקו� מקד .39

 .גור& לה להוצאה מיותרת אשר ניתנת למניעה או לפחות לצמצומה

יש , לאור האמור לעיל ובכדי למנוע את ההוצאה המיותרת המשולמת לחברת החשמל .40

בכדי לצמצ& או למנוע כליל  , כל אחד בנפרד', לבחו� את הצרכני& המצויני& בנספח ב
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ורק במקרה , ההוצאה הנדרשת לתיקו� המצבוזאת מול , צריכה במקד& הספק נמו�

 .להימנע מהתיקו� הנדרש, של חוסר כדאיות כלכלית

מאי ביצוע , ל נובעת לפי ממצאי הביקורת"אי הטיפול במקדמי הצריכה הנמוכי& הנ .41

וג& מאי ביצוע מעקב וטיפול בהודעות חברת , מעקב שוט! על חשבונות החשמל

 . לגבי צריכה במקדמי הספק נמוכי&) נה פעמי& בש2+3(החשמל הנשלחות מעת לעת 

 י הצרכני!"תנאי השימוש ואמצעי השימוש ע
 

א� מבדיקה אקראית של , י המבקר באופ� מדגמי בלבד"תחו& זה נבדק ע, כאמור .42

עולה כי בחלק& נשארי& , בשעות שלא אמורה להיות בה& פעילות, מוסדות העירייה

ההסתדרות ליד ' רח(מצא מקלט ציבורי כ� למשל נ. 'מזגני פועלי& וכו, אורות דלוקי&

, מכשירי טלוויזיה, ספות ומזרוני&: המקלט הכיל ציוד פרטי כגו�, פתוח לכל) 14' מס

במקרה ). 11:00+12:00(במקו& נמצא תאורה דולקת בשעות היו& . אופניי&, שולחנות

כנסת +המשמש כבית, )20' כצנלסו� ליד מס' רח(י הביקורת מקלט "אחר נמצא ע

דלת הכניסה לנכס נמצאה .  התאורה החיצונית במבנה דולקת בשעות היו&כאשר

 .נעולה

תאורת ,12/4/2006ס עמר& גאו� נמצאה בתארי� "כ� למשל בביקורת המבקר בביה

 . ג אול& הספורט דולקת בשעות היו& ושלא לצור�"חו2  המותקנת ע

נה המרכז ג מב"נמצאה תאורת חו2 דולקת ע,  לער�16:30 בשעה 1/5/06בתארי� 

,  במקו&8/5/07בתארי� ,בביקור נוס! של המבקר. שלא לצור�, לשלו& המשפחה

 .נמצא כי ההערה חזרה על עצמה

 

 אג� הגזברות

ח תשלומי& של כל הצרכני& שהעירייה משלמת "באג! הגזברות הפיקו למבקר דו .43

תארי� התשלו& והסעי! , רשימה זו כוללת את מיקו& המונה, עבור&  הוצאות חשמל

 .תקציבי שבו מחויב הצרכ�ה

 +:עיו� ברשימות אלו ובחינת& למול נתוני חברת החשמל מצביע כי .44

ח התשלומי& מהווה רשימה של צרכני חשמל אשר העירייה משלמת את תשלו& "דו

 .החשמל בהוראת קבע בלבד

ישנ& צרכני& נוספי& שהעירייה משלמת בעבור צריכת החשמל על יד& ואינ& 

 .מופיעי& ברשימות אלו

הצרכ� ' מס, ח המרכז והמפרט את רשימת כלל האתרי& "ח לא נמצא דו"בהנה .45

 .   ונכסי& בגינ& מחויבת העירייה בהוצאות החשמל
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 מחלקת הנכסי!

נכסי& קיי& קוב2 אשר הכיל סריקה של חשבונות החשמל לחודש ' כי במח, נמצא .46

לקה ואשר י מנהל המח"הקוב2 הוכ� במסגרת סקר נכסי& אשר מבוצע ע. 2006דצמבר 

� ".נתוני תפעול" בעמודת +תיק הנכס/ישלי& את הנתוני& בגיליו

 נכסי& אשר העירייה משלמת את תשלומי 82כי הקוב2 מכיל נתוני& בעבור , נמצא .47

 . הוצאות החשמל בעבור&

הנכסי& ' מח, לאחר בחינת הנתוני& ובסיס המידע הקיי& ברשות גזברות העירייה .48

כי לכל גור& בסיס , י חברת החשמל עולה"ירייה עומול הנתוני& לפיה& מחויבת הע

ח המציג את כל הצרכני&  אשר בגינ& "נתוני& שונה ולמעשה אי� ברשות העירייה דו

 .מבוצע ס� תשלו& הוצאות החשמל של עיריית אור יהודה

כי בגזברות קיי& מידע מרוכז , ח ציינה גזברות העירייה"בהתייחסותה לטיוטת הדו

 .מי& שלא באמצעות הוראת קבעלגבי חשבונות שמשל

 בוצעה התקשרות ע& חברת גדיר הנדסה למטרת בקרה 2006כי בשנת , כ� ציינה

בשלב ראשו� הפיקה החברה קוב2 עדכני של כל צרכני . וחסכו� בהוצאות חשמל

 .   החשמל בעירייה וכי הקוב2 הועבר לאחראי על נכסי העירייה לבדיקה

בעבור כלל , "לקוח עסקי ואתריו" דוח הפיקה חברת החשמל, לבקשת הביקורת .49

 :כי,  נמצא6מעיו� בדוח. הצרכני& בגינ& מחויבת עיריית אור יהודה בהוצאות החשמל

 . אתרי& וצרכני& שוני&129+העירייה מחויבת בגי� צריכת חשמל ב .א

צרכני& מבוצע באמצעות הוראת קבע / אתרי&116+תשלו& הוצאות החשמל ב .ב

 .בבנק

, ר הלימה בי� כתובת הצרכ� לבי� ההגדרה המילולית לסוג הנכסכי קיי& חוס, כ� נמצא .50

כ� נמצא כי בחלק מרשימת האתרי& נרש& כתובת הגביה מחו2 . שימושו ומהותו

 .    וכתובות פרטיי&, תאי דואר שאינ& בשימוש העירייה: כגו�, לעירייה

  �:תהלי+ תשלו! חשבונות החשמל כיו! בעירייה הנו כמפורט

החשמל  לעירייה מועברי& ישירות וללא בקרה ' י חב"שמל הנשלחי& עחשבונות הח. 51

. ש"הנהח' לאג! הגזברות ומה& למח, כלשהי על נתוני הצריכה הרשומי& בה&

חשבונות  המפרט את רשימת, )B68דוח (לחשבונות החשמל מצור! דוח חברת חשמל 

לא נמצא .  באמצעות הוראת קבע שנשלחו בקוב2 נוכחי+החשמל בהסדר גביה בבנק

 ושיוכו, אלא רק בהיבט החיוב באמצעות הוראת הקבע, תהלי� בקרה אחר התשלו&

 י מי"ע, מהותה, לא נמצא התייחסות ובקרה לעצ& הצריכה. לסעי! תקציבי ספציפי

 .'שינויי& ומגמות בכמות הצריכה וכו, גור& משתמש, נצרכה

                                                
 .25/3/07נכו� לתארי� , 436089עיריית אור יהודה , דוח לקוח עסקי ואתריו, החשמל לישראל' חב 6
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 +:הכוונה כא� לבקרות הבאות 

 .או גור& אחר, כי הצרכ� הוא צרכ� של העירייה �

 . שעליו לשל& את החשבו�' שהמונה לא הועבר לצד ג �

� � .נתוני צריכת החישוב והמונה תואמי& את המציאות, שנתוני הצרכ

החשמל מבצעת ' שבוצעה קריאת מונה בפרקי זמ� סבירי& או לחילופי� חב �

 .הערכת צריכה בלבד

, אות& י&  המשלמתי מדור תשלומ"ש מעבירה את החשבונות לתשלו& ע"הנהח' מח. 52

 . במידה ואינ& משולמי& בהוראת קבע

 .ח סעיפי&"ח תשלומי& ודו"מדור תשלומי& מנפיקי& דו, בסיומו של תהלי�. 53

בחינה ובקרה אחר צריכת החשמל , לא נמצא מנגנו� או הנחייה המחייבת בדיקה. 54

ת ה� לגבי תאור, וקריאות המוני& למול החשבונות הנשלחי& לעירייה לתשלו&

 .רחובות וה� לגבי צריכת חשמל במוסדות והמבני& השוני&

 +:כפועל יוצא מכל אלו נמצא  .55

 . מקרי& של החזרי תשלומי יתר עקב טעות בחישוב הצריכה לאור� שני& �

י קריאת "גבייה יתר על צריכות לפי הערכות שבוצעו לאור� תקופה ולא עפ �

 .הצריכה בפועל

גבית תשלו& באמצעות , העירייהי גורמי& שאינ& מוסדות "צריכת חשמל ע �

חשבונות חשמל הנשלחי& לכתובות מחו2 , הוראת קבע לאתר ריק ממבני&

 . לעירייה

כי הגזברות פועלת לשיתו! גורמי& , ח ציינה גזברית העירייה"בהתייחסותה לטיוטת הדו

יחד ע& , כגו� אחראי נכסי& וגורמי& אחרי& בתהלי� המעקב והבקרה על הוצאות החשמל

.עדר גור& ספציפי שיטפל בנושא בעירייה מקשה על תהליכי המעקב והבקרהזאת ה
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 זיכויי! ותשלו! כיסוי חובות

חשמל בגי� חיובי יתר צריכת ' י חב"כי לטובת העירייה נרשמה יתרת זכות ע, נמצא .56

, נמצא כי במקו& להחזיר את הס� הכספי לה העירייה זכאית. חשמל לנכסי העירייה

ש נכסי העירייה וזאת מבלי "ומי& בגי� חובות רשומי& עחברת החשמל קיזזה סכ

האפשרות לבחו� באיזה נכס , שלגורמי העירייה נית� שיקול הדעת לגבי התשלו&

 .מדובר ומי הגור& המשתמש בפועל בנכס

 / 43,000+קוזזו כ,  /66,000+מתו� יתרת זכות של כ, כי במקרה אחד, בתו� כ� נמצא .57

מונה , לציי�. צרכני חשמל שאינ& גורמי העירייהאשר כיסו חובות של משתמשי& ו

 .ש העירייה"החשמל בנכסי& המדוברי& הנ& ע

בגי�  / 24,000 +קוזזו כ / 27,000+כי מתו� יתרת זכות של כ, במקרה אחר נמצא .58

 .חובות של משתמשי& וצרכני חשמל שאינ& גורמי העירייה

, שעמדה לטובת העירייהכי חברת חשמל ביצעה קיזוז חובות מתו� יתרת זכות , נמצא .59

ב� '  ברח+מרכז לתודעה יהודית(לש& כיסוי חוב של מוסד שאינו ממוסדות העירייה 

 / 6,000+ גבתה חברת החשמל ס� של כ2006כי במהל� שנת , נמצא). 20' פורת מס

 .ח תקציב עיריית אור יהודה"לכיסוי חוב זה ע

 יתרת זכות שעמדה לטובת  חוב מתו�2006כי חברת חשמל קיזזה בשנת , כמו כ� נמצא .60

ח בגי� צריכת חשמל בנכס נוס! " ש6,100+לש& כיסוי חוב בס� של למעלה מ, העירייה

 ).ח"ח� גמ, סו! הסמטה/סמ מחולה(

ככל שהובא לידיעת הביקורת , על פעולתה זו התראה חברת חשמל בפני העירייה .61

ור ח וה� במד"ה� בהנה> 4,5<באמצעות שני מכתבי& שנשלחו במהל� השנה 

, בחשמל במטרה' תשלומי& לא נמצא כי נעשה טיפול או פנייה הנדרשי& מול חב

� .להסדיר העניי

הסוגיה , לעירייה, 2003המבקר בדק ומצא כי בחשבו� חשמל שנשלח במהל� שנת  .62

להשארת , לכאורה, להסדרת הנושא הביא, עלתה בגזברות א� חוסר טיפול אפקטיבי

 . החשמל ומול הצרכ�' תרו� הבעיה  מול חבהמצב הלקוי על כנו ומבלי שהביא לפ

 התקיימה פגישת עבודה בי� חברת בחשמל לגזברות 2005כי במהל� שנת , נמצא .63

במהל� הפגישה  סוכ& כי . החשמל' שמטרתה הסדרת חובות העירייה לחב, העירייה

� .יש לבצע החלפת ש& הצרכ

ש עיריית "אר עמקו& האספקה נש, לא שונה ש& הצרכ�, למרות הסיכו& בפגישה זו .64

 .ח העירייה" וחברת החשמל גבתה את החוב ע443896חוזה ' מס, אור יהודה

   5/07כי ההסכ& יוש& רק בחודש , ח ציינה גזברית העירייה"      בהתייחסותה לטיוטת הדו

.הנושא הועבר לטיפול משפטי, י חברת חשמל"ע
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  תשלו! צריכה עבור צרכני! שאינ! מוסדות העירייה

גר& לעיתי& כי נכסי& , לפני העברת& לתשלו&, רה על חשבונות החשמלחוסר הבק .65

העירייה המשיכה וממשיכה לשל& את חשבונות , שהועברו לאחרי& לשימושי& שוני&

 . החשמל של אות& נכסי&

ולצור� , י עמותה כלשהי"כמו יתכנו מצבי& שבצמוד לנכס מתקיימת פעילות דתית ע .66

כ� שבפועל העירייה משלמת את הוצאות , סכ� הפעילות ניזונה מהחשמל של הנכ

 .החשמל על פעילות זו

בה& התגלה כי העירייה שילמה את הוצאות החשמל , מדגמיי!, להל� מספר מקרי& .67

 :במקו& צרכ�  אחר 

 גני ילדי!
 

צרכני& נוספי& , מחוברי& למונה החשמל של הנכס, כי בחלק מנכסי העירייה, נמצא. 68

מרכז (כי לנכס אשר בשימוש אג! הרווחה , � למשל נמצאכ. אשר אינ& גורמי העירייה

 ג� אחד הממוק&. מחוברי& שני גני ילדי& של עמותות פרטיות) לשלו& המשפחה

ג� הילדי& השני פועל ). ערמו�" (ממלכתי"בקרווא� אשר הונח בתו� חצרו של ג� ילדי& 

כי ברישומי , בהשוואה לנתוני מחלקת הנכסי& נמצא". הרדו!"בתו� מבנה ג� ילדי& 

 ". פנוי"המבנה רשו& כ, "שימוש נוכחי"תחת נתוני , העירייה

�המבנה המשמש כמרכז לשלו& המשפחה עבר בשנה האחרונה  שיפו2 ושיפור , לציי

 .י העירייה במסגרת מכרז מיגו� אקוסטי מוסדות חינו�"ע

 

כז לשלו! המשפחהבחצר המר" יפה נו�"ג  ילדי! �מבנה יביל�1 תמונה
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 בחצר המרכז לשלו! המשפחה" יפה נו�"ג  ילדי! �מבנה יביל�2תמונה 
 

עזרא "בנכס שכתובתו , "סוג הבניה"בעמודת , ברישומי מחלקת הנכסי& של העירייה .69

מכתב ' , ב+'מצוי� כיתות א, "שימוש נוכחי"בעמודת . רשו& ג� ילדי&, "2' הסופר מס

ס של החינו� הרשמי "כי במקו& פועל בי, נמצא,בביקורת שנערכה באתר. מאליהו

כי בשטח הג� , כ� נמצא. 'וכ� תלמידי& הלומדי& בכיתה ז' ג+'כיתות ב, שאינו מוכר

מוק& קרווא� המשמש חלק מתשתית כיתות הלימוד ומוז� מרשת החשמל של מבנה 

�כי תשלו& הוצאות החשמל לנכס משול& בהוראת , בבדיקת הוראות הקבע נמצא. הג

 ).9083.2.1.1.6' צרכ� מס(י העירייה " עקבע

 

 2' עזרא הסופר מס' בחצר נכס ברח" מכתב מאליהו"ביס  �מבנה יביל�3 תמונה
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 78' ב� פורת מס' ברישומי דוח התשלומי& הקיי& בגזברות מפורטי& שני נכסי& בשד .70

בדוח .משלמת העירייה את ההוצאה בהוראת קבע, אשר בגי� צריכת החשמל באתר

כי , במהל� הביקורת נמצא".גני ילדי&"וקפי& את ההוצאה תחת סעי! סעיפי& ז

בכתובת האמורה פועל ג� ילדי& של רשת גני הילדי& אגודת ישראל ובצמוד קיי& בית 

כי בארו� החשמל בוצעו אלתורי חשמל אשר הובאו לטיפולה של , כ� נמצא. כנסת

 .האחראית במקו&

 

 ב  פורת ' ודת ישראל בשד ג  ילדי! רשת אג�אלתור חשמל�4 תמונה 

 

 בתי כנסת

ח                 "בעיו� בדו.כצנלסו� משמש כבית כנסת' ברח) 8מקלט ד(כי מקלט , נמצא .71

כי תשלו& החשמל בעבור צריכת , התשלומי& אשר הופק בעבור הביקורת נמצא

י עיריית אור "ע) 489200' חוזה מס(החשמל בנכס זה משול& בהוראת קבע 

באמצעות הוראת קבע בעבור צריכת  / 12,000 + שולמו כ2006נת במהל� ש.יהודה

 .החשמל בנכס זה

המקלט נמצא . נבנה בית כנסת, או מעליו, )40דגניה ' רח(כי בצמוד למקלט , נמצא. 72

 י"העירייה ע חויבה,)48417' חוזה מס( במקו& 2006בגי� צריכת החשמל בשנת . נעול

  החוב בגינו מחויבת העירייה בעבור צריכתס�.  /6,500–חשמל בס� של למעלה ' חב

  . 7 /24,000+ במקלט זה עומד על כ28/5/03+16/5/07חשמל בתקופה 

                                                
 .17/5/07 מיו& 48417חשמל תיקו� חשבו� חוזה מספר ' הודעת חב 7
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המקלט . מוק& בית כנסת, או מעליו, למקלט)המעפילי&/החלוצי&(כי בצמוד , נמצא .73

חויבה ,)472622' חוזה מס( במקו& 2006בגי� צריכת החשמל בשנת . נמצא נעול

החשמל קיי& חוב ' ברישומי חב.  /35,000–מל בס� של למעלה חש' י חב"העירייה ע

בגי� צריכת , )9111.9.65.0.4' צרכ� מס(כנגד עיריית אור יהודה  / 11,000 +בס� של כ

 .8 2007מר2 +חשמל במקלט לחודשי& ינואר

 

 בית כנסת מעל מקלט ציבורי �5 תמונה

 

 ס חינו+ מוכר שאינו רשמי"בי

יימה פגישה במשרד החינו� באג! בכיר לחינו� מוכר שאינו  התק2006 ינואר 1בתארי�  .74

ס של החינו� "הפגישה עסקה בתשלומי& של עיריית אור יהודה לבתי. >1<רשמי 

במסגרת . כגו� תשלומי חשמל , י המדינה" תשלומי& שאינ& מתוקצבי& ע+העצמאי

, איהדיו� הועלתה הבעיה שישנ& תשלומי& שמשרד החינו� אינו משל& לחינו� העצמ

 . אי� חובה על הרשות המקומית לשל& תשלומי& אלה, ד  משפטית"י חוו"ועפ

בעניי� השתתפות בהוצאות החזקה , ק.ד ה"עו, ש לעירייה"ד של היועמ"כי בחוו, נמצא. 75

כי הרשויות המקומיות אינ� , נכתב, של מוסדות החינו� העצמאי ומעי� החינו� התורני

ממוסדות החינו�  בשונה, נו� העצמאיהחי חייבות להשתת! בתקציב מוסדות

 .הנמצאי& בבעלות משותפת של הרשויות המקומיות ושל המדינה, הרשמיי&

החליט להמשי� ולשל& לחינו� , נכתב כי ראש עירית אור יהודה>, 1<בסיכו& הפגישה . 76

ידרוש בראשית הקדנציה . חבר הכנסת ג, כ� נכתב כי. העצמאי את התשלומי&

                                                
 .1/5/2007:נכו� ליו&, סיכו& חובות לקוח עסקי+חשמל' בח8 
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 "ככלל ילדי ישראל" באופ� שהתשלו&, נוי חוק יסודות התקציבשי, הקרובה בכנסת

י שרת החינו� לראש העירייה  "במסמ� אשר נשלח ע.יחול ג& על הרשויות המקומיות

 הורה הממונה על 11/7/05א מיו& "ד המנהלי בת"נאמר כי בעקבות החלטת ביה> 6< 

 העברות תחו& התמיכות במשרד המשפטי& שבהעדר תבחיני& לתמיכה יש לעצור

כספי& של אות� רשויות מקומיות שנהגו לתמו� במוסדות חינו� מוכרי& שאינ& 

 כי, ש לממשלה"כי לאחר התייעצות ע& היועמ>,6<כ� ציינה השרה במכתבה . רשמיי&

, לתמו� במוסדות אלו ובתנאי שתיקבע, א& היא חפצה בכ�, רשאית, רשות מקומית 

.  של רשויות מקומיות במוסדות ציבורכנהוג בתמיכה, קרטריוני& לתמיכה, כנדרש

בעקבות החלטת , לשרה לש& קבלת הנחיותיה, י.ד נ"עו, ש לעירייה"לפניית היועמ

ולפיה היא מסמיכה את השרה להנחות את ראשי , 11/3/07 מיו& 9ממשלת ישראל

�אשר > 7<ש למשרד החינו� "נתקבלה תשובתה של היועמ, הרשויות המקומיות בעניי

והנחיות משרד הפני& כל רשות חינו� , ש לממשלה"א& להנחיות היועמכי בהת, ציינה

לקבוע כללי , ומתקציבי& שנועדו לכ� ברשות, א& תמצא לנכו�, מקומית רשאית

כנהוג בתמיכה , תמיכה במוסדות שאינ& רשמיי& ובתנאי שתקבע קרטריוני& לתמיכה

 .של רשויות מקומיות למוסדות ציבור

, כי נקבעו התבחיני& והקרטריוני& לתמיכה, צאלא נמ, ככל שהוצג לביקורת .77

 . לש& תמיכה במוסדות חינו� אלו, י העירייה"ע, כמתחייב

שילמה עיריית אור יהודה הוצאות בגי� שימוש וצריכת , 2006כי במהל� שנת , נמצא .78

. 1' שפרינצק מס' בנכס העירייה השוכ� ברח, י גור& שאינו ממסדות העירייה"חשמל ע

ח בגי� צריכת חשמל בנכס זה " ש14,000 +יה שילמה תשלו& בס� של ככי העירי, נמצא

 .התשלו& בוצע באמצעות הוראת קבע. 2006מאי +במהל� החודשי& אפריל

חשמל לבטל הוראת קבע ולניתוק '  נשלח מכתב מהעירייה לחב20/8/06      בתארי� 

 14/9/06ארי� בת.  >2  < 1/9/06+החל מיו& ה, )4027455חוזה ' מס(החשמל לנכס זה 

חוזה ( יועבר מונה החשמל 1/10/06+החל מ, נחת& מסמ� בו נקבע כי בהתא& לסיכו&

 .  >  3< )580121655ר "ע(ש עמותת תורת חסד ביהוד "ע, )4027455' מס

                                                
 
 .2סעי! ח , 2007 במר2 11מיו& , בתו& ישיבת הממשלה, ד ישראל מימו�"עו, הודעת מזכיר הממשלה 9
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 )ח"שפ(השירות הפסיכולוגי חינוכי / ס רוגוזי "מתח! בי

שרות (ח "ל השפח את סעי! הנכס בו פוע"בגי� צריכת החשמל אשר מחייבי& בהנה .79

 על 2006 יוני + ו2006נובמבר +עמד החיוב במהל� החודשי& ספטמבר) פסיכולוגי חינוכי

 . בהתאמה,  /5,8600 +ו / 3,950

לטפח , שמטרתו לקד&,  במתח& פועל בית נוער+"לשובע"עמותת +מועדונית קדימה

�בה� , ותבהתא& לסיכו& ולהסדר בי� העירי. ולמנוע נשירת ילדי& ובני נוער בסיכו

, העירייה מקצה , ובכלל� עיריית אור יהודה, )580169530ר "ע(פועלת עמותת לשובע 

ללא כל תשלו& את מבנה בית הנוער ונושאת בהוצאות הקשורות בכל אלה ובכלל זה 

עד חריש והנושא לכאורה ג& את +ד גיל"במכתב שנשלח מאת עו. הוצאות החשמל

לכאורה ההסכמות שהושגו בי� העמותה , תמצוינו, חתימתו של ראש העירייה הקוד&

 .10 שני& מיו& חתימתו10+כ� צוי� כי תוקפו של ההסכ&  ל. לבי� העירייה

ס "עמד החיוב בביה,  פעילות זו!בהשוואת נתוני צריכת החשמל בנכס זה ובהיק

 .ש"ע צריכה  בקווט"ש,  /5,000 +היסודי שיז! על ס� של כ

כי במקו& פועלת ישיבת אברכי& , נמצא, זי�ס רוגו"בביקור של הביקורת בשטח ביה .80

 .ח והמועדוני& הפועלי& במתח&"ואשר צורכי& חשמל בנפרד מהשפ

כי במתח& פועל השירות , ח ציינה גזברית העירייה"בהתייחסותה לטיוטת הדו

י היוע2 "הפסיכולוגי לצד מועדונית קדימה הפועלת מכח הסכ& שותפות שאושר ע

 . י העירייה"כ& משלמי& הוצאות חשמל עהמשפטי לעירייה במסגרת ההס

 

 ס רשת אורט"ביה

חשבונות , 1/9/05, ו"החל משנת הלימודי& תשס, כי בהתא& למסמ� הגזברות, נמצא .81

, י רשת אורט"אמורי& להיות משולמי& ע" הפרדס"ו" ארזי&"החשמל של החטיבות 

מיו& הוצאת החל , כמו כ� נכתב כי. > 8< כפי שהיה נהוג עד כה , י העירייה"ולא ע

, י העירייה"הוראת הקבע לתשלו& חשבונות החשמל ששולמו ע, המכתב האמור

 . הופסקה

 2006כי בשנת , ע& זאת נמצא, אכ� הוראת הקבע הופסקה, נמצא, בבחינת הנושא

 .י העירייה"בגי� צריכת חשמל במוסדות חינו� אלו ע / 22,000 +חויב כ

יקוזז  / 22,481כי ס� , עירייהח ציינה גזברית ה"בהתייחסותה לטיוטת הדו

 .בהתחשבנות בי� אורט לעירייה

 

                                                
10 � .17סעי! , 2' עמ, 10.5.2004מי& ,  מכתב סיכו& הפעלת בית הנוער קדימה במיתח& רוגוזי
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  17' תפארת ישראל מס' רח

כי תשלו& , ח תשלומי& הוצאות החשמל בגזברות העירייה נמצא"בבחינת קוב2 דו .82

ל משול& באמצעות הוראת קבע תחת חיוב סעי! גני ילדי& "הוצאות החשמל בנכס הנ

ולמעשה ,  ת העלתה כי האתר ריק ממבני&הביקור ). 9088.17.1.0.1צרכ� ' מס(

הנכסי& ' ברישומי מח. לעירייה קיימת הוראת קבע לתשלו& חשמל בעבור מגרש ריק

 .כי בכתובת האמורה קיי& ג� ילדי&, נמצא

 

 

 

 17' תפארת ישראל מס' מגרש ריק רח�6 תמונה
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 מקלטי!

 מכילי& רכוש 48+ ו46' מס, )יהדות קנדה(קפל� ' כי מקלטי& ציבוריי& ברח, נמצא. 83

תשלו& הוצאות החשמל למקלטי& אלו מבוצע . י גור& פרטי"פרטי ונעולי& ע

י גור& פרטי אי� "לאור העובדה שהמקלטי& נעולי& ע.באמצעות הוראת קבע

 פ"חשמל לבצע קריאת מונה חשמל עדכנית וחיוב הצריכה נעשה ע' באפשרות נציג חב

 .>9< הערכה

 .ד" פועלת עמותת חב30' דוד אליעזר מס' ורי ברחכי במקלט ציב, נמצא. 84

 

: המקלט הכיל ציוד פרטי כגו�, פתוח לכל) 14' ההסתדרות ליד מס' רח(מקלט ציבורי . 85

התאורה במקלט נמצא דולקת .אופניי&, שולחנות, מכשירי טלוויזיה, ספות ומזרוני&

למקלט זה תשלו& הוצאות החשמל ). צ" לפנה11:00+12:00(במהל� שעות היו& 

 . מבוצע באמצעות הוראת קבע

כי לאחר שנותק מזר& החשמל , ח ציינה גזברית העירייה"בהתייחסותה לטיוטת הדו

פ בקשת העירייה וזאת לאחר שבית " ע40חודשה אספקת החשמל למקלט בדגניה 

והתחייב לשל& את  / 5,000הכנסת הממוק& במקלט העביר לקופת העירייה ס� 

 .קבע לנכס הופסקההוראת ה, חשבונותיו

ל העירייה להימנע "כי בכל אשר קשור למקלטי& ביקש מנכ, כ� ציינה הגזברית

 . מניתוקי חשמל מסיבות ברורות
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 פיתוח תשתית

מפורט , בהגדרת התפקידי& ותחומי הטיפול עליה& אמונה מחלקת תשתיות וביצוע .86

נו הדרישות במסגרת כ� נבח". שיפור מערכת תאורת הרחובות "+בי� שאר תפקידיה

חוזה לביצוע מתק� תאורת רחובות במתח& אזור /והמפרט הטכני שהוצג למכרז

כי במפרט הדרישות לא בא לידי ביטוי הדרישה לתכנו� , נמצא.6/התעשייה החדש בת

התקני בקרת תאורה לכווני כיבוי , והתקנת אביזרי תאורה וצרכני& חסכני צריכה

, )AUTOMATIC SWITCHES+טומטיי& מפסקי& או( לילה/ והדלקה של תאורת יו&

כי המפרט הטכני דורש מענה לסוגיית מקד& , ע& זאת נמצא.'וכופוטואלקטריק 

 ).28ראה הרחבה בסעי!( הנדרש 0.92+הספק כ� שיעמוד בדרישה ל

בוצעה מערכת תאורת , במסגרת פרוייקט הרחבה וסלילה של רחוב יחזקאל קזז

 .מרכזית מאור רחובות הישנהכי המערכת חוברה ל, נמצא. רחובות חדשה

 מסכי& וכי היינ, ח ציי� מנהל מחלקת תשתיות וביצוע"בהתייחסותו לטיוטת הדו

מעמיקה , ח הביקורת וכי נעשתה עבודה יסודית"באופ� מלא ע& ניתוח המצב שבדו

 . וחשובה

 

 התקנת בקרי תאורה
 

ייה התקשרה העיר, במטרה לחסו� ולצמצ& בצריכת החשמל למאור רחובות בעיר .87

, במסגרת ההתקשרות. 11"מ"הנדסת הספק מאור בע"' בחוזה מול חב, 2004בשנת 

תפקיד . הנדסת הספק בקרי תאורה במספר מרכזיות תאורת רחובות' התקינה חב

 . הבקרי& הנו להפחית את צריכת החשמל של הנורות

כי להסכ& צור! נספח תחשיב כלכלי לחסכו� במרכזיות  מאור רחובות של , נמצא .88

לא נמצא תחשיב כלכלי לכדאיות . הנדסת הספק ועמדה' י חב"ייה אשר בוצע עהעיר

עולה כי צפי , מתו� עיו� בתחשי& הכלכלי אמור. ההתקשרות מטע& גורמי העירייה

 .בתחשיב שנתי,  מצריכת מאור הרחובות20%החסכו� עתיד לעמוד על למעלה מי 

שתיות ובצוע בעניי� הסכ& ת' ד מקצועית מטע& מח"הוגשה חוו, 2005כי בשנת , נמצא .89

 :ומתו� המסמ� עולה כי > 10<התקנת בקרי התאורה 

 .ע ותחזוקה"במהל� השנה שחלפה טופל הנושא באג! שפ .א

 . הקיימות32 ממרכזיות מאור הרחובות מתו� 27+הבקרית הותקנו ב .ב

                                                
 .מ" בי� עיריית אור יהודה לבי� הנדסת הספק מאור בע16/6/04הסכ& שכירות שנער� ונחת& ביו&  11
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לא בוצע מיפוי של    , העירייה לא נערכה מבעוד מועד לתהלי� התקנת הבקרי& .ג

לא נקבע גור& אשר , נקבע מנגנו� לאכיפה פיקוח וניהול הנושאלא , המרכזיות

 .הנדסת הספק בתהלי� התקנת הבקרי& וביצוע רישו& ומעקב' ילווה את חב

 ניתוח של צריכות החשמל  2006מ בשנת "גדיר הנדסה בע' לבקשת העירייה ביצוע חב .90

דויק את בכדי לכמת במ,  מרכזיות מייצגות שבה& הותקנו בקרי תאורה3למדג& של 

 .>11<שיעור החסכו� צריכת החשמל כתוצאה מהתקנת הבקרי& 

 :תוצאות הבדיקה העלו .91

החסכו� השנתי . מהבדיקה התגלה כי בכל שלושת הבקרי& הושג חסכו� בצריכה .א

 .בממוצע לשלושת המרכזיות שנבדקו,  מהצריכה14.9%בצריכה הנו 

הבסיס לאור השונות בשיעור החסכו� בבקרי& ומאחר ששיעור זה הנו  .ב

מומל2 לבצע בדיקה דומה , הנדסת הספק' להתחשבנות בי� העירייה לבי� חב

 .לשאר מרכזיות התאורה

לא נתגלו בבדיקה חיובי . במהל� הבדיקה נבדקה נכונות החיוב של חברת חשמל .ג

 .יתר

 .אי� בבדיקה שבוצעה כדי לבחו� את הכדאיות שבהתקנת הבקרי& .ד

הנדסת הספק על ' תב מטע& העירייה לחב נשלח מכ2006 מר2 16כי בתארי� , נימצא .92

כי השיקול העיקרי אשר הכריע לכיוו� , במכתב צויי� . >12<הודעת סיו& ההסכ& 

ביטול ההסכ& היא העובדה שבעירייה לא נוכחו שלא היה חסכו� בצריכת החשמל 

 .בתקופת ההסכ&

י כי בחלק ממרכזיות תאורת הרחובות עדיי� מותקני& בקר, במהל� הביקורת נמצא .93

 .י  החברה"התאורה והאביזר לא הוסר ע

כי לאור אי הסכמות בי� העירייה לבי� הנדסת הספק בדבר הוכחת החסכו� , נמצא .94

הגישה החברה תביעה משפטית נגד העירייה העומדת , והסיכו& הכספי בי� הגופי&

 .לברור בבית המשפט
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 עמידה בהגדרות החוק ובתקנות

ובהשוואת נתו� הצריכה , ריית אור יהודהמניתוח צריכת האנרגיה השנתית של עי .95

 ".מפעל צרכ�"העירייה נחשבת ל, עולה כי, להגדרה

מפעל צרכ� ימנה , מגדירות כי, פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה+מקורות אנרגיה .96

� .אחראי לקידו& הצריכה היעילה של האנרגיה בארגו

 ורס ממוני אנרגיה אועל האחראי להיות בעל תעודה סיו& ק,       התקנות מגדירות כי

�כ� מגדירות התקנות את תפקידיו של . עמידה בבחינה של ועדת מומחי&, לחלופי

 :ובניה&, ממונה אנרגיה

 . לדאוג לתיקו� מהיר של כל תקלה הגורמת לאיבוד אנרגיה .א

  למנוע הספקת אנרגיה למקו& שאי� בו צור� או בזמני& שאי� בה צור� או  .ב

 .    בעוצמה מוגזמת

  תפעול ותחזוקה המבטיחי& נצילות מרבית של המתקני& והתהליכי&לפקח על .ג

 .ולנקות פעולות הדרושות להבטחת נצילות אנרגטית

ליזו& פעולות למניעת ירידה בנצילות אנרגטית של המתקני& ולהמלי2 על          .  ד

� .פעולות    שימור אנרגיה ולפעול ליישומ

ולהכנת הוראות מפורטות לשימור   לפעול להדרכה והשתלמות של העובדי& .  ה

 .אנרגיה

, יהודה לא מינתה ממונה אנרגיה כנדרש בתקנות וכנגזרת מכ�+כי עיריית אור, נמצא .97

א! לא מבצעות אות� מטלות הנגזרות מתפקידו ה� בהיבט הפיקוח וה� בהיבט 

 .ההדרכה וההוראות הנדרשות במטרה לשמר אנרגיה

נתי למשרד התשתיות הלאומיות  כנדרש  כי העירייה לא מעבירה דיווח ש, נמצא .98

בתקנות על צריכת האנרגיה ועל הפעולות שבוצעו במטרה להביא לחסכו� בצריכת 

 .האנרגיה

מפרט את ,  ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה+תקנות מקורות אנרגיה .99

 שני& סקר לאיתור פוטנציאל לשימור 5+אחת ל, החובה החלה על מפעל צרכ� לבצע

 .משרד התשתיות הלאומיות, גיה לפי תוכנית שאישר הממונהאנר

כי העירייה לא ביצעה סקר לאיתור פוטנציאל שמור אנרגיה כנדרש וכמפורט , נמצא .100

 סקר זה א! לא בוצעה תוכנית עבודה לתיקו� הליקויי& שמתגלי& רבתקנות ובהיעצ

 .    במהל� סקר זה
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  המלצות�פרק ד

לקבוע                , & הצריכה היעילה והחסכו� באנרגיהלהכשיר ולמנות ממונה על קידו .101

 .כאחוז מס� הצריכה בשנה הקודמת, יעדי חסכו� בניצול אנרגית חשמל

לקבוע אחראי למיסוד מסד נתוני& אחיד לכלל הרשות שבאחריותו ריכוז הנתוני&  .102

 .והפצת& לכלל הגורמי& הרלוונטי& בעירייה

ובכלל זה כתובת , ישומי חברת חשמללבצע התאמה של מסד הנתוני& למול ר .103

כתובת למשלוח חשבונות החשמל ופירוט הצרכ� , ומיקו& מקו& צריכת החשמל

 .שלגביו דורשי& את תשלו& החשמל

ג מפת העיר  או "קווי ההזנה ומיקו& מוני& ע, לבצע תיעוד של מכלול צרכני החשמל .104

 . GSIבמערכת 

 והכנת תוכנית עבודה לתיקו� יש לבצע סקר לאיתור פוטנציאל  לשימור אנרגיה .105

 . הליקויי& אשר מתגלי& במהל� סקר זה וכמתחייב בתקנות

 : לקבוע מערכת בקרה ופיקוח אחר תשלו& הוצאות החשמל שתכלול .106

ניתוב החשבונות , גור& אחראי אחד לניתוב חשבונות החשמל המתקבלי& •

גור&  משתמש , מהותה,   הצריכהטלגורמי& לש& בדיקת& ואישור& בהיב

 .ס הערכה"ובדיקת החשבו� כשהחיוב הוא עב

 .פיקוח ובקרה אחר הודעות חברת חשמל בנושא חשבונות הצריכה •

 

ז " בחינה להעברת כל צרכני מאור הרחובות לתערי! תעו2007לסיי& במהל� שנת  .107

 .י הגורמי& המקצועיי& בעירייה"כפי שיוחלט ע

 ולוודא  שאכ� 2+ל מלבצע בדיקה יזומה של כל הצרכני& בעלי מכפיל צריכה גדו .108

 .הוא המכפיל הנכו�, פיו מחייבי&+המכפיל על

לפעול באופ� מיידי לביטול צריכה במקד& הספק נמו� בצרכני& המצויי& בגו!  .109

לפעול באופ� שוט! לביטול או מניעת צריכה . ח ובהתא& לנתוני חברת חשמל"הדו

 .יכה זובמקד& הספק נמו� בכדי להימנע מתשלו& קנס והוצאה מיותרת על צר

להתקי� מנגנוני בקרה אוטומטי& לכיבוי בכל מוסדות העירייה אשר מתפקיד&  .110

למעט בקווי& המזיני& את מערכת ,לנתק את זר& החשמל לצרכני& בסיו& הפעילות

 .ההתראה וחדרי המחשב
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ס "לבצע שיו�  פנימי של הוצאות  החשמל למנהלי האגפי& והמחלקות בעירייה עב .111

, כדי להעביר את האחריות לצריכה על הצרכני& עצמ&, )סל תקציבי(ניהול עצמי 

� .במסגרת כ� יש לקבוע מנגנו� לתגמול החוסכי&. במטרה להביא למודעות וחסכו

שתבח� , לשקול התקשרות ע& חברה חיצונית המתמחה בבקרה על צריכת אנרגיה .112

איתור , תו� ניתוח מגמות, את צריכת החשמל בי� יחידות העירייה באופ� השוואתי

 .בדיקה והפקת דוחות  להנהלת העירייה, חריגי& והתראה עליה&

 :מומל2 להשתמש  בסקר מוני חשמל שבוצע .113

 .    כבסיס לעדכו� קוב2 נכסי העירייה ומסד הנתוני& שאינ& קרקע פנויה •

 .כבסיס לעדכו� הסעיפי& התקציביי& והגורמי& המחויבי& בכל תקציב •

 .העירייה כני& שאינ& מוסדותניתוק צריכת החשמל לצר/ יש לפעול להסדרת .114

לערו� הדרכות וכנסי& עתיי& להגברת המודעות לחסכו� באנרגיה בקרב כלל עובדי  .115

 .ובעלי התפקיד בעירייה

יש להביא לידי ביטוי את הדרישה לחסכו� והיעילות במפרט הטכני המוגש למתכנני  .116

 .   י העירייה"תשתית חשמל חדשה העתידה להתבצע ע
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 ז"צגה גרפית של מקבצי תעו ה�נספח א
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 נתוני חברת החשמל למקדמי הספק נמו+�נספח ב
 

, )האקטיבית(חשמל הרגילה צורכי& בנוס! לצריכת ה, בעיקר מנועי&, סוגי ציוד מסוימי&

�אנרגיה זו מכונה אנרגיה . אנרגיה נוספת הנובעת מתכונותיה& החשמליות בזר& חילופי

 .ראקטיבית

, המשמשת בפועל להפעלת הציוד והמכשירי& השוני&, בניגוד לאנרגיה האקטיבית

היא מגדילה את , יתרה מכ�. האנרגיה הראקטיבית אינה ניתנת לניצול אצל הלקוח

 .המסירה והחלוקה וגורמת לאיבודי אנרגיה במערכת,  במערכות הייצורהעומס

  

וצריכת , מערכת אספקת החשמל מתוכננת לעמוד בהיק! מסוי& של אנרגיה אקטיבית

 . אנרגיה ראקטיבית באה על חשבו� האנרגיה האקטיבית

  

אנרגיה נקבע יחס מרבי בי� שני סוגי , כדי למנוע צריכת אנרגיה ראקטיבית בלתי מבוקרת

, לצריכת האנרגיה הראקטיבית, אצל לקוחות גדולי& יחסית מותק� מונה מיוחד. אלה

 . ובאמצעות נוסחאות מתאימות מחושב היחס בי� שני סוגי האנרגיה

 .מקד& ההספק: נתו� זה מופיע בחשבו� החשמל תחת הש&

קה מוני& למדידת צריכת אנרגיה ראקטיבית מותקני& אצל כל הלקוחות המקבלי& אספ

וכ� אצל לקוחות המקבלי& אספקה במתח נמו� מגודל חיבור , במתח עליו� ובמתח גבוה

 . אמפר ומעלהX1003של 

  
 תוספת התשלו! בגי  מקד! הספק נמו+

 .0.92מקד& ההספק התקני שנקבע לחברת החשמל הוא 

� 0.001עבור סטייה של כל , מפורט התערי! לתוספת שתיכלל בחשבו� החשמל, בלוח שלהל

� מקד& ההספק שנמדד במונה הלקוח לבי� הנתוני& בלוח זהבי. 

 אספקת במתח נמו� תוספת לחשבו� החשמל

  0.92 + עד ל0.001לכל 

 מקד& ההספק> 0.92 0.100%
< 0.80 

 >מקד& ההספק> 0.80 0.125%
0.70 

 מקד& ההספק> 0.70 0.150%

 תוספת לחשבו� החשמל
 0.90 + עד ל00.01לכל 

 אספקת במתח גבוה
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 >מקד& ההספק> 0.90 0.100%
0.78  

 >מקד& ההספק> 0.78 0.125%
0.68 

 מקד& ההספק > 0.68 0.150%

 תוספת לחשבו� החשמל
  0.87 + עד ל0.001לכל 

� אספקת במתח עליו

 >מקד& ההספק  > 0.87 0.100%
0.75 

 >מקד& ההספק  > 0.75 0.125%

 מקד& ההספק > 0.65 0.150%

 

 

 

אי� , בו� החשמל תוספת תשלו& בגי� מקד& הספק נמו� כאמור לעילג& א& נכללת בחש

של מקד& ) הגדלה(שיפור . הדבר פוטר את הלקוח מהחובה לשפר את מקד& ההספק

י הוספת קבלי& מתאימי& המיועדי& לשיפור מקד& "ההספק אצל הלקוח יכול להיעשות ע

 .ההספק
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 פירוט צרכני!� גור! הכפלה�נספח ג

גור&  'מס
 הכפלה

 ח"ג
KVA 

מקד& 
 הספק

ח "ג
 אמפר

גודל 
 חיבור

זיהוי 
 מע

 מס צרכ� רכ� ש& הצ

1. 2 110.85 0.925 0160 X01603  1 3      9061 120  2 . 2. 5 עיריית אור יהודה 

2. 2 138.56 0.954 0200 X02003 2 3      9051 122 91  2. 4 עיריית אור יהודה  

3. 10 436.46 0.990 0630 X06303 3  3      9051   97 51  0. 6 אור יהודהעיריית   

4. 4 218.23 0.923 0315 X03153 2 3      9070   15   1  0. 0 עיריית אור יהודה   

5. 2 138.56 0.903 0200 X02003 2 3      9082   44 51  2. 7 עיריית אור יהודה 

6. 2 86.60 0.898 0125 X01253 1 3      9117   30   1  0. 4 ניהול בריכות+ה.י.א 

7. 4 218.23 0.945 0315 X03153 2  3      9117   35 15  1. 1 עיריית אור יהודה 

 3      9188     9   1  0. 2 עיריית אור יהודה X02003 4 0200 0.883 138.56 הערה .8

9. 2 138.56 0.979 0200 X02003 1  3      9188     1   3  0. 5 עיריית אור יהודה 

10. 6 436.46 0.946 0630 X06303 6 3      9196     21  1 0. 7 עיריית אור יהודה 

11. 4 218.23 0.876 0315 X03153 1 3      9219       4  1 0. 6 עיריית אור יהודה 

12. 4 277.12 1.000 0400 X04003 1 3      9235     20  1 0. 2 עיריית אור יהודה 

13. 4 86.60 0.993 0125 X01253 1 3      9236      8 11 0. 5 עיריית אור יהודה 

14. 4 173.20 0.908 0250 X02503 1 3      9235    25 11 0. 0 עיריית אור יהודה 

+עיריית אור יהודה X01253 4 0125 0.871 86.60 הערה .15
 ס"בי

4 .2 1   8      9085      3 

16 4 277.12 0.894 0400 X04003 1  3       9138      3  1 0. 6 אור יהודהעיריית 

 

 הערה

 מונה

8)   .5061592 (2X)      2מערכות( 

)      4128335 (1X 

 הערה

 מונה

15) .82235 (1X)        2מערכות( 

)   82193 (2X
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  רשימת מסמכי! ישימי!�נספח ד

 

 תארי+ סימוכי  גור! הנושא 'מס

סיכו& דברי& מישיבה  .1

בנושא תשלומי& של 

החינו� העצמאי שאינ& 

, י המדינה"מתוקצבי& ע

 כגו� תשלומי חשמל

משרד , מדינת ישראל

אג! בכיר , נו�החי

לחינו� מוכר שאינו 

 רשמי

8966 29/1/2006 

ביטול הוראת קבע וניתוק  .2

 חשמל

 +עיריית אור יהודה

 גזברות

 20/8/06 

& בעלות במונה העברת ש .3

 101944' חשמל מס

עיריית אור יהודה 

ועמותת תורת חסד 

 ביהוד

 14/9/06 

 3/4/06  חשמל לישראל' חב כיסוי חובות .4

 4/9/06  חשמל לישראל' חב כיסוי חובות .5

השתתפות רשויות  .6

מקומיות במימו� מוסדות 

חינו� מוכרי& שאינ& 

 רשמיי&

שרת +מדינת ישראל

 החינו�

00491856 7/3/07 

השתתפות רשויות  .7

מקומיות במימו� מוסדות 

חינו� מוכרי& שאינ& 

 רשמיי&

משרד +מדינת ישראל

 היועצת +ינו�הח

 המשפטית

13533278 22/4/07 

תשלומי חשמל עבור  .8

 חטיבות ארזי& והפרדס

 26/2/06  גזברות

חוזה +קריאת מונה חשמל .9

 500848+ ו501048'  מס

 מחלקת +חשמל' חב

 הגביה

) 4/8(1 7/2/07 

ד בנושא הסכ& "חוו .10

 התקנת בקרה תאורה

יהודה +עיריית אור

 תשתיות וביצוע' מח

 8/12/05 

ניתוח השפעת התקני בקרי  .11

� תאורה על החסכו

 בצריכת החשמל

 14/6/06  מ"גדיר הנדסה בע

12.  �הודעת סיו& הסכ& בי

 העירייה להנדסת הספק

+יהודה+עיריית אור

 ל"מנכ

 16/3/06 כללי/ל
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 ביקורת 

 המועצה הדתית  

    אור יהודה
 

 2/2007' ח מס"דו
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 תקציר מנהלי!
 

ביקורת מבקר העירייה במועצה הדתית אור יהודה בחנה את תפקודה של המועצה 

 .הדתית

 .2007 נובמבר +ה במהל� החודשי& אוגוסטהביקורת נערכ

 
  :ממצאי! עיקריי!

 . פעלה המועצה הדתית מבלי שאושר תקציבה מראש בידי השר2004+2005בשני&  �

 בהלי� 2004+2006העירייה לא אישרה את תקציבה של המועצה הדתית לשני&  �

 .כנדרש בתקנות

 .ראה מתוכננתלמועצה הדתית מונה רואה חשבו� מלווה וזאת לקראת תוכנית הב �

 +עומד על כ, 31/12/2006 +נכו� ל, יתרת חוב המועצה הדתית למוסדות בגי� שכר �

 .ח" אלש668

 .במועצה הדתית מועסקי& עובדי& בעלי קרבה משפחתית מדרגה ראשונה �

ללא רשיו� ניהול עסק ) מתו� שלוש ( המועצה הדתית מפעילה שני מקוואות טהרה  �

 .תק! כנדרש בחוק

ה נמסר לאכלוס מבלי שהושלמו הדרישות כמתחייב בחוק מבנה מקווה טהר �

 .התכנו� והבניה

 נמצא כי נתנו הנחות מאגרת נישואי� מבלי שהומצאו המסמכי& המעידי& על  �

 .זכאות להנחה

 :המלצות עיקריות

יש להקפיד ולקיי& את כללי בניית וקביעת תקציב המועצה הדתית בהתא& להלי�  �

 .רותי הדתהמוגדר בחוק וכמפורט בתקנות שי

קופת , מס הכנסה, ביטוח לאומי(יש להסדיר העברת כספי& בגי� שכר למוסדות  �

 ).'גמל וכו

 .לקבוע נוהל המסדיר פיקוח ובקרה אחר העסקת קרובי משפחה במועצה הדתית �

 .לטפל ולהסדיר מיידית וללא דיחוי הנפקת רשיונות ניהול עסק למקוואות הטהרה �

ישואי� תינתנה רק לאחר עמידה בקרטריוני& יש להקפיד כי הנחות בגי� אגרת נ �

   .ל הרשות לשירותי דת והמצאת המסמכי& הדרושי&"המוגדרי& בחוזר מנכ
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 ח ביקורת " דו�המועצה הדתית אור יהודה

  מבוא�פרק א

 
 כללי
 

נוסח (פי חוק שירותי הדת היהודיי& +המועצה הדתית היא גו! סטטוטורי שהוק& על

המועצות   ותקנות1949 +ט " חוק תקציבי השירותי& הדתיי& תש,1971–א "התשל) משולב

 .1970 +ל "תש) ניהול(הדתיות היהודיות 

 

א& סדרי הבוח� והוראות , א לפקודת העיריות על מבקר העירייה לבדוק170פי סעי! ל

�טוהר מידות ועקרונות היעילות , הנוהל הנהוגי& בעירייה מבטיחי& קיו& הוראות כל די

� .והחיסכו

 ".גו! עירוני מבוקר"ביקורת תעשה ג& לגבי ה

 

 .2007 נובמבר�הביקורת נערכה במהל+ החודשי! אוגוסט

 

 מטרת הביקורת

  .הביקורת נועדה לבחו� את תפקוד המועצה הדתית

 ייזו! הביקורת

 .ר הועדה לענייני ביקורת ובהתא& להנחית ראש העירייה" פי בקשתו של יו+על

 

 מתודולוגית הביקורת

עובדה וכ� ע& עובדי , נפגש המבקר ע& הממוני& על מועצה הדתית, עבודתובמהל� 

 .העירייה

 .ביקור בנכסי& וכ� נערכו שיחות ע& נציג הרשות הארצית לשירותי דת, בוצע סיור שטח

 .ח הביקורת"ח טיוטא הביקורת הועברה להתייחסות המבוקרי& אשר שולבה בגו! דו"דו

 

 סימני! מוסכמי!

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

 3 מינוי החברי& נקבע על פי סעי! כאשר, ידי שר הדתות+המועצה הדתית מתמנה על .1

ידי שר + מומלצי& על45%:  המועמדי& למועצה נקבעי& לפי המכסות הבאותלחוק

 . המקומיתידי הרבנות+ על10%+ידי הרשות המקומית ו+ מומלצי& על45%, הדתות

 .מספר חברי מועצת הרשות המקומית יעלה עללא מספר חברי המועצה הדתית 

חידוש הרכב –6סעי! , 1971+א "התשל) נוסח משולב(חוק שירותי הדת היהודיי&  .2

 :קובע) ד"תשמ: תיקו�(המועצות 

 5 עד 2השר לענייני דתות יחדש את הרכבה של כל מועצה בהתא& לסעיפי& ) א(

 . שי& מיו& בחירת המועצה של הרשות המקומיתששה חוד   בתו& 

עד יו& הפרסו& תוסי! לכה� . הודעה על ההרכב החדש תפורס& ברשומות )ב(

 .המועצה בהרכבה הקוד& ומאותו יו& תכה� בהרכבה החדש

 
 .מ" רוה+להל�, מאז ביטול משרד הדתות ממונה על הנושא משרד ראש הממשלה(*)  

 ימנה ,)א( עד המועד הקבוע בסעי! קט�  ב המועצהלא חודש הרכ" נקבע בחוק כי עוד .3

שימלאו את התפקידי& שאות& מוסמכת , מתאימי&,  ב� שני חברי&צוותהשר 

לממוני& יהיו כל הסמכויות ; ) הממוני&+בסעי! זה  ( לפי חוק זההמועצה למלא

 הממוני& יכהנו ; את סמכות ההכרעההשרלאחד מה& יעניק ; והחובות של המועצה

  .או עד ביטולה) א(ש הרכב המועצה לפי סעי! קט� עד לחידו

 יקבע תנאי כשירות ופסלות למינוי ,באישור הממשלה,  השרכי, מפרט) 4ב(סעי!  .4

 שיהיו כשירי& לשמש , נקבע בי� היתר2004אפריל  מ12הממשלהבהחלטת . הממוני&

 הכל בהתחשב באפיוני,  הנוגעי& לעניי�ניהוליבעלי השכלה או ניסיו� "כממוני& 

 ".לשמשהמועצה הדתית בה ה& אמורי& 

 הגדרת :13' ב57כפי שבא לידי ביטוי בדוח ביקורת  ,  משרד מבקר המדינהלדעת

 ורחבה ביותר ואי� בה אמות מידה שלפיה� נית� גמישה, כישורי הממונה היא עמומה

יש להגדיר בבירור את  המועצות הדתיות כל עוד לא יבוטלו. לבחור מועמדי&

 . למנוע בחירת אנשי& לא מתאימי&כדישי& מממוני& הכישורי& הנדר

 ימומנו, הוצאות המועצה הדתית בניכוי הכנסותיה העצמיות,  לחוק11על פי סעי!  .5

י הרשות " ע60% +וב) מ כיו&"משרד רוה(י המשרד לענייני דתות " ע40% +ב

 .המקומית

מפרטות  ,1985 +ה"התשמ, )תקציב מועצות דתיות(תקנות שירותי הדת היהודיי& .     6

 בתקנות. והתהלי� הנדרש לאישורו, צורתה, את כללי קביעת תקציב המועצה

 נקבע אופ� ניהול ישיבות 1970 +ל"התש, )ניהול מועצות(שירותי הדת היהודיי& 

                                                
 .25/4/04 מתארי� 1825 החלטת הממשלה  12
 . היבטי& בניהול שירותי הדת+פרק שלישי, 9/5/07תארי� פרסו& , 2006ב לשנת 57 דוח שנתי  13
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לתקנות מפורטי& נושאי כספי& והנהלת חשבונות וכ� ' בפרק ו. וסדריה� המועצה

 . של קופת המועצהההאחריות לביטחונ

: החלת הדיני& של שירות המדינה על עובדי המועצות ובניה&,  לחוק קובע13  סעי! .  7

,  והתקנות על פיו1970 +ל"תש, )נוסח משולב) (גמלאות(הוראות חוק שירות המדינה 

הנראי& דרושי& להתאמת ההוראות למבנה המועצות וכ� השינויי& הנראי& 

 .דרושי& עקב ההחלה

גמלאות (עצה וסגניו יחול חוק הרשויות המקומיות כי על ראש המו,  קובע14סעי! 

   . בשינויי& שפורטו בחוק1977 +ז"תשל, )לראש רשות וסגניו

 קובע כי לא יעסוק אד& בעסק טעו� רישוי אלא 1968 +ה"תשכ, חוק רישוי עסקי& .8

בתוספת הראשונה . א& יש בידו רשיו� או היתר זמני לפי חוק זה ובהתא& לתנאיו

 .ופת תוק! רשיו� תקופתי המונפק לעסקלחוק מפורטי& תק

 –את סמכויות המועצה הדתית ) 7בסעי! (חוק שירותי הדת היהודיי& קובע  .9

להחזיק , לש& זה רשאית להתקשר בחוזי&(כמוסמכת לטפל באספקת שירותי דת 

�הכל בהתא& לסעיפי תקציבה , רכוש בדר� שכירות או חכירה ולרכוש מיטלטלי

 ).המאושר

טיפול ברישו& נישואי� ועריכת :  שהמועצה הדתית מספקת נכללי&בי� שירותי הדת .10

 +ג "פיקוח על הכשרות והשחיטה בהתא& לחוק איסור הונאה בכשרות התשמ, חופה

  אור יהודההמועצה הדתית. שמירה על ערובי� וירותי טהרת המשפחה ש, 1983

 .עלמי� בית אינה מספקת שירותי קבורה ואחזקת

כי עסקי& , נקבע , 1995 +ה"התשנ, ) הטעוני רישויעסקי&(צו רישוי עסקי&  .11

כי מקווה מחויב ,  נקבע 7בקבוצה . המפורטי& בתוספת ה& עסקי& טעוני רישוי

 .ברישוי

     1999 +ט"התשנ) תנאי תברואה נאותי& למקוואות טהרה(תקנות רישוי עסקי& 

�הפעלה , הספקת& בבור הטבילה, איכות המי&, מפרטי& את התנאי& לאישור רשיו

 . ותחזוקה
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 ממצאי!�פרק ג

 חידוש הרכב המועצה הדתית ומינוי ממוני!

 ישיבות המועצה הדתיתהרכב ו

שר הדתות יקבע  "1971 –א "תשל) נוסח משולב(פי חוק שירותי הדת היהודית +על .12

 ".את מספר חברי המועצה ובלבד שלא יעלה על מספר חברי הרשות המקומית

 הממונה הבכיר של ידי +שנמסרה על, י המועצה הדתיתברשימה המקורית של חבר      

מועד סיו&  (2004נכו� לאפריל .  חברי מועצה15המועצה הדתית נמצא שנבחרו 

 . חברי מועצה 15רשומי& , )הכהונה

ר המועצה הדתית ושני " הסתיימה כהונת& של יו2004כי בחודש אפריל , נמצא .13

 .רו חברי מועצה דתית חדשי&חברי המועצה סיימו את תפקיד& ולא נבח. סגניו

 2004 באוגוסט 8מינה ראש הממשלה ביו& ,לחוק) 2ב (6כי  בהתא& לסעי! , נמצא .14

ש כממונה בעל סמכות הכרעה .מר ד: לתפקיד ממוני& במועצה הדתית שני ממוני&

 . מ.וכ� את מר א

 ישיבות המועצה

ת המועצה ישיבו: 'פרק ד, 1970 –ל "תש) ניהול(פי תקנות המועצות הדתיות +על .15

המועצה תקיי& לפחות ישיבה רגילה אחת לחודש אול& ": 12, 11וסדריה� סעיפי& 

 ראש המועצה רשאי …שלא לקיי& ישיבות רגילות בחודשי ניס� ותשרי  …רשאית

 � ."…לכנס בכל עת ישיבה שלא מ� המניי

 

   ישיבותפרוטוקול

& על המועצה כי קיימי& פרוטוקולי& לישיבות הממוני, במסגרת הביקורת נמצא .16

 ישיבות מתחילת שנת 5 + ו2006 בשנת 5,  ישיבות3 +2004בשנת : הדתית כמפורט

 . ועד מועד הביקורת2007

 המועצהועדות 

 .פרט לועדת הנחות, לא מונו וועדות, מאז מינוי הממוני&, מועצה הדתיתכי ל, נמצא .17

 . ישיבות5 + ל2006ועדת הנחות התכנסה בשנת 

 

 :מועצה הדתיתהתייחסות ממונה בכיר ב

 . ועדת הנחות7 + ישיבות ממוני& ו10 נערכו 2005בשנת 

נבקש להפנות תשומת לב כי בשעה שמונו ממוני& למועצה עניי� הועדות אינו 

 .רלוונטי בדר� כלל לתפקודה של המועצה
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 תקציב המועצה הדתית

ח נוס( לחוק שירותי הדת היהודיי& 9+ ו8פ סעיפי& "תקציב המועצה הדתית נקבע ע .18

 תקציב המועצות 14 לתקנות1ובהתא& לסעי! )  החוק+להל� (1971+א"התשל, )משולב

  .1985 +ה"התשמ, הדתיות

בניכוי הכנסותיה , לחוק קובע כי בהוצאות תקציב של מועצה דתית'  א11סעי! 

 :יישאו, העצמיות

 .40% של ר בשיעו+הממשלה •

 .60% של ר בשיעו+הרשות המקומית •

כפי שפורטו , 2006+ ו2005, 2004וע לשני& להל� פרוט תקציב מול ביצ .19

 :בדוחות הכספיי& המבוקרי& של המועצה הדתית

 

חלוקת  2006שנת  2005שנת  2004שנת 
 ביצוע תקציב ביצוע תקציב ביצוע תקציב  התקציב

הכנסות 
ממשרד 

ראש 
 הממשלה

)40%( 

1,712,138 1,712,138 1,126,837 
 

1,126,837 944,000 1,502,000 

עיריית 
אור 

יהודה     
)60%( 

1,600,000 1,660,500 1,600,000 
 

1,778,058 1,416,000 1,450,090 

הכנסות 
 עצמיות

311,762 313,963 403,063 403,935 400,000 444,262 

 

כי הסכו& הכולל של תקציב כל מועצה וכ� כל סעיפי , בתקנות שירותי הדת נקבע .20

 .יני דתותיאושרו מראש בידי השר לעני, המשכורת שבו

כי תו� שלושי& ימי& , נקבע, )תקציב מועצות דתיות(בתקנות שירותי הדת היהודיי& .    21

מהיו& שבו קבלה הרשות המקומית תקציב שהגישה לה המועצה הדתית בהתא& 

     :אחת מאלה עליה לעשות, לחוק) 1)(א(9לסעי! 

  

 .למסור הודעה בכתב למועצה על הסכמתה לתקציב שקבעה המועצה •

למסור הודעה בכתב לשר ולמועצה על אי הסכמתה לתקציב שקבה המועצה  •

 . ולפרט את נימוקיה

י "אושר ע) 40(%  / 858,045ס "ע, 2004כי תקציב המועצה הדתית לשנת , נמצא .22

 .>1 <7/9/04מ בתארי� "משרד רוה

                                                
 .1985+ה"התשמ, )תקציב מועצות דתיות( תקנות שירותי הדת היהודיי&  14
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בתקציב השוט! ) 60(% כי השתתפותה של העירייה > 1<מ "י משרד רוה"כ� נמסר ע

 . /1,287,067 והיינ

 .  /1,600,000כי העירייה תקצבה את המועצה הדתית בס� ,         במסגרת הביקורת נמצא

מ בתקציב המועצה " פורס& עדכו� כי השתתפות משרד רוה2005בחודש מרס 

 מתקציבה השוט! 40 %אשר הוו  / 897,138 יעמוד על ס� של 2004הדתית לשנת 

 .>2<של המועצה הדתית 

י "אושר ע, )40(%  / 811,837ס " ע2005ציב המועצה הדתית לשנת כי תק, נמצא .23

 .>3 <16/6/05מ בתארי� "משרד רוה

 2005התקציב אושר במועצת העירייה במסגרת ישיבת אישור תקציב העירייה לשנת 

 . / 1,600,000 ועמד על ס� 2005בחודש יולי 

יב השוט! של בגי� השתתפות העירייה בתקצ / 1,350,000תקציב זה כלל ס� של  .24

 �כהשתתפות העירייה בכיסוי , כתוספת לתקציב / 250,000המועצה הדתית וכ

�מ בכיסוי הגירעו"כנגד השתתפות משרד רוה, גירעו� של המועצה הדתית. 

ס� +ונקבע על> 4<מ "י משרד רוה" תוק� התקציב ע2005כי בחודש נובמבר ,נמצא .25

1,126,837/  . 

מ בתארי�     "י משרד רוה" אושר ע2006ת כי תקציב המועצה הדתית לשנ, נמצא .26

  .23/1/06התקציב אושר במועצת העירייה בתארי� . >5 <7/12/05

לביקורת לא הומצא כל מסמ� בו העירייה מודיעה על הסכמתה או דחייתה את  .27

כמתחייב בתקנות שירותי הדת , 2006+ ו2005, 2004, תקציב המועצה בעבור השני&

 .היהודיי&

 המועצה הדתית מאושר במסגרת תהלי� אישור תקציבה של כי תקציב, נמצא

  . עיריית אור יהודה

ח בגי� " מלש1.3 העבירה העירייה למועצה הדתית ס� של 2005כי בשנת , נמצא .28

 + ו2005ח בשנת " מלש1.1:  כמפורט�תשלו& ההמחאות לפירעו. חובות שני& עברו

 . 2006 בשנת �לפירעו / 200,000

 השתתפותה המתוקצבת של 2004+2005כי בשני& ,  נמצא,מתו� סקירת הנתוני& .29

 המתחייב בחוק שירותי הדת 60 % מעל ההעירייה בתקציב המועצה הדתית היית

 .היהודיי&

לשנת  / 1,381,000ס תקציב של " של העירייה פעלו עבכי בהנהלת החשבונות, נמצא .30

2006 ,"�סכמה א� לא הובא לה, אשר אושר במועצת העירייה, "תקציב מעודכ

כי בפרוטוקול , הביקורת בחנה את התהלי� ונמצא.  לחוק9+ ו8כנדרש בסעיפי& 
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נתבקשה מועצת העירייה לאשר את התקציב , ישיבת המועצה בה אושר התקציב

 יחסית למפורט בספר 2.5%+תו� צמצו& ההוצאות ב, כפי שהוצג בחוברת שנשלחה

 .> 6<יא לאיזו� תקציבוזאת על מנת להב,בכל מחלקה מההוצאה העירונית,התקציב

 השתתפות הרשות 2006לשנת התקציב , כי המועצה הדתית רשמה בספריה, נמצא .31

ולא את התקציב אשר הוגש לאישור במועצת  / 1,416,000ס "תקציב ע, המקומית

 . /1,381,000, קרי, 2.5%העירייה בקיזוז של 

+כי נכו� ל, נמצא, 2006מתו� עיו� בדוח הכספי המבוקר של המועצה הדתית לשנת .   32

מס ( / 668,500+יתרת חוב המועצה למוסדות בגי� שכר עומד על כ, 31/12/2006

 ).'ל וכו"קה, קופת גמל, ביטוח לאומי ,הכנסה

 . /263,000+ על כ31/12/2006נכו� לתארי� , יתרת חוב בגי� שכר לעובדי& עומד

י המבוקר  אישרו הממוני& על המועצה הדתית את הדוח הכספ7/6/07בתארי�  .33

 .   2006לשנת

בטענה שהעירייה לא /  אלפי 2,970ס "כי המועצה הדתית הגישה תביעה ע, נמצא .34

 וכ� בגי� 1996 +2002העבירה למועצה הדתית תקציבי& שהגיעו לה במהל� השני& 

 . הכנסת+קיזוז חובות צריכת מי& עבור בתי

ווה למועצה מ רואה חשבו� מל" מינה משרד רוה2007כי בחודש ספטמבר , נמצא .35

   .> 7<הדתית וזאת לקראת תוכנית הבראה המתוכננת במועצות הדתיות 

י משרד "ע , 2004כי במועצה הדתית בוצעה ביקורת מפורטת לשנת ,הביקורת ראתה  .36

 .2006ח הביקורת הופ2 באפריל "דו. מ" חשבו�  מטע& משרד רוה+רואה

 :ח הביקורת עולה"מתו� עיו� בדו

י התקציב       "ר יהודה דווחו על בסיס מזומ� ולא על עפההכנסות מעיריית או. א

 .ח" מלש1.1זאת פרט לצבירה של הכנסות לקבל בס� , המאושר של המועצה

 . מ דווחו על בסיס מזומ�"         ההכנסות ממשרד רוה

המועצה הדתית תמכה בבתי כנסת בדר� של תשלומי הארנונה וצריכת המי& של .   ב

 .בתי כנסת

בוצעו שלא על פי /  אלפי 150 + בכ2004שהסתכמו בשנת , לומי& אלו      תש

 .המתחייב   מנוהל תמיכות

 יהודה +ח מבקר עיריית אור"בוצעה ביקורת מעקב תיקו� ליקויי& לממצאי דו.  ג

 .169' מס

 :התייחסות ממונה בכיר במועצה הדתית

  בתי כנסת שאי� לה& קשר               המועצה הדתית התנגדה ומתנגדת לקיזוז חובות של

 .מהסכומי& אות& חייבת לשל& העירייה, ד"               משפטי למועה
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 :התייחסות גזברות העירייה

תקציב המועצה הדתית אושר  מידי שנה במועצת העיר במסגרת אישור  .א

התקציב נקבע בהתא& לאפשרויות העירייה . התקציב הכללי של  העירייה

 . ההשתתפות למועצה מס�60 %והיווה מבחינתה 

 .למועצה הדתית נמסר מידע על היק! התקציב שאושר לה מידי שנה .ב

ח שונתה השתתפות המדינה בתקציב המועצה הדתית חדשות "בדו, כפי שצוי� .ג

. לבקרי& כ� שלא נית� היה להתאי& את תקציב העירייה לתקציב המדינה

עי& בסו! כמו כ� קיימת אי התאמה בנתוני תקציב המדינה כפי שה& מופי(

 ).ח" לדו19ח ובנתוני& כפי שמופיעי& בטבלה "הדו

ש בעירייה לאלו "ח לא ציי� כי נמצאה התאמה מלאה בי� רישומי הנח"הדו .ד

 בעובדה תע& זאת אכ� קיימת בעייתיו. שמופיעי& בספרי המועצה הדתית

שרישומי המועצה הדתית מתבצעי& על בסיס מזומ� בעוד הרישומי& בעירייה 

 .בסיס מצטברמבוצעי& על 

.   ח" מלש1.38 – מסכ& 2006למועצה הדתית נמסר כי תקציבה לשנת . ה
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 אד! ושכר�מער+ כח

 א"תק  ומצבת כ
 

י הרשות הארצית "כי למועצה הדתית קיי& תק� מצבת כח אד& מאושר ע, נמצא .37

 . המחלקה לפרט ותקינה, לשירותי דת

 מראה כי ב 1.4.2003 מעודכ� ביו&, בדיקה בטבלת התק� שאושרה למועצה הדתית 

 :  עובדי& בחלוקה22, 2006 בשנת  תקני&  הועסקו15.05 +

 . חודשי עבודה12 עובדי& תקופה של 16 �

 . חודשי עבודה7 עובדי& תקופה של 2 �

 .  חודשי עבודה3 עובדי& תקופה של 3 �

 .  חודשי עבודה4 עובד תקופה של 1 �

מועצה הדתית מועסקי& כי ב,  נמצא2007א בפועל לחודש מרס "ח מצבת כ"י דו"עפ .38

 .כ"עובדי& בסה18

י משרות " עובדי& עפ20כי במועצה הדתית מועסקי& , במעמד הביקורת נמצא .39

� : ובחלוקה כדלקמ

אחוז משרה  תפקיד ת/ש! העובד 'מס
 בתק 

אחוז משרה 
 בפועל

דירוג

נבחרי& 70 % 70% ממונה בכיר שמואל דני .1
נבחרי& 0 % 0 % ממונה אפרי& מועל& .2
בחרי&נ 100 % 100% רב  מקומי דוד ברהו& .3
דרוג 100 %         100 %  בתפקיד מרב שכונה יצחק אלמליח  .4
דרוג רבני 100 % 100 % רב מנהל מחלקה יעקב אדרעי .5
דרוג מנהלי 100 % 100 % 'מנהל מדור א כוכבא יונא .6
דרוג מנהלי 100 % 100 % מפקח כשרות ראשי קי יאיר מתו .7
דרוג מנהלי 100 % 100 % משגיח כשרות ראשי טוביה שימחי  .8
דרוג מנהלי 25 % 100 % משגיח כשרות נודד יצחק עמר .9

דרוג מנהלי 100 % 100 % אחראי מקוואות יעקב יוס! .10
דרוג מנהלי 33 % 50 % מדריכת כלות אורה אור .11
דרוג מנהלי 33 % 50 % )יו�עובדת ניק(' בלנית א *אביבה שקורי  .12
דרוג מנהלי 50 %  50 % 'בלנית ב מלכה שמחה .13
דרוג מנהלי 60 % 60 % 'בלנית ב סועד שוחט .14
דרוג מנהלי 50 % 50 % 'בלנית ב מרגלית אלמליח .15
דרוג מנהלי 25 % 50 % בלנית חנה ארביב .16
17. 
18. 
19. 

 אורנה יוס!
� חנה שופ

 יעל יחזקאל

�עובדת ניקיו 
 בלנית
 בלנית

% 50 % 50 
% 50 
% 25 

דרוג מנהלי
דרוג מנהלי
דרוג מנהלי

דרוג מנהלי 25 %  בלנית נעומי יוסופוב .20
דרוג מנהלי  100 % 'מזכיר ב  .21
דרוג מנהלי  100 % משגיח כשרות נודד  .22
דרוג מנהלי  100 % פקיד קבלת קהל   .23
  11.96 15.05  כ"סה 
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עקב היותה עובדת במקו& משרה  60% מקבלת שכר של ) 15( עובדת כי, נמצא .40

 .עבודה יחידי

, עובד המועסק במשרה חלקית, על פי אוגד� תנאי שרות לעובדי& ברשויות מקומיות

ואשר אינו עובד בעבודה אחרת , אשר הרשות אינה יכולה להעסיקו במשרה מלאה 

ויעבוד , יות משרתו בפועלזכאי לשכר מוגדל מעבר לחלק, המשלימה את עבודתו 

 :בפועל מספר שעות שבועיות על פי הפרוט שבטבלה

 

למרות  , 15%משולמת תוספת רטיבות בגובה של ) 17. (א.כי לעובדת י, נמצא .41

כי , לעומת זאת נמצא. נה מועסקת קבוע בתפקיד המזכה בתוספת זוהעובדה כי אינ

 ואינה מתוגמלת בגי� זכאות 10%העובדת זכאית לתוספת עבודת כפיי& בגובה של 

 .זו

 :התייחסות ממונה בכיר במועצה הדתית

כאשר , תוספת הרטיבות ניתנה לעובדת בעת ששימשה כממלאת מקו& במקווה

 החלי! את 15%אחר ותוספת הרטיבות  בשיעור מ,  בלבד5%דובר על תוספת של 

 .10%התוספת של עבודת כפיי& בשיעור של 

לא תוק� ,  במועצה הדתית�אכ� בשגגה כשהעובדת חזרה לתפקידה כעובדת ניקיו

 .תלוש השכר

 העסקת עובדי! בחוזה אישי

הרשות  הארצית לשירות , מ"במענה לפניית הממונה על המועצה הדתית למשרד רוה .42

לאשר התקשורת > 8<י המחלקה לפרט ותקינה במועצת הדתיות "חלט עהו, דת

 : עובדי& כמפרט3 ע& 30.6.06 ועד 1.1.06 +זמנית בחוזה למש� חצי שנה מ

 .  משרה50 % + ב�כעובדת ניקיו. א.ש' גב .א

 . משרה100 % +כמפקח כשרות ראשי ב. מ.הרב י .ב

 . משרה50 % +כבלנית ב. א.ח' גב .ג

אל > 9<ייה חוזרת של הממונה על המועצה הדתית  נעשתה פנ2006בחודש מאי  .43

בה נתבקש המש� העסקת , מ"ל הרשות הארצית לשירותי הדת במשרד רוה"מנכ

 .בחוזה אישי, העובדי& האמורי&

לתקופה שלא תעלה על חצי הארכה ל המשרד אשר הבקשה וניתנה "כי מנכ,נמצא

 .>13<30.11.07 ועד אישור זו הואר� לתקופה נוספת של חצי שנה. >10<נוספת שנה 

שיעור חלקיות  ד"מס
 המשרה בפועל

שיעור מוגדל 
 מחושב לשכרו

 שעות עבודה ' מס
 42.1/2שבועיות חלקי 

1 50% 60% 21.5 
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 33 %מועסקת כבלנית בהיק! של .* א.ש' כי העובדת גב, במסגרת הביקורת נמצא .44

 �ממשרד , י הממונה"כפי שנתבקשה הכרה במשרתה עמשרה ולא כעובדת ניקיו

 .>9<מ "רוה

, 15 % מקוואותתוספת : כי עובדת המועסקת כבלנית זכאית לתוספות שכר, נמצא

 עובדת המועסקת כעובדת ניקיו� זכאית לתוספת של . 20 %תוספת משמרת שניה 

 .>8< עבודת כפיי& 10 %

  2006אושר בחודש מאי , )עולי הגרדו&' ברח( כי לטובת הפעלת מקווה חדש , נמצא .45

בחוזה העסקה זמני לתקופה שלא יותר , ל מנהל שירותי הדת לשב2"י מנכ"ע> 11<

בלנית : א זה גויסו"למת כלהש. 50 %בלנית ומנקה בהיק! משרות של , מחצי שנה

 משרה 25 %+ומנקה ב.) י.י' הגב( משרה 25 % +בלנית ב, .)ש.ח' הגב( משרה 50 % +ב

 .בתפקיד ובהיק! משרה זהי&. י.נ' י הגב"אשר הוחלפה ע, .)ח.א' הגב(

 נית� אישור מטע& הרשות הארצית לשירותי דת במשרד 14/12/06כי בתארי� , נמצא .46

ית והמנקה אשר שובצו לטובת הפעלת מקווה הטהרה להמש� העסקת הבלנ, מ"רוה

עד למימוש תוכנית הבראה או שינוי , וזאת מידי חודש בחודשו, עולי הגרדו&' ברח

 .>12<בצורכי המועצה הדתית בנוגע להספקת שירותי דת 

 תיקי! אישיי!

 .הביקורת סקרה את התיקי& האישיי& של עובדי המועצה הדתית .47

מהתיקי& לא קיימי& שאלוני& אישיי& וכ� אישור כי בחלק , הביקורת העלתה

 .המופנה לעובד המציי� העלאתו בדרגה

 .י מבקר העירייה"הערה זו חוזרת על עצמה מביקורת קודמת שנערכה ע

�הושלמו , בביקורת הנוכחית, כי לאחר הערת המבקר, הביקורת מבקשת לציי

 .השאלוני& האישיי& החסרי& ותויקו בתיקי העובדי&

 

 לעובדי!דרגות 

מטע& הרשות הארצית לשירותי דת אל > 14< הועבר מסמ� 2006בחודש אוגוסט  .48

הממונה על המועצה הדתית בו מפורטי& זכאי& של העובדי& להעלאה בדרגה משנת 

במסמ� נקבע כי אי� לבצע פעולה כלשהי בטר& בדיקת . 2006 ועד ראשית 2003

 .שירותי דתל הרשות הארצית ל"העלות התקציבית ואישורו של מנכ

הכרוכה בהעלאת דרגות לעובדי& > 15<כי למרות העברת העלות התקציבית , נמצא

 . טר& הועלו העובדי& הזכאי& בדרגה, 2006בחודש ספטמבר 

כי המועצה הדתית לא ערכה ,  נמצא2006ח הכספי המבוקר לשנת "לאחר עיו� בדו .49

   .אי& לכ�בספריה הפרשה בגי� העלות הכרוכה בהעלאת דרגות לעובדי& הזכ
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 פנסיה

 המועצה ,2007נכו� לחודש מרס , י המועצה"שהועסקו ע העובדי& 18 –בנוס! ל  .50

 . וכ� אחד פנסיית שארי&   פנסיונרי& שפרשו  לגמלאות14 –משלמת פנסיה ל 

                    .  /637,7349 +עמדה על כ עובדי& 14 עבור 2006עלות הפנסיה בשנת כ "סה

 מרכיב השכר בתקציב

 81% +המהווי& כ, / 2,231,596 + עמד על  כ2006כ עלות משכורות ונלוות בשנת "סה .51

 .2006מס� תקציב המועצה הדתית לשנת 

 

 קופה ציבורית
 

מפרטות החובה והמועדי& , 15)גמלאות לראש רשות(תקנות שירותי הדת היהודי&  .52

 .בדבר הודעה על מאורע המשפיע על הקצבה

 יו& על כל מאורע המשפיע על זכותו לקבל 30  תו� זכאי המקבל קצבה יודיע לגזבר

ובי� היתר על קבלת הכנסה ממשכורת או מקצבה המשתלמי& לו מאוצר , קצבה

מקופת מועצה דתית או מקופה ציבורית אחרת       , מקופת רשות מקומית, המדינה

 ). גמלאות( לחוק שירות המדינה 35כמשמעותה בסעי! 

 מפרטות את 16)גמלאות לראש מועצה דתית וסגניו(החלטת שירותי הדת היהודיי&  .53

 24בסעי! . קבעת הגמלה ושיעוריה לה זכאי& ראש מועצה דתית לשעבר וסגניו

, כי מקצבה של זכאי שיש לו הכנסה ממשכורת המשתלמת לו מאוצר המדינה, נקבע

לעניי� סעי! , )צ" קו+להל�( מקופת מועצה דתית או מקופה שנקבעה בקופה ציבורית

יופחת כל סכו& שבו עולה הקצבה לפי החלטה זו , )גמלאות(חוק שירות המדינה  ל35

ובלבד שהסכו& המופחת לא יעלה , בצירו! ההכנסה האמורה על המשכורת הקובעת

 .על שליש מהקצבה שהזכאי מקבל לולא הוראות סיע! זה

  .2005 בחודש מאי 17שכרו של ממונה בעל הכרעה נקבע בהוראות .54

 הממונה על המועצה הדתית לא העביר דיווח בגי� תשלו& קצבה .ש.כי מר ד, נמצא .55

 ועד למועד 2004מיו& מינויו באוגוסט , ומשכורת המשולמי& לו מקופה ציבורית

 .הביקורת

                                                
15

+א"התשמ,)ביצוע היוו�, מת� הודעות, סדרי קביעת גמלה)(גמלאות לראש רשות(דת היהודיי& תקנות שירותי ה 
1981 

 .1981+א"התשנ, )גמלאות לראש מועצה דתית וסגניו( החלטת שירותי הדת היהודיי&  16
 .2005+ה"התשס, )שכר של ממונה בעל סמכות הכרעה ושל ראש מועצה דתית( הוראות שירותי הדת היהודיי&  17
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 :תגובת ממונה בכיר במועצה הדתית

, ממנו יכול להשתמע כאילו אני מחויב במס כל שהוא, נבקש לתק� את נוסח הסעי!"

כאשר הלכה למעשה הסכו& המצטבר אינו מיגע לסכו& , לאור הוראת הסעי!

 ".המחויב

ועל פניו אי� כל , שהיא זהה לזו שמעסיקה אותי כיו&" בקופה ציבורית"מדובר 

 .ח לגבי נתו� שהיא עצמה עורכת"צור� לדווח להנה

 .  הצהרה23.9.07למרות זאת ולמע� הסר ספק העברתי עוד ביו& 

             

 העסקת קרובי משפחה

בלנית שהינה גיסתו של , כי במועצה הדתית מועסקי& בעלי קרבה משפחתית, נמצא .56

 .מנקה שהינה אשתו של אב בית ואחראי על המקוואות, רב שכונה ומנהל מחלקה

 

 :התייחסות ממונה בכיר במועצה הדתית

הקירבה המשפחתית אינה פוגעת , מאחר והעובדי& אינ& כפופי& אחד לשני"

 ."בתפקוד&
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 מקוואות טהרה

 : מקוואות טהרה תחת אחריות והפעלה של המועצה הדתית3באור יהודה פועלי&  .57

 ).ההגנה (אפריי& גואטה ' ר' השומר פינת רח' מקווה ברח .א

 .יוס! חיי& ' מקווה ברח .ב

 .עולי הגרדו& ' מקווה ברח .ג

. אחראית על תפעול& ואחזקת&, במועצה) המחלקה: להל�(מחלקת מקוואות  .58

אחראי מקוואות , .י.הרב א, על המחלקה הנ& רב שכונה ומנהל המחלקההממוני& 

 ).א ושכר"ראה פרק כ( המקוואות 3 +ובלניות בחלוקה ל

 1999 +ט"התשנ, )תנאי תברואה נאותי& למקוואות טהרה(תקנות רישוי עסקי&  .59

 .מפרטי& את הספקת& ואיכות& של המי& בבורות הטבילה ובאוצרות המי&

רישו& ,  אחראיות לביצוע חיטוי מי בור הטבילהבמקוואותכי הבלניות , נמצא

 .הממצאי& והעברת הדיווח  לאחראי על המקוואות

שנערכה בחודש דצמבר , א"כי בעקבות ביקורת של לשכת הבריאות מחוז ת, נמצא.  60

בה הוצגו לממונה על המועצה > 17<רישוי עסקי& '   התקיימה פגישה במח2004

א! חוזרי& על עצמ&  , כרשו&, גלו בביקורת ואשר חלק&הדתית הליקויי& אשר נת

> 16<. 

, לפחות,  נדרש לבצע דיגו& ובדיקות בקטרילוגיות פע& בחודש18י התקנות"עפ .61

 .באמצעות מעבדה מוכרת

 שירותי +וול!, כי המועצה הדתית בצעה התקשרות מול מעבדה מוכרת, נמצא

 :ידקי&מ לביצוע הבדיקות הנדרשות לגבי כמות החי"מעבדה בע

 .חיידקי קולי •

 .חיידקי סטאפ אאורוס •

 .חיידקי פסודומונסאורגינזה •

 .ריכוז חומר פעיל •

• PH) ההגבה �ער.( 

 .עריכת מי הטבילה •
 

 4/2007 ועד 8/2006כי במהל� התקופה , בבדיקה מדגמית של הביקורת נמצא .62

 .י המעבדה בתדירות חודשית הנדרשת"הבדיקות בוצעו ע

כי הבדיקה נעשתה ללא התראה , רה חברת המעבדהבטופס הבדיקה מצהי, כ� נמצא

 .מוקדמת

 .כי העתק מתוצאותיה מועברי& למשרד הבריאות, מעיו� בטופס הבדיקה נמצא

                                                
18

 .29 סעי! +1999 +ט"התשנ, )תנאי תברואה נאותי& למקוואות טהרה(קנות רישוי עסקי& ת 
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כי מערכת חימו& המי& בבור הטבילה תאושר בידי , בתקנות רישוי עסקי& נקבע .63

 . 19מהנדס בטיחות

 בטיחות כי בכל שלושת המקוואות טהרה לא בוצעה בדיקת, הביקורת העלתה

 .י מהנדס בטיחות מוסמ� כנדרש בתקנות"למערכת החימו& ע

 :התייחסות ממונה בכיר במועצה הדתית

 נשלח מהנדס לבצע את הביקורת 2007עוד במהל� הביקורת בחודש ספטמבר 

 .  הנדרשת

 רישוי עסקי! והתרי!

כי שר הפני& רשאי לקבוע בצווי& עסקי& טעוני רישוי ,  קובע20חוק רישוי עסקי& .64

 :כדי להבטיח בה& מטרות אלא או מקצת�, ולהגדיר&

 .איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעי& ומטרדי& )1

 .מניעת סכנות לשלו& הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות )2

 .בטיחות של הנמצאי& במקו& העסק או בסיבתו )3

מניעת סכנות של מחלות בעלי חיי& ומניעת זיהו& מקורות מי& בחומרי  )4

 . או בתרופותבדשני&, הדברה

 .לרבות תנאי תברואה נאותי&, בריאות הציבור )5

 .קיו& הדיני& הנוגעי& לתכנו� ולבניה ולשירותי כבאות )6

נקבע כי עסקי& המפורטי&  , 1995 +ה"התשנ, )עסקי& טעוני רישוי( צו רישוי עסקי&  .65

 .בתוספת ה& עסקי& טעוני רישוי

מטרת )  ד7.4ד " מס7ה קבוצ( כי מקווה טהרה מוגדר כעסק טעו� רישוי , נמצא

 . בחוק6+ ו5לפי העניי� כמפורט בסעיפי& , הרישוי העיקריות שלה&

�קובעת כי תוקפו של רשיו� תקופתי למקווה טהרה יינת, 21תקנות רישוי עסקי& .66 

 כי לא יאושר לאד& רשיו�, בתקנות רישוי עסקי& נקבע. לתקופה של חמש שני&

 .  אחר הוראות תקנות אלהלמקווה ולא ינהל אותו אלא א& כ� הוא מלא

 פגישה במחלקה לרישוי ההתקיימ> 17 <2005 לפברואר 10כי בתארי� , נמצא .67

, ב.רישוי עסקי& חבר המועצה מר ח' הממונה על מח: עסקי& בעירייה ובהשתתפות

 .רישוי עסקי&' ש ומנהלת מח.הממונה על המועצה הדתית מר ד

ה לקידו& הלי� רשיונות פגיש"> 17<מטרת הפגישה כמפורט בסיכו& הפגישה 

 ".ההגנה יוס! חיי& באור יהודה' ליקויי& תברואתיי& רח+למקוואות 

                                                
19

 .1996+ו"התשנ, )ממוני& על בטיחות(בעל אישור כשירות כהגדרתו בתקנות הפיקוח על העבודה 
 .1968+ח"תשכ, חוק רישוי עסקי& 20
 תוספת ראשונה, 2000 +א"התשס, )הוראות כלליות(תקנות רישוי עסקי&  21
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סרב המשרד , 2004בעקבות הביקורת של משרד הבריאות שנערכה כאמור בדצמבר  .68

והעירייה , לאשר את חידוש רשיונות העסק של שני מקוואות עד לתיקו� הליקויי&

 .אמנ& לא חידשה את הרשיונות

 
 יוס� חיי!' הרה ברחמקווה ט

 

כי הוגשו התוכניות והמסמכי& הדרושי& ובכלל& התקנת מערכת זרימה , נמצא .69

לסילוק השפכי& שימנע זיהו& מי המקווה או מהמקווה לרשת ) ח"מז+להל�(חוזרת 

 .המי& העירונית

כי , כ� נמצא. כי למקווה הונפק רשיו� לניהול עסק למקווה הנשי& בלבד, נמצא .70

 .31/12/2011 ועד 1/8/2006 +ופה של חמש שני& ולמועדי& מהרשיו� נית� לתק

 
 )ההגנה(השומר פינת אפריי! גואטה ' מקווה טהרה ברח

 

ע& פרסו& עדכו� לצו רישוי .  לצמיתות1975כי למקווה הונפק רשיו� בשנת , נמצא .71

פג תוקפו של רשיו� ניהול , עסקי& המגביל את תוקפו של הרשיו� למש� חמש שני&

 .עסק זה

 

טר& הוגשו המסמכי& הנדרשי& > 17 <2005כי מאז הפגישה בחודש פברואר , מצאנ .72

 .לחידוש תוקפו של הרשיו� והמקווה פועל ללא רשיו� ניהול עסק תק!

 

 עולי הגרדו! ' מקווה טהרה ברח
 

בנייתו החלה . י עיריית אור יהודה כמבנה ציבור"כי מבנה המקווה נבנה ע, נמצא .73

 . פר שני& ונמשכה מס>18 <2003בשנת 

 
כי טר& הושלמו המסמכי& הדרושי& להשלמת הדרישות , במסגרת הביקורת נמצא.   74

 4העדר טופס .  לאכלוס וטופס גמר4טופס , י המפורט בחוק התכנו� והבניה"עפ

 �2006מאי י מבקר העירייה במסגרת ביקורת אשר נערכה בחודש "לאכלוס הוצג ע

 נדונו בועדה לענייני ביקורת בחודש ואשר ממצאיה והמלצותיה, 188' ח מס"דו

 .2006דצמבר 

רק   זה מיועד4טופס : "4 טופס 2005כי למבנה הוצא בשנת , הביקורת העלתה .75

 .>19<" לחיבור מערכות
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תשתיות וביצוע נקבע מועד לקבלת מבנה מקווה ' ל  אשר נשלח מטע& מח"ב דוא .76

, לקבלת טופס אכלוסכ� נקבע כי השלמת דרישות .  מהקבל� לרשות העירייהההטהר

 . באחריות העירייהוהיינ, א"שירותי כבאות והג, לרבות חברת חשמל

 .  לורהוזמ� לקבלה והמבנה יימס.ש.נציג המועצה הדתית מר ד

תשתיות ' באמצעות הפקסימיליה מטע& מח,  נשלח מסמ�10.4.05כי בתארי� ,נמצא .77

ילוט בהתא& לדרישות בו הפניית תשומת ליבו כי עליו לספק את הש. ש.ובצוע למר ד

 .שירותי כבאות

,  נער� טקס חנוכת מקווה הטהרה בהשתתפות שר הדתות2006כי בחודש יוני , נמצא .78

 .>20<דאז ראש העירייה והממונה על המועצה הדתית 

לגזברית העירייה מצוי� כי > 21<במכתב שנשלח מטע& הממונה על המועצה הדתית 

 .30.5.06עול מתארי� עולי הגרדו&  החל לפ' מקווה הטהרה ברח

  נשלח מכתב מטע& מהנדסת העירייה 2006כי בחודש נובמבר , הביקורת העלתה .79

תשתיות וביצוע ובו הוצגו האישורי& החסרי& להשלמת הלי� ' למנהל מח> 22   <

 התקיימה פגישה 2006בחודש דצמבר . מת� האישורי& הנדרשי& בעבור המבנה

תשתיות וביצוע ' דסת העירייה ומנהל מחל העירייה ובהשתתפות מהנ"בראשות מנכ

 .ובו נדונו הפערי& האמורי&

באשר > 23<ל העירייה  "בתשובה לפנייתו של הממונה על מועצה הדתית למנכ .80

 .>24<ר הוועדה לתכנו� ובנייה "ל אל יו"י המנכ"הופנה הממונה ע, לטופס אכלוס

' הגב, ו� ובנייהר הוועדה המקומית לתכנ"מטע& יו> 25<בתגובה לכ� נשלח תזכיר 

כי לאחר שבדקו את תיק הבנייה של המקווה , ל העירייה ובו ציינה"אל מנכ. ד.ש

 וכי יש מספר מהלכי& שיש לעשות כדי להביא לאישור 4כי אי� לו טופס , נמצא,

 .    לתזכיר צור! מכתב מפקחת בניה המפרט את הדרישות שטר& הושלמו. כאמור

ר הוועדה המקומית "מטע& יו>  26<מכתב  נשלח  1/11/07כי בתארי� , נמצא .81

י בדיקות שנעשו "כי עפ, בו ציינה , לתכנו� ולבניה לממונה על המועצה הדתית

 . למקווה) 4טופס (הסתבר כי אי� טופס אכלוס 

כי למקווה אי� רשיו� לניהול עסק  וטר& הוגשה בקשה , במועד הביקורת נמצא .82

 .1968 +ח"התשכ, לרשיו� עסק לפי חוק רישוי עסקי&

פועלי& זמ� רב ללא , הביקורת רואה בחומרה את העובדה שהמקוואות שפורטו .83

רשיו� עסק כנדרש בחוק וכי מבנה ציבור מאוכלס טר& עמד בדרישות המוגדרות 

 .בחוק התכנו� והבניה

 

 



 58 2007  לשנת 2' דוח מבקר העירייה  מס

 :התייחסות מנהלת רישוי עסקי!

המצב ח ואכ� משק! את "מקובל עלי הדו, 2007בהתייחס לביקורת אוגוסט נובמבר "

� .הנדו

 . " המקוואות2 +ר המועצה הדתית החל בהליכי רישוי ל"יו

 
 :התייחסות מהנדסת העיר

 
אישור לחיבור תשתיות חשמל בתארי� , 4עולי הגרדו& נית� טופס ' למקווה טהרה ברח

8.11.07.  

 התעכב לתקופה ארוכה מאחר והטפסי& והאישורי& הנדרשי& לא הועברו 4מת� טופס 

 .הקבל�/מנהל הפרוייקט/תשתיות וביצוע' י מח"למפקח הבניה ע

 

 :תשתיות וביצוע' התייחסות מנהל מח

 
משק! את , מקצועי, ח הביקורת היינו ענייני"בכל הנוגע לתחו& טיפולי ואחריותי דו"

 . "המציאות ויכול להיות כלי יעיל ללקיחת לקחי&

 
 :התייחסות ממונה בכיר במועצה הדתית

 
לטעמינו על העירייה לדאוג להוצאת רשיו� , יכי& לעירייהמאחר ומדובר במבני& השי

 .וזה לא מתפקידה של המועצה הדתית, העסק ככל שנדרש

 
 :ל העירייה"התייחסויות מנכ

 
 :'התייחסות א

 
 .ח מכיל ממצאי& רבי&"הדו, ח הביקורת"עברתי על דו"

י שנית� ממלי2 שתכי� רשימת ליקויי& כד, לכ�, הקורא מתבקש להגיע למסקנות בעצמו

� ."יהי להבי� מה יש לתק

 :'התייחסות ב

 .ל"כפי שבוודאי אתה יודע המועצה הדתית מתנהלת עצמאית ולא בכפיפות למנכ"

ח שהצגת לא מצאתי ממשקי& לעירייה למעט הנושא התקציבי עליו יתנו דעת& "בדו

 .הגזברית והחשב המלווה במידת הצור�
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 מחלקת נישואי 

 כללי

84. �דור החופה והקידושי� ותהלי� הנפקת תעודת נישואי� אמורי& סי, רישו& נישואי

 �וחוק שיפוט בתי די� , 1936, )רישו&(להתנהל על פי פקודת הנישואי� והגירושי

 .1953 +ג"התשי) נישואי� וגירושי�(רבניי& 

על פי חוקי& אלו ניסחה ועדה במשרד הדתות בתיאו& ע& הלשכה המשפטית והיוע2 

סידור חופה והקידושי� ותהלי� , נוהל לרישו& נישואי�, המשפטי לרבנות הראשית

� .הנפקת תעודת נישואי

 ובו מוצג הוראות 2001 מיוני 2/ל משרד לענייני דתות סא"בידי הביקורת חוזר מנכ .85

� .נוהל לרישו& נישואי

�) ק"חו+להל�(סידור החופה והקידושי� , על פי הנוהל כל הליכי הרישו& לנישואי

ות נישואי� הנ& באחריות ובביצוע בפועל של רב מורשה ותהלי� הנפקת תעוד

 .ברבנות הראשית של אותה רשות מקומית

לעומת זאת אגרת נישואי� תגבה רק במשרדי המועצה ועל ידה ולא על ידי הרב 

� .המורשה לרישו& הנישואי

� .אגרת הנישואי� כוללת את האגרה בעבור פתיחת תיק לנישואי

 

 :  יותתעריפי אגרות במועצות הדת .א

 י המועצות"השר לענייני דתות קובע את תעריפי האגרות עבור השירותי& הניתני& ע

 .>27 <הדתיות

 : להל  ההנחיות בדבר התעריפי! הקשורי! לרישו! נישואי 

 .  /600  רישו& נישואי� וסידור& �

� � . / 210              אימות הסכ& נישואי

 :הזוג הוא כאשר אחד מבני 40 %תינת  הנחה בשיעור  **

 . שאינו בשירות קבע, חייל בסדיר �

 .משרת בשירות לאומי �

 . באישור הלשכה לשירותי& חברתיי&+מקרה סעד �

 .ב� ישיבה או סטודנט �

עולה חדש בשנתיי& הראשונות לעלייתו �
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 :האגרה כוללת תשלו! בעד **

 . פרסו& בעיתונות �

 .הגעת הרב למקו& החופה בשטח שיפוטה לרשות מקומית �

     על חשבו� בני+רב מחו2 לתחו& השיפוט של הרשות המקומית     הסעת ה

 . הזוג

� � .שלושה אישורי& על רישו& נישואי

         

 :שירותי! ותעודות שונות            **      

�  � . /135  )א& לא נערכו נישואי�(פתיחת תיק נישואי

 .  /135                 תעודת רווקות  �
� �  .  /50     העתק תעודת נישואי

 
 

, רישו& הנישואי� יכול שיעשה במשרדי רוש& הנישואי� או במשרדי המועצה הדתית

 .א� תשלו& האגרה יעשה במשרדי המועצה הדתית בלבד

א המשמש כרב שכונה ומנהל .י הרב י"מחלקת הנישואי� במועצה הדתית מנהלת ע .86

 .מחלקה

    2005+2007כי בשני& , הי המועצה הדתית עול"מתו� נתוני& שהועברו לביקורת ע.    87

 :         נפתחו תיקי נישואי� והונפקו תעודות רווקות כמפרט

 
 הערות תעודת רווקות  תיקי נישואי  שנה

 

2005 247 121  
 

2006 270 120  
 

 1/1/07 +לתקופה מ 114 170 2007
 1/10/07ועד            

 
 

  2006 + ו2005פתחו בשני&  תיקי נישואי� אשר נ33הביקורת סקרה באופ� מדגמי  .88

 ). תיקי&18 +2006,  תיקי&2005+15( 

משלמי& , כי את האגרות אשר גבתה מחלקת הנישואי� בתיקי& אשר נדגמו,נמצא

 .במשרדי המועצה הדתית

במהל� . בני הזוג המיועד מופני& למחלקה, כי לאחר תאו& פגישה ע& הרב, נמצא .89

פס המפרט המסמכי& הנדרשי& וכ� תהלי� פתיחת תיק הנישואי� נמסר לפוני& טו

� .תשלו& אגרת הנישואי
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וכי , ) /600במקו& ( / 610ס "כי בטופס מצוי� כי האגרה הנה ע, הביקורת העלתה .90

בא& , ק וזאת בתחו& שיפוטה של העיר"האגרה כוללת הוצאות הרב העור� חו

 .הוצאות הסעת  הרב יחולו ועל בני הזוג, החופה ממקיי& מחו2 לעיר

אגרת  / 600:  אשר נגבתה כללה / 610ס "כי האגרה ע, ביקורת עולהמבדיקת ה

 .אשר נגבו בגי� נרתיק לכתובה / 10 +נישואי� ו

עבור  / 600במקו&  / 900נגבו  ) 44/05' תיק מס(כי מבני זוג , הביקורת מצאה .91

� 2406/9' קבלה מס,  /600ס " ע15/1/05 מיו& 2393/6' קבלה מס: אגרת נישואי

 ".יתרת אגרת נישואי�"בגי�  / 300ס " ע6/4/05מיו& 

כי מאחר והקופה מותאמת נגבו >, 28<מברור שנעשה מול הנהלת החשבונות עולה 

 .מבני הזוג / 300תשלו& יתר של 

 :התייחסות ממונה בכיר במועצה הדתית

כאשר בשל רישו& מוטעה , מדובר בטעות חריגה ביותר של פקיד שיצא לגמלאות

� . / 300חודשי& לאחר הנישואי� '  בטעות מסנגבו, בתיק הנישואי

 .ל"טעות זו תוקנה במהל� הביקורת ולבני הזוג הוחזר הס� הנ

מפורטי& התנאי& המזכי& בהנחה מתשלו& , לבני הזוג, כאמור, בטופס שנמסר .92

נקבע המבח� הקובע >, 29<מ "במכתב מטע& היוע2 המשפטי במשרד רוה. האגרה

י המועצה "הינו אישור ממוסד המוכר ע, להוכחת היות סטודנט זכאי להנחה

 .על היות הסטודנט תלמיד מ� המניי�) ג" המל+להל�(להשכלה גבוהה 

כי המועצה הדתית , נמצא, י הביקורת"בתיקי הנישואי� שנבחנו באופ� מדגמי ע

  זיכתה

 .ג"י המל"בהנחה סטודנט אשר אינו לומד במוסד המוכר ע

כגו� רשימת (דתית הכלי& לבחו� זכאות זו עוד עולה כי לא נמצאו בידי המועצה ה

 ).ג"י המל"המוסדות המוכרי& ע

, מ"כי בעקבות פניות ללשכה המשפטית של הרשות לשירותי דת במשרד רוה, נמצא .93

נקבע כי אי� לשלול בשלב זה קבלת תעודת סטודנט כראיה לצור� הנחה באגרת 

� . >30<בי� סוגי הלימודי& ומשכ& , ללא אבחנה , רישו& נישואי

כי נתנו הנחות לבני זוג מבלי שהומצא אישור המכיר בזכאות& מאת מחלקת , נמצא .94

 .הרווחה בעירייה

הוחלט ... מהכרות אישית את החת�:" נרש&> 31<בפרוטוקול ישיבת ההנחות 

 ".  הנחה40 %להעניק לו 
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י המועצה הדתית המפרטי& "כי לא נקבעו תבחיני& ע, הביקורת העלתה .95

נחות מתשלו& האגרות הנדרשות לגביה בעת הפנייה למחלקת הקרטריוני& למת� ה

� .הנישואי

 :התייחסות ממונה בכיר במועצה הדתית

 .  י הממוני&"נקבעו תבחיני& שאושרו ע, לאור הערת המבקר
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 חוזי! ומכרזי!, ספקי!

 –את סמכויות המועצה הדתית ) 7בסעי! (חוק שירותי הדת היהודיי& קובע  .96

להחזיק ,  לש& זה רשאית להתקשר בחוזי&,ירותי דתכמוסמכת לטפל באספקת ש

�הכל בהתא& לסעיפי תקציבה , רכוש בדר� שכירות או חכירה ולרכוש מיטלטלי

 .המאושר

כי חוזי& של המועצה הדתית ייחתמו בידי ראש הרשות ,  לחוק נקבע12בסעי! 

 .המקומית וראש המועצה

 :ורט שירותי& כמפיהמועצה הדתית התקשרה ע& ספקי& ונו תנ .97

מ " ע& עיד� יעו2 והנהלת חשבו� בע1.1.06 קיי& הסכ& מיו& +הנהלת חשבונות •

 )� ).שושנה סלטו

      – ע& משרד עורכי הדי� גלס 12.6.06 קיי& הסכ& מיו& +שירותי& משפטיי& •

 . ברסלע

 .דרור את עמי. ג. ע& א1.1.06 קיי& הסכ& מיו& +טיפול בתחו& העירוב •

• � .ח עזרא ערוסי" ע& רו1.1.06&  קיי& הסכ& מיו+ראיית חשבו

 .כל מיכו�'  ע& חב20.3.03 קיי& הסכ& להשכרה מיו& +שירותי מכונת צילו& •

 . ע& עמותת גניזת קודש מרכזית8.12.04 קיי& הסכ& מיו& +שירותי גניזה •

 . ע& אגודת השוחטי&18.1.05 קיי& הסכ& מיו& +עבודת שחיטה והשגחה •

 .פלאפו�'  חב+ספק טלפוני& סלולארי&  •

כי ראש העירייה אינו חתו& על החוזי& וההסכמי& אות& עורכת , הביקורת העלתה .98

 .המועצה הדתית ע& ספקי השירותי&

כי המועצה הדתית לא פנתה לבירור מחירי& וקבלת הצעות מחיר ממספר , נמצא .99

, ספקי& בכל תחו& שירות מהשירותי& המסופקי& בעבורה וכמפרט בסעי! האמור

 .    ירי&במטרה לבצע השוואת מח

מפרט כללי בטיחות בהקמת , 1998 מיוני 2/ל מנהל שירותי הדת נח"חוזר מנכ .100

�החוזר הופ2 כלקח ממקרה שבו התחשמל למוות מתחזק העירוב . ואחזקת עירובי

 .באחת הערי& באר2

כי המועצה הדתית התקשרה מול קבל� טיפול בתחו& העירוב מבלי שזה , נמצא

בודה והרווחה בנושא כללי בטיחות הכולל שעבר קורס מיוחד מטע& משרד הע

מבלי לוודא קיומו של ציוד מונע ,  מתח חשמליסיכוני& בפעילות של עבודות קוו

 . ל האמור"התחשמלות בידי קבלני העירוב ומבלי שהתקיי& הנדרש בחוזר המנכ
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  המלצות�פרק ד
 

להלי� יש להקפיד ולקיי& את כללי בניית וקביעת תקציב המועצה הדתית בהתא&  .101

 .המוגדר בחוק וכמפורט בתקנות שירותי הדת

מומל2 למועצה הדתית לעבור לרישו& הדוחות הכספיי& על בסיס מצטבר במקו&  .102

� .על בסיס מזומ

יש להסדיר העברת כספי& בגי� שכר למוסדות במסגרת תוכנית ההבראה של  .103

 .המועצה הדתית

תעשנה בהתא& תגמול& והענקת תוספות שכר , יש להקפיד כי העסקת עובדי& .104

ובהתא& לאישורי העסקה המאושרי& , בהתא& לתפקיד& בפועל, להגדרת תפקידי&

 .י הרשות הארצית לשירותי דת"ע

 .מומל2 להסדיר במסגרת תוכנית ההבראה הענקת דרגות לעובדי& הזכאי& .105

אישורי& רפואיי& ינוהלו . לנהל באופ� מסודר את התיקי& האישיי& של העובדי& .106

 .& מעקב ובקרה אחר חידושי&בצורה ממוחשבת לש

יש לבצע הפרשה בספרי המועצה הדתית בגי� העלות הכרוכה בהעלאת דרגות  .107

 .לעובדי& הזכאי& לכ�

 .לקבוע נוהל המסדיר פיקוח ובקרה אחר העסקת קרובי משפחה במועצה הדתית .108

לטפל ולהסדיר מיידית וללא דיחוי הנפקת רשיו� ניהול עסק לכל מקוואות הטהרה  .109

 .י המועצה הדתית"עהמנוהלי& 

110. �במערכת הממוכנת מומל2 להגדיר . מומל2 למחשב את מער� ניהול תיקי הנישואי

כמו כ� . בא& נתנה, שדה המציי� את סכו& האגרה ששולמה ושיעור ההנחה שניתנה

 .לציי� את האסמכתא להנחה

על הממונה הבכיר לבצע מידי חודש השוואה בי� ס� הקבלות שהנפיק הגובה לס�  .111

 . נישואי� שנפתחו וכ� לגבי בקשות נישואי� שבוטלותיקי ה

         ההשוואה צרי� שתעשה בנוס! להשוואה הנדרשת להשוואה בי� ס� הקבלות   

 . י הנהלת החשבונות"שהונפקו לבי� יתרות הקופה הנעשת ע

בקרטריוני&  יש להקפיד כי הנחות בגי� אגרת נישואי� תינתנה רק לאחר עמידה .112

 .ל הרשות לשירותי דת והמצאת המסמכי& הדרושי&"מנכהמוגדרי& בחוזר 

י המועצה "יש לעדכ� במיידית את סכו& אגרת הנישואי� המצוינת בטופס הנמסר ע .113

ל "כ� שיתאי& לגובה האגרה שנקבעה בחוזר מנכ, אהדתית לזוג המיועד להינש

 .   הרשות לשירותי דת

י שירותי& תובא יש להקפיד שכל התקשרות חוזית של המועצה הדתית ע& נותנ .114

 .לחתימת ראש העירייה כנדרש בהוראות החוק
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מדרגות שיעור הסכו& הדרוש לקבלת הצעות מחיר להתקשרויות  , יש לקבוע בנוהל .115

ע& נותני שירותי& ורכישת טובי� כאשר היק! ההתקשות פטורה ממכרז 

 .מכרז זוטא/פומבי

ת בא& חלה עליה& נבחרי וגמלאי המועצה הדתי, מומל2 לבצע סקירה של כלל עובדי .116

 �ממועד " קופה ציבורית"ולהעביר דיווח בגי� " קופה ציבורית"החובה לדווח בגי

 .כמוגדר בהוראות החוק, האירוע בגינו נדרש הדיווח לרשויות המס
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  מסמכי! ישימי!�נספח א

 
 תארי+ סימוכי  מאת הנושא ד"מס

 

תקציב המועצה הדתית לשנת  1
2004 

 7/9/04  מ"משרד רוה

תקציב המועצה הדתית אור  2
  עדכו�+ 2004יהודה לשנת 

 31/3/05  מ"משרד רוה

תקציב המועצה הדתית לשנת  3
2005 

 16/6/05 04080102 מ"משרד רוה

תקציב המועצה הדתית לשנת  4
2005+�  תיקו

 14/11/05 04080102 מ"משרד רוה

תקציב המועצה הדתית לשנת  5
2006 

 7/12/05 04080102 מ"משרד רוה

 23/1/06 73' מס פרוטוקול ישיבת מועצה 2005תקציב העירייה לשנת  6
 

מינוי רואה חשבו� מלווה  7
 למועצה הדתית

 20/9/07  מ"משרד רוה
 

המחלקה לפרט ותקינה במועצות  העסקת עובדי& מחוזה  8
 הדתיות

 5/3/06 

המש� העסקת עובדי& בחוזה  9
 אישי

 29/5/06  המועצה הדתית אור יהודה

המש� העסקת עובדי& בחוזה  10
 אישי 

ל הרשות הארצית לשירותי "מנכ
 דת

220+06 31/5/06 

המש� אישור העסקת עובדי&  11
� תיקו

ל הרשות הארצית לשירותי "מנכ
 דת

219+06 31/5/06 

ל הרשות הארצית לשירותי "מנכ המש� אישור העסקת עובדי& 12
 דת

 14/12/06 

צ אור "א במוע"שנויי& בכ 13
 יהודה 

שות הארצית אג! פיקוח ובקרה בר
  דת ילשירות

6004 if 10/6/07 

האג! לתנאי העסקה ברשות  דרגות לעובדי&  14
 הארצית לשירותי דת

 6/8/06 

 4/9/06  המועצה הדתית אור יהודה  דרגות לעובדי&  15
 

ביקורת תברואית במקוואות  16
 טהרה אור יהודה

 22/12/04  משרד הבריאות

פגישה לקידו& הלי� רשיונות  17
 ליקויי& תברואי&+ למקוואות

 10/2/05  ת רישוי עסקי&מחלק

 צו +בניית מקווה טהרה .18
 התחלת עבודה

 משרד לתשתיות +אג! ההנדסה
 וביצוע

 17/2/03 

 אישור להספקת 4 +טופס 19
 שירותי& 

הוועדה המרחבית לתכנו� ובניה 
  אזור +אור יהודה 

 24/2/05 

הזמנה לטקס חנוכת מקווה  20
 טהרה עולי הגרדו& 

 28/5/06  תית אור יהודההמועצה הד

+מקווה טהרה עולי הגרדו& 21
 הפעלה

 5/6/06  המועצה הדתית אור יהודה

פרוט אישורי& למבני ציבור  22
 �שעדיי� לא הושלמו לצור� מת

 4+טופס

  מהנדסת העירייה
 

30/11/06 
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 29/7/07  ממונה המועצה הדתית ולי הגרדו& ע+מקווה טהרה 23

 
 5/9/07 כללי/ל ל עיריית אור יהודה"מנכ 4 +טופס 24

 
עולי הגרדו& ' מקווה טהרה רח 25

1 
ר הוועדה המקומית לתכנו� "יו

  אזור+ובניה אור יהודה
 25/9/07 

עולי הגרדו& ' מקווה טהרה רח 26
 4 טופס –ר יהודה  או1

ר הוועדה המקומית לתכנו� "יו
  אזור+ובניה אור יהודה

 1/11/07 אור יהודה
 
 

הודעה דבר אישור תעריפי  27
 האגרות במועצות ההדתית

 2/2003 1/חוזר סג ל הרשות לשירותי דת"מנכ

 11/10/07  מ"עיד� יעו2 והנהלת חשבונות בע 2393/6בדיקת קבלות  28
 

הנחות לסטודנט באגרות  29
� רישו& נישואי

 23/2/05   היועצת המשפטית+מ"משרד רוה

30 � הנחה +אגרות נישואי
 לסטודנטי&

 +הרשות הארצית לשירותי דת
 הלשכה המשפטית

 17/7/07 

פרוטוקול ועדת הנחות מיו&  31
22/2/06 

 22/2/06 24/06 ממוני& על המועצה הדתית 
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 ביקורת 

 ניהול נכסי העירייה
 

 3/2007' ח מס"דו
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 70 תקציר מנהלי&
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 72  עובדות+פרק ב
 

 74  ממצאי&+גפרק 
 

 90 המלצות +פרק ד
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  מסמכי& ישימי&+'נספח א

91 
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 תקציר מנהלי!
 

ביקורת מבקר העירייה בנושא ניהול נכסי העירייה בחנה את מער� הפיקוח והבקרה אחר 

 . ניהול נכסי העירייה ותהלי� הקצאת&

 .לסירוגי�, 2008 ובינואר 2007 דצמבר +הביקורת נערכה במהל� החודשי& ספטמבר

 
 :ממצאי! עיקריי!

 

 .מועצת העירייה לא הסמיכה אחד מעובדיה להיות רש& הנכסי& �

�  �במחלקת הנכסי& לא קיי& ספר נכסי דלא ניידי ברוב המקרי& לא נמצא גיליו

 .מנוהל מאגר ממוחשב מקי! לגבי נכסי העירייה, ע& זאת. נכס כנדרש

ה אחרת ושלא באישור כי נכס הועבר משימושה של עמותה אחת לעמות, נמצא �

 . ובידיעת הגורמי& האחראי& בעירייה

 .ללא ידיעת גורמי העירייה, נהרס כליל וזאת לכאורה) ג� ילדי&(מבנה  �

 .בעת הביקורת לא היה קיי& ספר הקצאות עדכני הפתוח לעיו� הציבור �

נמצאו נכסי העירייה שנמסרו לשימוש שלא בהתא& לנוהל הקצאות ובלא חתימת  �

 .הסכ& שימוש

העירייה לא פעלה לפינוי חברה פרטית אשר הסכ& שימוש בקרקע העירונית  �

 . 2002הסתיי& בסו! שנת 

 

 :המלצות עיקריות

 .על מועצת העירייה להסמי� אחד מעובדיה להיות רש& הנכסי& �

לוודא שלכל הרישומי& יהיה גיבוי . יש להשלי& את ספר הנכסי& וגיליונות הנכס �

 .הול& ומאובטח

הסדרת הפיקוח והבקרה אחר ניהול ושימוש בנכסי העירייה ועל לקבוע נוהל ל �

 .באופ� תדיר ויעיל, מקרקעי� שהוקצו

לוודא קיו& ההנחיות להקצאת כל נכסי העירייה ללא תמורה או בתמורה סמלית  �

י הנהלי& ולהשלי& העברת  "להקפיד על פעילותה עפ, באמצעות ועדת ההקצאות

 . המלצותיהכל הנכסי& הנוגעי& בדבר לאישורה ו
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  ח ביקורת" דו�ניהול נכסי העירייה

  מבוא�פרק א
 

 כללי
 

לרבות , בתחו& שטחה של העיר מצויי& נכסי מקרקעי� ומבני& שלעירייה יש זכויות בה&

, גני& ציבוריי&, מגרשי חניה, מקלטי&, גני ילדי&, ספר+בתי, מבני& ציבוריי&, קרקעות

 .ותיה בנכסי& אלה כמפורט בחוק ובתקנותעל העירייה להבטיח את זכוי. דרכי& ועוד

כי כל מקרקעי� שה& קנינה של עירייה יירשמו בספרי ,  לפקודת העיריות קובע187סעי! 

 . האחוזה על ש& העירייה

א& סדרי הבוח� והוראות , א לפקודת העיריות על מבקר העירייה לבדוק170פי סעי! ל

היעילות טוהר מידות ועקרונות , די�הנוהל הנהוגי& בעירייה מבטיחי& קיו& הוראות כל 

� .והחיסכו

�לסירוגי,2008ובחודש ינואר , 2007דצמבר �הביקורת נערכה במהל+ החודשי! ספטמבר. 

 מטרת הביקורת

הביקורת נועדה לבחו� את מער� הבקרה והפיקוח אחר ניהול נכסי העירייה ותהלי� 

 .הקצאת&

 מתודולוגית הביקורת
 

 .המדורי& ועובדי העירייה, ע& מנהלי המחלקותנפגש המבקר , במהל� עבודתו

ל העירייה וכ� ע& בעלי תפקיד לה& "כ� נתקיימו שיחות לפתיחת הביקורת ע& מנכ

 .בדיקת נכסי&, בוצעו סיורי שטח, רלוונטיות לנושא הביקורת

 . הביקורת בחנה באופ� מדגמי את תהלי� הקצאת הנכסי& והשימוש בה&

 סימני! מוסכמי!

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

 כללי

חובותיה ותפקיד עובדה של העירייה בתחו& זה מפורטי& , ניהול נכסי העירייה .1

ל היוצאי& מטע& משרד "בתקנות הרשויות המקומיות ובחוזרי מנכ, בפקודת העיריות

 .הפני&

� שה& קנינה של עירייה יירשמו כי כל מקרקעי,  לפקודת העיריות קובע187סעי! 

 .בספרי האחוזה על ש& העירייה

, כי עירייה לא תהיה רשאית למכור מקרקעי�,  העיריות קובעלפקודת) א (188 סעי! .2

להחליפ& או למשכנ& אלא על פי החלטת המועצה ברוב חבריה ובאישור השר או מי 

 .שהוא הסמי� לכ�

ייה רשאית להשכיר מקרקעי� או להרשות כי עיר, לפקודת העיריות קובע '  ב188סעי!  .3

אול& השכרת מקרקעי� לתקופה העולה על , שימוש במקרקעי� שאי� בו משו& שכירות

חל על , 1972+ב"תשל, )נוסח משולב(חמש שני& והשכרת נכס שחוק הגנת הדייר 

 ).א (188טעונות החלטה ואישור כמפורט בסעי! , שכירותו

י לא תתקשר עירייה בחוזה להעברת מקרקעי� או כ,  לפקודת העיריות קובע197סעי!  .4

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

כל רשות :  זכויות במקרקעי�ניהול פנקסי הרשויות המקומיות 22 בתקנות2לפי סעי!  .5

 � פנקס המקרקעי� +להל� (מקומית תנהל פנקס מיוחד שבו תרשו& זכויותיה במקרקעי

 פנקס המקרקעי� של הרשות המקומית יהיה מורכב משני). המקומיתשל הרשות 

 .ניידי+ניידי וספר נכסי דלא+כרטיסי נכסי דלא: חלקי&

כי רש& הנכסי& ירשו& בפנקס המקרקעי� של הרשות ,  לתקנות קובע5סעי! 

 כל זכות במקרקעי� לטובת הרשות המקומית וכ� כל זכות במקרקעי� של המקומית

 .תו� חודש ימי& מיו& שנוצרה, ובת אד& זולתההרשות המקומית לט

ידי רש& הנכסי& או עובד +הרישו& בפנקס המקרקעי� של הרשות המקומית ייעשה על .6

רש& הנכסי& ידאג . אחר של הרשות המקומית שהורשה על ידו באישור המועצה

 .לשמירת פנקס המקרקעי� של הרשות המקומית

 כי במקרה של הקצאת קרקע של העירייה ,נקבע ) 3638/99 (23צ בעניי� בלומנטל"בבג .7

 :מחוייבת העירייה בהליכי& הבאי&, אל גו! פרטי

 . חייבת להתבסס על תשתית עובדתית בדוקה, כל החלטה מנהלית

                                                
 .1967+ז"תשכ, )ניהול פנקסי זכויות במקרקעי�(תקנות הרשויות המקומיות  22
 .229+231' עמ, 2000א "תשס/ ס"תש, "נבו"פורס& באתר , 3639/99, נגד עיריית רחובות' צ בלומנטל ואח"בג 23
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נועדה לקד& פעילות לטובת הציבור ועל הרשות , הקצאת משאבי ציבור לצורכי ציבור

גופי& אלה או אחרי& כ� לבדוק את צורכי הציבור בטר& מוקצי& על ידה משאבי& ל

לגו! , לעניי� הקצאת קרקע לצורכי ציבור על ידי העירייה+ מקל וחומר+וכ�, בדר� כלל

 .ללא מכרז וללא תמורה: פרטי

חובתה של העירייה . הוא פרסו&,  נדב� ראשו� בהלי� הקצאה תקי�+פרסו& ושימוע

יוני& היא לפרס& את כוונתה  להקצות קרקע לגו! מסוי& ולפרס& את הקרטר

יש לאפשר לה& להשמיע את , כאשר ההקצאה משליכה על תושבי השכונה.  להחלטתה

 .דבר& לאחר הפרסו&

 אמצעי נוס! ליצירת תשתית מוצקה לקראת קבלת החלטה מנהלית ראויה +היוועצות

בגורמי& , היא היוועצות במקרי& המתאימי&, ולמניעת שיקולי& זרי& ופוליטיי&

 .מקצועיי&

צ "י ההלי� שנקבע בבג"י הנוהל או במקרי& שהוא אינו חל עפ"פהחובה לפעול ע .8

 .נגזר מ� ההלי� המנהלי אליו כפופה ומחויבת הרשות המקומית, בלומנטל

 :צ בלומנטל"עמד על כ� בית המשפט העליו� בבג

ה� החלטות מנהליות והלי� קבלת� , החלטותיה של המועצה לעניי� הקצאת קרקע

� בהיעדר הוראה בדי� ובנוהל בדבר מדיניות הראוי ג&. כפו! לכללי הנוהל התקי

עדיי� כפופה הרשות המקומית , וההלי� התקי� בו יש לנקות לצור� הקצאת קרקעות

� .לכללי המנהל התקי

 שמטרתו להסדיר את נושא 24קבע משרד הפני& נוהל, צ בעניי�"בעקבות פסקת בג .9

מלית מאת רשויות הקצאת קרקעות ומבני& בפטור ממכרז ללא תמורה או בתמורה ס

, בריאות, דת, תרבות, מקומיות לגופי& הפועלי& בתו� תחו& הרשות בנושאי חינו�

 .ב"ספורט וכיו, רווחה

על , הנוהל קובע הנחיות שונות לרשות המקומית על מנת לשמור על שקיפות ההקצאה .10

 קיו& נוהל. עקרו� השוויו� ועל מנת להבטיח יעילות וחסכו� ושמירה על נכסי הציבור

�ב� השאר קבלת האישורי& כגו� אישור שר , זה אינו פוטר מחובת אישור על פי כל די

ל משרד "הנוהל נקבע לראשונה בחוזר מנכ.  לפקודת העיריות188הפני& לפי סעי! 

 .7/2007, 7/2005, 7/2004, 6/2002ל "תוק� בחוזר מנכ, 5/2001הפני& 

 

 

 

 

 

  ממצאי!�פרק ג
                                                

 .2001ספטמבר , נוהל הקצאת קרקעות ומבני& ללא תמורה או בתמורה סמלית 24
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כל מקרקעי� שה& קנינה של העירייה יירשמו : כי, בע לפקודת העיריות קו187סעי!  .11

 .בספרי  האחוזה על ש& העירייה

הניהול ,  של מחלקת נכסי& הנ& רישו& נכסי העירייה&תחומי אחריותה העיקריי

בנוס! מטפל מנהל המחלקה .  בה& וכ� ניהול מאגר המידע על נכסי& אלהוהטיפול

ועדת תנועה , ע ומבני& ללא תמורהבריכוז ובהחלטות השונות של ועדת הקצאות קרק

 . ואינוונטר

� הרישו& בפנקס המקרקעי� חייב להעשות באמצאות  הודעות המפרטות מידע בעניי

השינויי& שנערכי& בו ופעילות הרישו& לגביו בלשכת רשו& המקרקעי� , הזכויות בנכס

 ).טאבו(

ירייה נכסי& עמדו לרשות הע, 2007נכו� לחודש ינואר , לפי נתוני מחלקת הנכסי& .12

,  מבני מועדוניות חינו� ורווחה26,  מבני גני ילדי&67,  מבני מוסדות חינו�24: כמפורט

 54,  מתקני& עירוניי& ומשרדי העירייה32, ס הקהילתי" מבני& בניהול המתנ20

 . מבני מקלטי& ציבוריי&61, מוסדות דת

ירוניות ופארקי& גינות ע, מגרשי&: בנוס! לכ� לעירייה זכויות במקרקעי� נוספי&

 .שבילי& ודרכי&, ציבוריי&

כל רשות מקומית תנהל פנקס מיוחד שבו , בתקנות הרשויות המקומיות נקבע כי .13

�: פנקס המקרקעי� של הרשות יהיה מורכב משני חלקי&. תרשו& זכויותיה במקרקעי

בתוספת הראשונה . ניידי+ספר נכסי הדלא, ניידי והחלק השני+כרטיס נכסי דלא

מפורטי& הטפסי& המרכיבי& את שני חלקי הפנקס ומפרטי& את הנתוני& לתקנות 

 .הנדרשי& לש& ניהול המידע של נכסי הרשות המקומית

כי במחלקת , העלתה הביקורת, י התקנות"בבדיקת נושא רישו& זכויות במקרקעי� עפ .14

 . נכס כנדרש�הנכסי& לא קיי& ספר נכסי דלא ניידי וברוב המקרי& לא נמצא גיליו

 .מקי! לגבי נכסי העירייה )  EXCELקבצי (כי מתנהל מאגר ממוחשב , זאת נמצאע&  .15

 .2007למאגר הממוחשב הוזנו נתוני סקר מקרקעי ציבור שנער� בינואר 

תאור הנכסי& : כי במסגרת טיפולו של מנהל מחלקת הנכסי& שולבו בקוב2, נמצא .16

 . עירוניתמפות גושי& ומפה , ע "מפות תב,  תצלומי אוויר+בצורה גרפית

כי על מועצת הרשות המקומית להסמי� אחד ,  נקבע25בתקנות הרשויות המקומיות .17

מעובדיה להיות רש& נכסי& ומתפקידו לנהל את פנקס המקרקעי� של הרשות 

 .ל"לפי התקנות הנ, המקומית

י "כי מנהל מחלקת הנכסי& משמש בפועל כרש& הנכסי& ומבלי שהוסמ� ע, נמצא

 .רש& הנכסי& כנדרש בתקנותמועצת העירייה לתפקיד 

                                                
 .4סעי! , 1967+ז"תשכ, )ניהול פנקסי זכויות במקרקעי�( תקנות הרשויות המקומיות 25
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 :ממצאי פיקוח ובקרה

18. �סקר הנכסי& והתאמת הנתוני& לשיטת הדיווח , פיקוח על השימוש במקרקעי

 :26ידי ועדת ברנע+המומלצת על

ל משרד הפני& על העירייה לקיי& פיקוח על מילוי התנאי& "לפי חוזר מנכ. א

 ביקור בקרקע בי� השאר יכלול הפיקוח. להקצאת    הקרקע ועל השימוש בה

לא . דוח הביקור ייער� על גבי טופס שייקבע לעניי� זה. לפחות אחת לשנה

 .כי בכל המקרקעי� של העירייה מקוימי& כללי& אלה, נמצא

 ונתוניו הוקלדו 2007+2006חברה פרטית ביצעה את סקר נכסי העירייה בשני& .  ב

 . למאגר הנתוני& הממוחשב בעירייה

 הנכסי& נחשבי& מאז הסקר כספר הנכסי& של מאגר הממוחשב ותכנת. ג

היק! , אי� ברישומי& אלה נתוני ערכו של כל נכס, כמוסבר לעיל. העירייה

 שכירה/חכירה/רכישה, התדיינות, גישור, בוררות, לצור� השיווק', ביטוחו וכו

 .מבקשי& הערכת שווי

ניהול מער� לאופ� , פי כללי ועדת ברנע+ לעבור לדיווח על27משרד הפני& מנחה.  ד

 .הנכסי& ולהערכת ערכ& יש חלק נכבד בכ�

או ער� , ברוב& של הנכסי& לא נמצא בספר הנכסי& ער� עדכני של כל נכס .19

 .היסטורי/מקורי

הביקורת לא קיבלה הערכה כללית עדכנית או תקופתית לערכ& של כל נכסי העירייה 

 .וא! לא למקרקעי� בנפרד ולמובני& שביניה&

כי נתוני המער� הממוחשב אינ& עוני& על מלוא הנדרש , אהבתנאי& הנוכחי& נר .20

 .ידי ועדת ברנע+לדיווח בשיטה המומלצת על

 הנכס במאגר הממוחשב אמור להכיל את המידע והפרמטרי& כמפורט �גיליו .21

סוג הבנייה : למשל, נמצא חוסר התאמות להכללת המידע. י התקנות"והנדרשי& עפ

,  לא קיי&+השטח לבנייה, לא קיי&+י ביעוד הנכסשינו, לא קיי&+יעוד הנכס, לא קיי&

 . לא קיי&+אחוז מותר, אחוז בנייה

של ' י פרק ד"כי לא מצויני& פרמטרי& נוספי& המחויבי& עפ, כ� העלתה הביקורת .22

הבעל הרשו& בספר , מועד תחילת הזכות בנכס: התקנות להכלל בספר הנכסי&

 ).טאבו(תארי� הרישו& בספר האחוזה , האחוזה

לגרו& לפגיעה ביכולת לנתח , לדעת הביקורת, עלול, & של הנתוני& החסרי&חלק

לאי ניצול מיטבי ובכשלי& בפיקוח והבקרה , אפשרויות להשבחת נכסי העירייה

 .בניהול&

                                                
 . לבחינת כללי הדיווח הכספי לרשויות המקומיות1.7.97ועדה ציבורית שמונתה ב : ועדת ברנע 26
 .31.1.05 מתארי� 1/05ל "חוזר מנכ 27
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 כ�. בבדיקה מדגמית חוסר התאמות ברישו& מספר נכסי העירייה, הביקורת מצאה .23

כי , הביקורת מצאה. 17ראל  ברחוב תפארת יש+למשל בעניי� רישו& מבנה ציבור

כי קיי& מגרש , בסיור שטח נמצא. הנכסי& רשו& מבנה קיי& ג� ילדי&' ברישומי מח

 ).הרחבה ראה בהמש�(ריק ופנוי ממבני& 

י הרישו& במחלקת " עפ2' כ� מצאה הביקורת שבנכס ציבורי ברחוב עזרא הסופר מס

ספר +ה משמש כביתוהמבנ" מכתב מאליהו"המקו& הינו בשימוש עמותת , הנכסי&

" הוחלפו ידיי&"כי בנכס , בסיור הביקורת בנכס נמצא.  ב  של העמותה+לכיתות א

 ".  נו!+יפה"י עמותת רשת "והנכס משמש כג� ילדי& ומוחזק ע

הביקורת לא מצאה קיומו של הסכ& התקשרות ע& הגופי& שהוזכרו לעיל באשר  .24

 .כס הציבורילהסדר בינ& לבי� העירייה בעניי� ההקצאה ושימוש בנ

 

 :רשיו  ניהול עסק/תעודת גמר/  טופס אכלוס�מבני! ציבוריי!  

או אשר מתנהלת ,  גמר5 וטופס +4נושא שימוש במבני& של העירייה שאי� לה& טופס  .25

פורט בהרחבה וממצאי& על כ� הוצגו , בה& פעילות ללא רשיו� עסק כנדרש בחוק

וכ� בביקורת " 4את טופס הוצ"במסגרת ביקורת , בדוחות קודמי& של הביקורת

 בניית מקווה טהרה ברחוב עולה +) 2/2007דוח , 169' דוח מס(בנושא המועצה הדתית 

 .הפעלת מקוואות טהרה, הגרדו&
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 ועדת הקצאות

 

כי בקשות להקצאת קרקע מאת רשות מקומית יידונו ,  נקבע5/2001ל "בחוזר מנכ .26

 . ועדת הקצאות+להל�, בועדה מיוחדת באותה רשות

 :את הועדה תמנה מועצת  העירייה והיא תמנה חמישה חברי&

 . חברי מועצת העירייה3היוע2 המשפטי לעירייה או נציגו וכ� , גזבר העירייה או נציגו

ל פורס& תיקו� שמטרתו לשנות את הרכב ועדת ההקצאות ונקבע כי "בחוזר מנכ

שות או נציגו שהינו גזבר הר, ל הרשות או נציגו שהינו עובד הרשות"מנכ: הועדה תמנה

ש לעירייה או נציגו שהינו עובד המחלקה "היועמ, מהנדס הרשות, עובד הרשות

ש החיצוני של הרשות ו " היועמ+ש פנימי"המשפטית של הרשות וברשות שאי� בה יועמ

 .הנכסי& ברשות' מנהל מח

. כל ישיבה של ועדת הקצאות חייבת בהשתתפות היוע2 המשפטי של העירייה או נציגו .27

כי חוות דעתו של היוע2 המשפטי , כ� נקבע בנוהל . השתתפותו הינה תנאי לקיומה

 .תחייב את ועדת ההקצאות, בנוגע לעניי� משפטי

 :להל� יובאו העקרונות העיקרי& של נוהל ההקצה .28

ללא תמורה ,  הקצאה של מקרקעי� או של מבנה בפטור ממכרז+הקצאת קרקע •

ופי& הפועלי& בתו� תחו& הרשות מאת רשות מקומית לג, או בתמורה סמלית

כדי לסייע , ספורט וכיוצא באלה, רווחה, בריאות, דת, תרבות, בנושא חינו�

הנוהל חל ג& על הקצאה לזמ� קצר שאינה . לה& בפעילות& למע� הציבור

דורשת את אישור שר הפני& והיא אינה פוטר מהצור� בקבלת אישור השר 

 .מקו& שאינו כזה נדרש

 רשות מקומית לקבוע תכנית שתקבע ייעוצי& לשימושי&  על כל+פרוגרמה •

 .ל"בקרקעות שבתחומה ונית� להקצות רק קרקעות שכלולות בתוכנית הנ

 על הוועדה לדו� בבקשות להקצאות לפי ההלי� המפורט בנוהל +ועדת הקצאות •

 .י תבחיני&"ועפ

 הנוהל קובע את הפרטי& שצרי� להכי� טופס בקשה +בקשה להקצאה •

 .ת המסמכי& שיש לצר! לבקשהלהקצאות וא

 הנוהל קובע שהלי� ההקצאה יכול שיהיה בשל בקשה או +הלי+ ההקצאה •

נקבעה חובת פרסו& דבר האפשרות להקצאת . ביוזמת הרשות המקומית

הקרקע והשימושי& האפשריי& וכ� דבר הבקשה להקצאה א& . קרקע ע& פרט

סינו� ,  יו&60 אפשרות לציבור לפנות ולבקש את הקצאת הקרקע תו�, ישנה
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דיו� בהתנגדויות והכנת , י ועדת ההקצאות ופרסו& להתנגדויות "הבקשות ע

הבאה לאישור , לפי סדר עדיפויות  רשימה מומלצת ומנומקת של הבקשות

 .  יו&30מסירת הודעה באשר להחלטת מועצת הרשות תו� . המועצה

 . הנוהל מפרט את אשר על ההסכ& להכיל בתוכו+הסכ! התקשרות •

על הפיקוח לכלול .  על הרשות לפקח על קיומ& של תנאי ההקצאה+קוחפי •

 .לפחות ביקור אחד במקרקעי� במהל� שנה ודיווח על טופס מתאי&

.  על הרשות לנהל ספר בו תירשמנה  כל ההקצאות שבתחומה+ספר ההקצאות •

 �ספר זה צרי� להיות בפני ועדת ההקצאות בעת דיוניה והוא פתוח לעיו

 .הציבור

 המגדיר 7 הוסי! לנוהל המקורי את סעי! 6/2002ל " חוזר מנכ+מקוצרנוהל  •

 ).כולל(נוהל חילופי מקוצר להקצאה לתקופה של עד שנה 

 במקרה שהגו! שקיבל את ההקצאה במקש +הגדלת שטח ההקצאה המקומית •

יש ביכולתו לבקש להגדיל את השטח שהוקצה לו , להרחיב את פעילותו

 .6/2002ו בחוזר ובתאי& הנקובי& בנוהל שפורט

 .2005כוננה בחודש מאי , 7/2004ל "ועדת הקצאות בהרכבה כפי שנקבע בחוזר מנכ .29

 .8.6.2005הועדה התכנסה לישיבתה הראשונה בתארי� 

כי הועדה התכנסה , י הפרוטוקולי& והמסמכי& אשר הוצגו לעיו�  הביקורת נמצא"עפ

 . פעמי&14עד למועד הביקורת 

לאחר התייעצות ע& , כי ועדת ההקצאות,  קובע6/2002ל משרד הפני& "חוזר מנכ .30

תגבש הצעת תבחיני& להקצאת קרקעות בתחו& , הגורמי& המקצועיי& ברשות 

 .על מועצת הרשות לאשר את התבחיני&. הרשות המקומית

  אשרה תבחיני& להקצאת קרקע16.7.2006כי מועצת העירייה בישיבתה מיו& , נמצא

 .ציבורית

  בקשות שונות  9 +ועדת ההקצאות הנוכחית דנה עד כה בככי , הביקורת העלתה .31

חלק� של הבקשות הוגשו לועדה לדיו� בשנית לאחר .להקצאת קרקעות ומבני&

 . שהבקשה נדחתה בדיו� קוד&

מצאה הועדה לאשר ולהמלי2 על הקצאה , מתו� הבקשות אשר נדונו בפני הועדה

 שלבי& נוספי& בטר& תבשיל יתר הבקשות נדחו או שנדרשו.  בקשות שהוגשו2בעבור 

י "הגשת מסמכי בקשה עפ, י"אישור ממ: כגו�(ההחלטה לעניי� בקשת ההקצאה 

 ).'פרסו& וכו, התאמת פרוגרמה, התבחיני&
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 :9.10.07ועדת הקצאות מיו! 

בישיבת ועדת הקצאות אשר התקיימה בתארי� , במעמד משקי!, הביקורת נכחה .32

9.10.07>    12<. 

 .7/2004ל משרד הפני& "ה תא& את הנדרש בחוזר מנככי הרכב הועד, נמצא

 יו& לפני מועד הדיו� 30בפני הועדה לא הונח ספר ההקצאות שרישומיו עודכנו עד 

 .5/2001ל "כנדרש בחוזר מנכ

 :בפני הועדה הונחו שתי בקשות

 .להקצאת שטח להקמת בית הכנסת בנוה רבי�" תומכי תמימי&" עמותת  .א

 . דונ& להקמת ישיבה קטנה בנוה רבי�2קצאת לה" תומכי תמימי&"עמותת  .ב

בפני הועדה לא הוגשה בקשה להקצאת קרקע : נקבע כי' בסיכו& הישיבה לנושא א

 .י נוהל הקצאת קרקעות"עפ

� .הועדה מחליטה שלא להקצות בשלב זה קרקע לבניית בית הכנסת בנוה רבי

מקצועית של לאור חוות דעתה ה: י הועדה כי"נקבע ע' בסיכו& הישיבה לנושא ב

מחליטה הועדה לדחות את , מהנדסת העיר לפיה אי� עתודות קרקע למטרה המבוקשת

 .הבקשה להקצאת הקרקע

כ� עולה מישיבת הועדה ומדברי מהנדסת העירייה כי נדרש לעדכ� את הפרוגרמה 

�   .להקצאת שטח לבניית בית כנסת בשכונת בנוה רבי

 

 :רישו! הקצאות הקרקע בספר ההקצאות

ל משרד הפני& על העירייה לקיי& רישו& מרוכז של כל הקצאות "וזר מנכלפי ח .33

בי� היתר יכלול הרישו& פירוט ).  ספר ההקצאות+להל� (הקרקע שאושרו בתחומה 

א& הוגשה בקשה להארכת הזמ� לפיתוח הקרקע , מתי הוחלט על הקצאת הקרקע

 הקצאות ירוכז מידע ג& על, בספר ההקצאות. וא& נתקבלה החלטה בהקשר לכ�

בעת . ספר ההקצאות יהיה פתוח לעיו� הציבור. קרקע שאושרו טר& פרסו& נוהל זה

לא נמצא רישו& לגבי . הביקורת לא היה קיי& ספר הקצאות פתוח לעיו� הציבור

י ועדת ההקצאות במתכונתה הנוכחית וכ� לגבי הקצאות שאושרו "הקצאות שאושרו ע

 .5/2001ל "בטר& נכנס לתוקפו הנוהל בחוזר מנכ
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 :ולהל  הפירוט, הביקורת בחנה מדגמית מספר נכסי! .34

 :17כצנלסו  '  רח�80 חלקה 7216גוש  .א

 ).י"ממ+להל�(לעירייה מעמד בקרקע מכח חוזה חכירה מול מנהל מקרקעי ישראל 

 .ג� ילדי&, המבנה הינו מבנה ציבור

סוכמו , וגורמי העירייה) י" ח+להל�(בפגישה שנערכה ע& נציגי עמותת חינו� ישראל 

 .>1<י "הנקודות להסדר זמני ב� העירייה ועמותת ח

י בדבר הפעלת ג� ילדי& הובא לאישור מועצת העירייה בתארי� "הסכ& ע& עמותת ח

 .מועצת העירייה דחתה את ההסכ& . 22.7.03

י להפעלת ג� ילדי& בשכונת ההסתדרות הובא "כי אישור חוזה ע& עמותת ח,נמצא

במסגרת הישיבה צוטט ראש . 24.8.03 העירייה בתארי� לדיו� חוזר בישיבת מועצת

כי נתתי את המפתחות של הג� לעמותה זו , למע� הגילוי הנאות:" העירייה בפרוטוקול 

 ".בטר& הדבר אושר בעירייה

 .י"כי מועצת העירייה דחתה שוב את הצעה זו לאשר ההסכ& ע& עמותת ח, נמצא

 31.8.2004 ועד 1.9.2003, ד"י& תשסמאג! החינו� נמסר לביקורת כי בשנת הלימוד

 .י במסגרת רשת גני הילדי& העירונית"י עמותת ח"הופעל ג� הילדי& ע

" שכותרתו , ל העמותה"אל מנכ> 4<במסמ� שנשלח מטע& גזברית העירייה 

פורט ההסכ& בי� הרשות לבי� , " עבור ג� ישראלי באור יהודה+התחשבנות כספית

 .&העמותה בעניי� ההסדרי& הכספיי

חשמל מי& , כי העירייה נושאת בעלויות כגו� הוצאות טלפו�, כ� צוי� במכתב

 .ת"והתחייבות שיפו2 הג� מתקציב רש

 נחת& חוזה בי� העירייה לבי� עמותת חינו� ישראלי בו 25.8.04כי בתארי� , נמצא

. 7216 בגוש 80העירייה מעניקה לעמותה רשות להשתמש בנכס הידוע כחלק מחלקה 

 .31/8/05 ועד 1/9/04שאה מיו& תקופת ההר

ל העירייה ומציי� בשנית " מצוטט מנכ27.8.07בפרוטוקול ישיבת ועדת הקצאות מיו& 

 .24.8.03את דברי ראש העירייה מישיבת המועצה מתארי� 

ל כי מועצת העיר לא אישרה את מסירת המבנה אול& המבנה בכל "כ� מציי� המנכ

 .>3<זאת נמסר ועובד עד היו& 
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י� שנית� בבית המשפט המחוזי בירושלי& בשבתו כבית משפט לענייני& בפסק ד

לרבות , תהיה אשר תהיה, כי כל הקצאה, קבע בית המשפט בצורה נחרצת, 28מנהלי&

 .י נוהל הקצאות"מחייבת שההקצאה תעשה עפ,   קיי&�רשות שימוש בבניי

                                                
פורס& באתר , )חשי�הנשיא השופט דוד . ס' כב (21.12.04& מיו& +ראש עיריית י' נ'  ברקת ואח1060/04) &+י(מ "עת 28

 ".נבו"
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 :' מוניות ה�32 חלקה 7215גוש .ב

 +י כבר רשות בלבד על"כח חוזה חכירה מול ממלעיריית אור יהודה מעמד בקרקע מ

 .>2< מנת שיקו& עליו בריכת שחיה

 . ' נחת& הסכ& בי� עיריות אור יהודה לבי� מוניות ה1.2.1997בתארי� 

) 10 חלקה 7215גוש (בהסכ& נתנה העירייה רשות לבעלי תחנת המוניות להציב במקו& 

מת ההסכ& ועד ליו& החל מיו& חתי,  שני&4מבנה ולהשתמש בו לתקופה של 

תשלו& גלובלי עבור , לחודש$ 100התחנה התחייבה לשל& לעירייה ס� של . 31.1.2002

 .לרבות מסי ארנונה, וכ� לשאת בכל הוצאות החזקת המבנה ושימוש בו, צריכת חשמל

 אשרה הסכ& שימוש של תחנת מוניות 14.4.2002מועצת העירייה בישיבתה מיו& 

 .31.12.2002סתיי& בתארי� בשטח בכפו! לכ� שההסכ& י

מאת מתא& פעולות מנהל ולוגיסטיקה בעירייה > 5< הופנה מזכר 2007 יולי 2+ב

ש לעירייה לבקשתו של החשב המלווה "ד היועמ"במזכר נדרשה חוו. ש לעירייה"ליועמ

לעירייה לגבי מכלול ההתקשרות הקיימת וכ� לגבי התקשרות מחודשת לרבות תשלומי 

 . 'מי& וכו, חשמל ,  ארנונה,שכירות/דמי שימוש

ש לעירייה ובו פרט כי בבחינת "נשלח מסמ� מאת היועמ, בהתייחסות למזכר

אי� מניעה להפסיק את ההתקשרות ע& מוניות  המסמכי& שהועברו אליו עולה כי

כ� צויי� כי אי� מניעה לפעול לגביית . היכל ולצאת למכרז שכ� תקופת ההרשאה חלפה

 .>6 <החוב שהצטבר עד היו&  

. פורט סיכו& עקרוני שנער� בינו לבי� נציג התחנה> 7<במסמ� מאת החשב המלווה 

הסיכו& ד� בעניי� חובות תחנת המוניות וכ� בהזמנת והתקנת מונה חשמל ומונה מי& 

 י הערכת שמאי של העירייה החל"כ� סוכ& כי התחנה תשל& דמי שכירות עפ. בנכס

 .2007מחודש אוגוסט 

ל העירייה ינחה את גורמי העירייה "ה החשב המלווה וביקש שמנכבסיכו& המסמ� פנ

 .לעריכת הסכ& ולכלול בו האמור

ש לעירייה "ל מאת היועמ" נשלח דוא2007 לאוגוסט 16כי בתארי� , הביקורת מצאה

 לוקה בהעדר בחינת  ההיבט 13.8.07אל החשב המלווה ובו פירט כי הסיכו& מיו& 

ת במקו& ובכלל זה ההיבט של דיני המכרזי& החוקי של עצ& הקמת תחנת מוניו

 .רשיו� עסק, היתר בניה , )השכרת נכס ללא מכרז(

ש לעירייה צויי� כי במצב דברי& זה שבו ציי� כי "במסמ� נוס! נשלח מאת היועמ

המש� הפעלת , ההרשאה של תחנת מוניות היכל הסתימה וכי נית� לצאת למכרז

י& אשר לא זו בלבד שאינה מתיישבת ע& התחנה ללא מכרז תו� עקיפת דיני המכרז

 .החוק אלא עלולה לגרו& לאובד� רווחי& לעירייה
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בהתייחסותו לביקורת ציי� החשב המלווה כי ע& היכנסו לתפקיד החשב המלווה 

מטרת ההסדר . לעיריית אור יהודה מצא כי לתחנת המוניות חוב כספי כלפי עירייה

 .הינה להסדיר ולטפל בחוב הקיי&
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 " :יגדיל תורה" הקצאת מגרש ציבורי לעמותת �75 חלקה 7212גוש  .ג

 .1996י משנת "לעירייה מעמד בקרקע מכח הסכ& חכירה ע& ממ

 אשרה את הקצאת הנכס לבית כנסת קיי& 21.6.2006מועצת  העירייה בישיבה מיו& 

 ".יגדיל תורה"המאוגד כעמותת 

חליטה לאשר את  ה15.8.2006, מיו& 3' בשיבתה מס, ועדת ההקצאות בעירייה

 .הקצאת החלקה לעמותה

 .  אשרה בשנית את הקצאת הנכס לעמותה19.10.2006מועצת העירייה בשיבתה מיו& 

בה . ק.ד ה"עו, ש החיצוני לעירייה"ד של  היועמ"לפרוטוקול הישיבה צורפה חוו

 .המלי2 לאשר את בקשת העמותה

 בעניי� הקצאת קרקע  בדבר הודעה לציבורת בוצע פרסו& בעיתונו3.8.2007בתארי� 

 .75 חלקה 7212גוש , לבית כנסת ברחוב הרצל באור יהודה

הנכסי& בעירייה אל '  נשלח מסמ� מאת מנהל מח2007כי בחודש נובמבר , נמצא

בו ציי� את דבר פרסו& דבר ההקצאה וכי לא נתקבלו > 8<א " מחוז ת+משרד הפני&

� .הצעות להקצאת הקרקע שבנדו

י משרד הפני& וזאת לאחר "הנכסי& את אישור ההקצאה ע' במסמ� מבקש מנהל מח

 .   שיושמו כל הוראות נוהל ההקצאות

   

 :עולי מהגרדו!'  מועדונית במבנה ברח�"לשובע"עמותת  .ד

  .22.07.2003אישור הסכ& ע& העמותה אושר בישיבת מועצת העירייה ביו& 

הוסכ& בי� . 28.08.2003נחת& בתארי� " לשובע"הסכ& בי� העירייה לבי� עמותת 

 .הצדדי& כי מעמדה של העמותה במבנה תהייה של בר רשות ללא תמורה

 .30.06.07 ותסתיי& ביו& 1.7.03תקופת הרשות תחל ביו& , י ההסכ& שנחת&"עפ

תואר� תקופת ההרשאה , כי בתו& תקופת הרשות הראשונה,  להסכ& נקבע5בסעי! 

את כל עוד איש מהצדדי& לא וז, לתקופות חוזרות ונשנות של שנה  אחת כל תקופה

 .או אי חידושה/ו, הודיע לצד השני על החלטתו להביא לסיו& ההרשאה

החשמל והמי& שיהיו לעמותה בי� , כי העירייה תישא בתשלומי הארנונה, כ� נקבע

י העמותה "הפעלת בית הנוער וכ� תממ� העירייה את שכרו של מדרי� אחד שיועסק ע

 .בבית הנוער

מ ראש העירייה לבחו� את תקינות "י מ"ע,  נתבקש מבקר העירייה18.07.07בתארי� 

 .>9< " לשובע"ההלי� של הסכ& התקשרות העירייה ע& עמותת 
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ד "עו, ש  החיצוני לעירייה"נתקבלה התייחסותו של היועמ, בתשובה לפניית המבקר

 .>10<.  ק.ה

  לעמותההקצאת המבנה, כי ההתקשרות פטורה ממכרז. ק.ד ה"בהתייחסותו ציי� עו

ל משרד הפני& בעניי� הקצאת "י חוזר מנכ"אינה מחייבת נקיטה בהליכי& עפ

� .המקרקעי

כי א& בודקי& את , צוי�> 18<. ק.ד ה"ד נוספת אשר התייחס בה עו"בחוו

כי שתיה� מתחייבות , ההתקשרויות ע& עמותת קדימה וע& עמותת יוניסטרי& עולה

, ל"במקרי& הנ. & של הפעלת בתי נוערשירותי& ברורי) ס"או למתנ(לספק לעירייה 

�ולא מדובר בהקצאת קרקע ללא , אי� מקו& ואי� צור� בהפעלת נוהל תמיכות, צוי

 .  שיש להפעיל לגביה את נוהל ההקצאות, תמורה

ש לעירייה אל היוע2 " נשלח מסמ� מאת היועמ19.9.07הביקורת ראתה כי בתארי� 

בעניי� התקשרויות ע& העמותה בקשר המשפטי למשרד הפני& ובו מופני& תכתובות 

 .להעברת מבני&
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 :כמוס עגיב' ס  רוגוזי   ברח" מועדונית קדימה במבנה ביה�"לשובע"עמותת .  ה

 10.5.04מיו& " לשובע"ר עמותת "ד גלעד חריש יו"הביקורת ראתה מכתב מאת עו

ת הנוער בדבר בי" לשובע"שהישגו בי� העירייה לבי� עמותת , באשר להסכמות לכאורה

 .קדימה במתח& רוגוזי� והנושא לכאורה ג& את חתימתו של ראש העירייה דאז

.  רשות ללא כל תשלו&+במכתב נרש& כי המבנה יועמד לרשות העמותה במעמד בר

 . בנוס! יועמד לרשות העמותה מגרש ספורט הנמצא מדרו& מבנה

בהוצאות את חלקה " לשובע" למסמ� נרש& כי העירייה תשיב לעמותת 6בסעי! 
 שני& 10 +כי תוק! ההסכ& ל, במסמ� נכתב. י חשבוניות שיוגשו"וזאת עפ, השיפו2

 .מיו& חתימתו

 .הביקורת לא ראתה החלטת מועצת העירייה באשר להסכ& זה

ש לעירייה שנערכה בטר& בוצעה "ד מאת היועמ"לביקורת לא הומצאה חוו

ס "מה במתח& ביהההתקשרות שפורטה הסכ& זה ולתהלי� הפעלת מועדונית קדי

� .רוגוזי

בהתייחסותה לביקורת השיבה גזברית העירייה כי לא הוצגה בפניה העובדה שבמתח& 

 ".לשובע"י עמותת "רוגוזי� הופעל בית נוער ע

ר שיפו2 מועדונית "אישרה תב, 11.10.2004כי מועצת העירייה בשיבתה מיו&  , נמצא

  ח" אלש300:  רות המימו�מקו. ח " אלש500ס רוגוזי� בס� "קדימה במתח& בי

 .ח  העירייה" אלש200, "לשובע"עמותת 

 .26.1.2005י משרד הפני& בתארי� "ר אושר ע"התב

 :תגובת גזברית העירייה

אות� נאלצנו ,  מועדוניות יו&3 הרשות הייתה בתכנית הבראה ונסגרו 4+2002בשני& "

 .לסגור כדי לקצ2 בהוצאות הרשות

במבנה , עיל מועדונית יו& בשיתו! ע& עמותת לשובעי הרשות להפ"התקבלה החלטה ע

 .ברחוב עולי הגרדו&

ד קרונפלד שהעניי� תקי� ונית� "ד של עו"י חוו"החוזה אושר במועצה נחת& עפ

 .להתקשר

הוגשו ,  אישרה מועצת העיר תקציב לשני מדריכי& לקדימה לאור זאת2005בשנת 

 " .1/05חשבונות על שתי מדריכות החל מחודש 
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  17' תפארת ישראל מס' ג  ילדי! ברח�מבנה ציבור.    ו

 . קיי& ג� ילדי&17' תפארת ישראל מס' ברישומי העירייה מצוי� כי בנכס ברח

כי , נמצא) 2/2006הוצאות אנרגיה (בסיור של הביקורת במהל� ביקורת קודמת 

 . המגרש ריק ופנוי ממבני&

ה בבקשה להקצות את הנכס  אשר דנ6/11/2006בפרוטוקול ועדת הקצאות מיו& 

ל העירייה כי במקו& קיי& ג� ילדי& אשר מיועד "י מנכ" כנסת צויי� ע+לבניית בית

הביקורת בקשה לבחו� את תהלי� קביעת המדיניות ומערכת השיקולי& אשר . להריסה

 .הביאו לכ� שהמבנה ייועד להריסה

ה מדיניות ל העירייה כי לא נקבע"לשאלות הביקורת נתנה התייחסותו של מנכ

� .הג& שהיה מבנה יש� ובעל גג עשוי אסבסט, שהביאה להחלטה להריסת הג

וזאת בעת , אלמוני, י גור& כלשהו"ל כי הבחי� בעובדה שהמבנה נהרס ע"כ� ציי� המנכ

 .שער� סיור בשטח במסגרת בניית בית כנסת בסמו� לנכס

ה אשר לכאורה לא ידוע       הביקורת רואה בחומרה תופעה זו של הריסת נכס של העיריי

לדעת הביקורת המצב משק! לכאורה חוסר שלטה ובקרה הדוקי& . לגורמי העירייה

 .הנדרשי& לש& שמירת רכושה של העירייה מנזקי&
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א באשר לנושאי& אשר טר& "הביקורת ראתה תכתובת ע& משרד הפני& מחוז ת .35

 :הסתיי& הטיפול בה&

יהודית ויונייטד ישראל בדבר הקמת התקשרות בי  עיריית אור יהודה לסוכנות ה .א

 : 37 מגרש 6503מעו  יו! בגוש 

> 13  <28.2.2005א במשרד הפני& מיו& "במכתב מטע& הממונה על מחוז ת

ל עיריית אור יהודה פורטו מספר ליקויי& אשר נתגלעו במסמכי& "המופנה אל מנכ

ד "ווחסרה ח, ש אינו מושל&"טופס היועמ: י העירייה אל המחוז"שהועברו ע

. 'חסרי& סעיפי& המתייחסי& לאיסור על פעילות פוליטית מפלגתית וכו, משפטית

נשלחה תזכורת מטע& הנהלת המחוז כי טר& נענו > 14 <2006בחודש יוני 

 יו& לא ימשיכו לטפל 30ולפיכ� מודיעי& כי במידה ולא יענו תו� , למכתב&

ייה אל משרד הביקורת לא ראתה כי נשלחה התייחסות העיר. בהסכ& האמור

 .א"הפני& מחוז ת

 חוזה ע! חברת העובדי! השיתופית הכללית באר4 ישראל �89 חלקה 7216גוש  .ב

  :מ"בע

 אשרה את החכרת המקרקעי� של בית 22.7.2002      מועצת העירייה בישיבתה מיו& 

הסכ& חכירה בי� העירייה לבי� חברת . >15<ההסתדרות לחברת העובדי& 

 . >16 <27.6.2002מ נחת& בתארי� "לית באר2 ישראל בעהעובדי& השיתופית הכל

הנכסי& של העירייה אל משרד '  נשלח מכתב מאת מנהל מח2003     בחודש מרס 

 .א בבקשה לאשר את הסכ& החכירה"הפני& מחוז ת

ואשר > 17< לשכת היוע2 המשפטי +כי במכתב שנשלח ממשרד הפני&, נמצא

, מאחר ומדובר במקרקעי העירייה,  נכתב.ק.ד ה"ש לעירייה עו"הופנה אל היועמ

החל על , חובה על העירייה לפעול בהתא& לנוהל אישור חוזי&, מהפקעה, כתוצאה

כ� נכתב כי מאחר והעברת המקרקעי� לרשות העירייה . כל הרשויות המקומיות

מטרת החכירה היא בהכרח מטרה ,  בדר� של הפקעה לצורכי ציבורההיית

הוראות  לכ� יחולו" מוסד ציבורי"די& החוכרת כדי� ציבורית ודי� חברת העוב

  .ל"הנוהל הנ

36. �. ק.ר' הגב, א"י נציגת ממשרד הפני& מחוז ת"הנושאי& שפורטו להל� הועלו ע, לציי

 .  1.1.2008בעת ביקור הממונה על המחוז והשתתפותה בישיבת מועצת העירייה מיו& 
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 :הסכמי רשות לשימוש בנכסי העירייה 

ס "לתנועות נוער למתנ, רשות שימוש כללית: עירייה מספר סוגי רשותקיימי& ב .37

 .ולעמותות

הביקורת העבירה לגזברות העירייה רשימת נכסי& מבוני& ובקשה לקבל התייחסות 

 . > 11<לעריכת הסכ& שימוש מול הגופי& השוני& 

מקוואות טהרה , חוזה תק! לעמותת/ כי נכסי& מובני& נמסרו ללא הסכ&, נמצא

מועדו� , ")צוותא("מבנה כמועדו� קשישי& , ס"גני ילדי& למתנ, עצה הדתיתלמו

 .ר"בית

רשו& , תחת הכותרת התפלגות השימוש במבני גני ילדי&, ברישומי מחלקת הנכסי&

 : >19<הנתו� כמפורט 

 

זר& 
 חינוכי

חינו� 
 ישראלי

עמותת 
 ו� צי+שערי

אגודת 
 ישראל

 +רשת אור
 אבנר

 +רשת יפה
 נו!

הסתדרות 
העובדי& 

, ת"נעמ(
, ו"ויצ

 )אמונה

 �כיתות ג
 בשימוש

1 6 12 3 4 6 

 

 

לא הומצאו ,  חינו� ישראלי+למעט ההסכ& כפי שצוי� בסעי! הד� בעניי� ג� ילדי& .38

לביקורת הסכמי שימוש בי� העירייה לבי� הגופי& אשר מפורטי& בנתוני מחלקת 

 .הנכסי& באשר לשימוש בנכסי העירייה

 צוי� 2006ח מטע& משרד הפני& בעיריית אור יהודה לשנת "ויש להעיר כי בביקורת ר .39

כי העירייה נתנה זכויות שימוש במקרקעי� ללא תמורה שלא בהתא& לנוהל הקצאת 

. ל משרד הפני&"קרקעות ומבני& ללא תמורה או בתמורה סמלית הכלול בחוזר מנכ

� .הביקורת ציינה כי הליקוי לא תוק

שבחלק מהמקרקעי� המושכרי& לא נמצאו כ� העיר המבקר מטע& משרד הפני& 

� . הביקורת ציינה כי הליקוי לא תוק�.  הסכמי שכירות או הסכמי שימוש במקרקעי
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  המלצות�פרק ד

 .על מועצת העירייה להסמי� אחד מעובדיה להיות רש& נכסי& כמתחייב בתקנות .40

גיבוי לוודא שלכל הרישומי& יהיה .  נכס כנדרשתיש להשלי& ספר נכסי& וגיליונו .41

 .הול& ומאובטח

להתאי& את קוב2 הנתוני& הממוחשב הקיי& במחלקת הנכסי& ולהשלי& את כל  .42

 . ל משרד הפני&"הפרמטרי& נדרשי& בתקנות ובחוזרי מנכ

,  לביצוע המלצות ועדת ברנע לגבי השינוי בדיווחי& הכספיי& ברשויות�רצוי להער .43

אויה על פי הנחיות משרד בקדימות הר, לרבות אלה הנוגעי& לתחו& נכסי העירייה

 .הפני&

על העירייה להכי� פרוגרמה שבה ייקבעו יעודי& לקרקעות שבתחו& שיפוטה של  .44

הפרוגרמה תאפשר לעירייה לעשות שימוש מושכל בקרקעות ובמבני& לפי . העירייה

 .צורכי האוכלוסייה וצביונה

 .ל הקצאותכמתחייב בנוה, יש לדאוג לקיומו של ספר הקצאות מלא ומעודכ� בכל על .45

 .לקבוע נהלי& להסדרת ביצוע סקר נכסי& והטיפול בתוצאותיו .46

לקבוע נוהל להסדרת הפיקוח והבקרה אחר ניהול ושימוש בנכסי העירייה ועל  .47

 .באופ� תדיר ויעיל, מקרקעי� שהוקצו

 לפעול לפינוי הנכס שכ� +)ג� ילדי& (17כצנלסו� ' רח+80חלקה , 7216מקרקעי� בגוש  .48

 .פהתקופת ההרשאה חל

ד והנחיית " לפעול בהתא& לחוו+.) ב34סעי!  (32 חלקה +7215מקרקעי� בגוש  .49

 .קרי הלי� של פרסו& מכרז פומבי, ש לעירייה"היועמ

, לסיי& בהקד& השלמת המסמכי& והפעילויות הנדרשות לש& אישור ההסכמי& .50

 ).ב + א ו35סעיפי& (בהתא& להנחיות משרד הפני& 

, ל נכסי העירייה ללא תמורה או בתמורה סמלית לוודא קיו& ההנחיות להקצאת כ .51

להקפיד על פעילותה על פי נוהל הקצאות ולהשלי& העברת , באמצעות ועדת ההקצאות

 .כל הנכסי& הנוגעי& בדבר לאישורה והמלצותיה
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  מסמכי! ישימי!�'נספח א

 תארי+ סימוכי  גור!  הנושא 'מס

 +ר יהודהג� ישראלי באו 1
שכונת ההסתדרות רחוב 

� כצנלסו

עיריית אור 
 עמותת +יהודה

 י"ח

  

 7215חוזה חכירה  גוש  2
 32חלקה 

מנהל מקרקעי 
 ישראל 

 6/8/1981 

פרוטוקול ישיבת ועדת  3
 11' הקצאות מס

 27/8/2007  ועדת הקצאות

 עבור +התחשבנות כספית 4
 ג� ישראלי באור יהודה

 2/3/2004  גזברית העירייה

חוב תחנת מוניות היכל  5
 1.2.1997הסכ& 

מתא& פעולות 
ל מנה

 ולוגיסטיקה

 2/7/2007 

 5/7/2007  ש לעירייה "יועמ  מוניות היכל+מזכר 6

החשב המלווה  תחנת מוניות היכל 7
 לעירייה

 13/8/2007 

 +75 חלקה 7212גוש  8
הקצאת מגרש לעמותת 

 "יגדיל תורה"

' מנהל מח
 הנכסי&

 15/11/2007 

בקשה לבחינה הסכ&  9
 "לשובע"עמותת 

מ  ראש "מ
 העירייה

 18/7/2007 

ההתקשרות ע& עמותת  10
 "לשובע"

 15/10/07 212/101/21996 . ק.ד ה"עו

ביקורת נכסי& חוזי&  11
 והסכמי&

 24/10/2007 ואל"ד מבקר העירייה 

פרוטוקול ישיבת ועדת  12
 12' הקצאות מס

 9/10/20076  מנהל נכסי&

13  �הסכ& התקשרות בי
 �עיריית אור יהודה לבי
הסוכנות היהודית ויונייטד 

 ישראל 

משרד הפני& 
 א"וז תמח

62/3/34/10 28/2/2005 

14  �בקשה לאשור הסכ& בי
עיריית אור יהודה 
הסוכנות היהודית ויונייטד 

 ישראל

משרד הפני& 
 א"מחוז ת

 12/6/2006 641+2006תש 

פרוטוקול ישיבת מועצה  15
 86' מס

לשכת ראש 
 העירייה

 23/7/2002 



 92 2007  לשנת 2' דוח מבקר העירייה  מס

 

 7216הסכ& חכירה גוש  16
 89חלקה 

עיריית אור 
יהודה חברת 

העובדי& 
השתופית 

הכללית באר2 
 מ"ישראל בע

 27/6/2002 

 חוזה +7216 בגוש 89חלקה  17
ע& חברת העובדי& 

 השיתופית הכללית 

 +משרד הפני&
 ש"לשכת היומ

 31.3.2003 2018 +2003. מש

התקשרות בהסכ& לביצוע  18
מיזמי& משותפי& ע& 
 עמותת להפעלת בתי הנוער

ש חיצוני "יועמ
 עירייהל

212/101/22490 21.11.2007 

סקר מבני גני ילדי& באור  19
 2007 +יהודה

 2007ינואר   הנכסי&' מח
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הבסיס החוקי לעבודת 
 ביקורתה
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 :עירייהבנושא הביקורת ב) נוסח חדש(פקודת העיריות להל  הוראות 
 

 
 רייההעיעובדי : יתשיעפרק 

 
 

 )ו"תשס: תיקו  (מינוי מבקר וסמכויותיו :  ' 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(

  , לא הורשע בעבירה שיש עמה קלו�הוא    )3(

הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה  )4(
 גבוהה בישראל או מוסד

 מוסד להשכלה,  לעניי� זה,  להשכלה גבוהה בחו2 לאר2 שהכיר בו         
         � ,גבוהה בישראל או שהוא עור� די� או רואה חשבו

 .הוא רכש ניסיו� במש� שנתיי& בעבודת ביקורת    )5(

 הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או    )6(
 בהנהלה פעילה או בגו! 

          דומה אחד של רשימת מועמדי& שהתמודדה בבחירות לרשות 
 .         המקומית

 
אלא א& כ�   עברו ,לא ימונה ולא יכה� כמבקר העירייה מי שכיה� כחבר  מועצה)   1ג(

או שנתיי& מתו& כהונתו , ירייהעשר שני& מתו& כהונתו כחבר מועצה באותה הע
 .כחבר  מועצה בעירייה גובלת

 
 ,  עירייהבקר אותה� כמ לא יכה,ת העירייהמי שהיה מועמד בבחירות למועצ)    2ג(

 . שהיה מועמד שאליה המועצהל  אותה למש� כל תקופת כהונתה ש          
 

  של אד& יורשאי הממונה על המחוז לאשר מינו, )ג(בסעי! קט� הוראות על א!  )ד(
, )ג(לסעי! קט� ) 5(+ו) 4(אשר  לא נתמלא בו מ� התנאי& המנויי& בפסקאות 

א& הוא רכש ניסיו� במש� עשר שני& בעבודת ביקורת בגו! , כמבקר העירייה
 +.1992+ב"התשנ, ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית

 
 

 מועצה שלא מינתה מבקר .א167
 

כי בצו רשאי הוא לדרוש ממנה ,  מבקרראה הממונה כי המועצה אינה ממנה  )א(
 .בצו תו� הזמ� הנקוב ,167 כאמור בסעי! ,תמנה מבקר

למנות מבקר רשאי הממונה ,  תו� הזמ� האמורהצו לא מילאה המועצה אחר  )ב(
 .לעירייה ולקבוע את שכרו
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 �תפקידי המבקר. א170
 

 :ואלה תפקידי המבקר  )א(

 , חוק התכנו� והבניהלרבות פעולות לפי,  עירייהפעולות האת לבדוק  )1(
  על טוהרת תו� שמיר, בידי המוסמ� לעשות&,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 ר המידות ועקרונות היעילוטוה,  כל די

     העירייה ולבדוק א& דרכי החזקת כספי העירייה לבקר את הנהלת חשבונות  )4(
 .מניחות את הדעת רכושה והחזקתו שמירתו
 

וכ� העירייה הדתית שבתחו& העירייה תיעשה ג& לגבי ) א(הביקורת לפי סעי! קט�  )ב(
משתתפת בתקציב& השנתי עירייה הקר� או גו!  אשר , מוסד, מפעל, לגבי כל תאגיד

  .כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלת&
 � ,"גו� עירוני מבוקר" למי שעומד לביקורת לפי סעי! קט� זה ייקרא להל

 

את נושאי ,   יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית,)א(בכפו! להוראות סעי! קט�  )ג(
  היק! הביקורת הביקורת בתקופה פלונית ואת

 , של המבקרשיקול דעתועל פי   )1(

 ,לבקר עניי� פלוניהעירייה דרישת ראש  )2(

 ובלבד שמספר הנושאי& לביקורת לא , על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת )3(
 .         יעלה על שני נושאי& לשנת עבודה

 .פי שיקול דעתו  את הדרכי& לביצוע ביקורתועל המבקר יקבע  )ד(
 

מדי שנה הצעת תקציב שנתי העירייה כי� ויגיש לראש י העירייה המבקר )ה(
הצעת היק! . לפי הפקודההתקציב הכנת  במסגרת ,לרבות הצעת תק�,ללשכתו
 כפי,  לא יפחת משיעור קבוע באחוזי& מהתקציב השנתי של העירייההתקציב

שיקבע השר בהתחשב במספר התושבי& בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה 
 .השנתי

 

י& והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתק� של לשכת מבקר ועדת הכספ )1(

במסגרת דיוניה� בהצעת התקציב , כפי שהגיש אות� מבקר העירייה, העירייה

 .השנתי

 

 
  מסמכי! ומסירת מידע  המצאת.ב170

 

, ראש המועצה הדתית וסגניו, העירייהעובדי , חברי המועצה, וסגניוהעירייה ראש  )א(
עירוני  , וחברי& ועובדי& של כל גו!,המועצה הדתיתעובדי , חברי המועצה הדתית

כל מסמ� שברשות& אשר לדעת , על פי דרישתו,  העירייה ימציאו למבקר,מבוקר
 כל מידע או הסבר  העירייה רכי הביקורת ויתנו למבקרו דרוש לצ העירייה מבקר

 . בתו� התקופה הקבועה בדרישה ובאופ� הקבוע בהשיבקש
 

 , לצור� ביצוע תפקידו,ובד שהוא הסמי� לכ� תהיה גישה או לע העירייה למבקר )ב(
לכל בסיס נתוני& ולכל תוכנת עיבוד נתוני& , לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב

 . המשרתי& את העירייה או של גו! עירוני מבוקר או שלהעירייה אוטומטי של 
 



 96 2007  לשנת 2' דוח מבקר העירייה  מס

ו  ועל עובדי& מטעמ 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,  העירייה שאינו עובד העירייה  של המבקרועובד )ד(
 . העירייה כל איסור והגבלה החלי& על עובד הציבור שהוא עובד המבקר,האמורה

 

יות נוכח בכל ישיבה  ויהיה רשאי לה 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. מבוקר
 
 

 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+א יאוחר מל, לשנה

יפרט את הליקויי& שמצא וימלי2 על תיקו� הליקויי& , יסכ& המבקר את פעולותיו
 .ומניעת הישנות& בעתיד

 

ה לענייני ולועדהעירייה רשאי המבקר להגיש לראש ) א(בנוס! לאמור בסעי! קט�  )ב(
ער� בכל עת שייראה לו או כאשר ראש ח על ממצאי ביקורת ש"ביקורת דו

 .ביקורת דרשו ממנו לעשות כ�ה לענייני ועדהאו העירייה 
 

ה לענייני לועדהעירייה ח המבקר יגיש ראש "תו� שלושה חודשי& מיו& קבלת דו )ג(
ח בצירו! "העתק מהדולכל חברי המועצה ח וימציא "ביקורת את הערותיו על הדו

 .הערותיו
 

עליו ותגיש העירייה ח המבקר ובהערות ראש "דו� בדויקורת תה לענייני בועדה )ד(
למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תו� חודשיי& מיו& שנמסרו לה הערות 

לא הגיש ראש העירייה את הערותיו על ). ג(כאמור בסעי! קט� העירייה ראש 
תדו� הועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה , הדוח עד תו& התקופה האמורה

ומיה והצעותיה עד תו& חמישה חודשי& ממועד המצאתו על ידי לאישור את סיכ
א& ,  בטר& תשלי& הועדה את סיכומיה והצעותיה  רשאית היא.מבקר לועדה

 מבוקר  עירוני או של גו!העירייה לזמ� לדיוניה נושאי משרה של , ראתה צור� בכ�
 .ח"כדי לאפשר לה& להגיב על הדו

 

 סיכומיה והצעותיה תקיי& המועצה ה אתעדוההגישה שתו� חודשיי& מ� היו& ) 1( )ה(
 . ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומי& או ההצעות כאמורדיו� מיוחד בה&

 

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
 

, העירייה או היוע2 המשפטי של העירייהראש היה למבקר העירייה יסוד להניח ש )ז(
, 1977+ז"התשל,לחוק העונשי�' סימ� ב' הוא צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה

  .יעביר המבקר את העניי� במישרי� לידיעת מבקר המדינה
 

 ובדי! ללשכת המבקרמינוי ע .ה170
 

 העירייה מבקר עובדי& ללשכת ימנה העירייה בהסכמת מבקר העירייה ראש ) ה(



 97 2007  לשנת 2' דוח מבקר העירייה  מס

פי האמור בהוראות סעיפי& קטני& + הפני& בתקנות ועלקבע שרילתקני& שבהתא& 
, תקני& לפי סעי! קט� זה ייקבעו בידי השר בהתחשב במספר התושבי&). ד(עד ) א(

  .יבה השנתיבתחומה של העירייה ובגדול תקצ
 

לא ימונה עובד ולא יכה� אד&  כעובד ביקורת בלשכת מבקר העירייה אלא א&  )  1ה   (
 ).4(עד ) 1)(ג(167כ� התקיימו בו הוראות סעי! 

 
,    בהסכמת מבקר העירייה, רשאי ראש העירייה, )1ה(על א! הוראות סעי! קט� )  2ה(

א& ) 4)(ג(167ר בסעי! לאשר מינויו של אד& אשר לא נתמלא בו התנאי האמו
רכש ניסיו� במש� שבע שני& בעבודת ביקורת בגו! ציבורי כמשמעו בחוק 

 . 1992ב "התשנ, הביקורת הפנימית
 

 ואול& ה& יקבלו, עובדי לשכת מבקר העירייה דינ& כאשר עובדי העירייה)   ו(
 .         הוראות מקצועיות ממבקר העירייה בלבד

 
 שלא בהסכמתו של מבקר ,  עובד אצל מבקר העירייהלא יופסק שירותו של)   ז(

 ).1(171אלא בכפו! להוראות סעי! ,          העירייה
 

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

 
  המועצהועדות: שמיניפרק 

 
 

 )ב"תיקו  תשס(   ועדה לענייני ביקורת .ג149
 

ח של " שתפקידה לדו� בכל דו ביקורתני ה לענייהמועצה תבחר מבי� חבריה ועד )א(
ח של "בכל דו, נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירייה מבקר המדינה ושל

ועקוב אחרי תיקו� , ח של מבקר העירייה"משרד הפני& על העירייה ובכל דו
ח ביקורת אחר על "והיא רשאית לדו� בכל דו, הליקויי& שהעלתה הביקורת

� .הועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה: העירייה שהוגש לפי די
 

את , ככל שנית�, הרכב הועדה יהיה תוא&: 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
 

 ,  עובדי העירייה החברי& בצוות לתיקו� ליקויי&–" צוותב", בסעי! זה  )א(
] נוסח משולב [1958+יח"התשי, לחוק מבקר המדינה) ב(א21שמונה לפי  הוראות סעי! 

 ). חוק מבקר המדינה +בסעי! זה(

הצוות ידו� בדרכי& ובמועדי& לתיקו� ליקויי& שנמצאו בדוח שהגיש מבקר  )ב(
ובדרכי& , לפי העניי�, )2(או ) 1)(ה(ג170י! העירייה ושנדו� על ידי המועצה לפי סע

 .למניעת הישנות& של ליקויי& בעתיד

הצוות יגיש את המלצותיו לראש העירייה בתו� שלושה חודשי& מיו& שדוח מבקר  )ג(
וידווח  לוועדה לענייני ביקורת על יישו& המלצותיו , העירייה נדו� על ידי המועצה

 .אחת לשלושה חודשי&
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 זו הובלבד שינמק דחיי,  לדחות את תיקונו של ליקוי מסוי&ראש העירייה רשאי )ד(
לא יאוחר משלושה חודשי& , בכתב, לפני מבקר העירייה והוועדה לענייני ביקורת

 .לאחר שהוגשו לו המלצות הצוות
 

ב לחוק מבקר 21+א ו21אי� בהוראות סעי! זה כדי לגרוע מהוראות סעיפי&  )ה(
 .המדינה

 
 
 
 
 

 

 


