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. 2008 לשנת 3'  להגיש אלי� את די	 וחשבו	 מבקר העירייה מסמתכבדהרני  .1
 .לפקודת העיריות) א( ג 170ח מוגש על פי הוראות סעי� "הדו

 
ח מקי� את ממצאי הביקורת אשר בוצעה במהל� השנה שלגביה מוגש "הדו .2

ובעלי , הבאשר היית, לאחר קבלת הערות ותגובת המבוקרי%, ח"הדו
 .הביקורתהתפקידי% מול% נערכה 

 

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

 

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

 

להנהלת , המבקר מודה מקרב לב על הסיוע ושיתו� הפעולה לה% זוכה הביקורת .5
 .עירייה ולעובדי% הרואי% בביקורת ככלי ניהולי מקצועיה

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

 .והמסורה
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 תוכ� הענייני#

 
 הנושא' מס

 

 'עמ ש# הנושא

 3 איכות הסביבה 1
 

 37 ש אור יהודה"יחידת מע 2

 

 62 מער� הבטיחות בעבודה בעירייה 3
 

 93 ועדות העירייה 4
 

 129 הבסיס החוקי לעבודת הביקורת 5
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36 
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 תקציר מנהלי#

 �ביקורת מבקר העירייה בנושא איכות הסביבה בחנה את פעילות העירייה בנושאי% של איסו

 .פסולת בניי	 ואיכות מי שתייה, ופינוי פסולת למיחזור

 .2008 יוני (הביקורת נערכה במהל� החודשי% מרס

 :ממצאי# עיקריי#

 מכלל האשפה עד 15%ייה לא עומדת בדרישות החוק שתובע מהעירייה למחזר העיר �

 .2007 עד סו� שנת 25% ( ו2005סו� שנת 

כי למרות שמועד החוזה ע% קבל	 לאיסו� בקבוקי פלסטיק פג תוקפו בחודש , נמצא �

טר% נחת% הסכ% חדש ע% חברה לאיסו� ופינוי בקבוקי פלסטיק חד , 2007אפריל 

 .פעמיי%

י מורשי חתימה "תקשרות ע% קבלני איסו� ופינוי נייר וקרטו	 נחת% שלא עהסכ% ה �

 .כמתחייב בפוקדת העיריות, מטע% העירייה

,  בתהלי� המיחזור10%כי בשיפור של , נמצא , בבחינת ההיבט הכלכלי של מיחזור �

 .לקופת העירייה, ח בשנה" אלש500 (קיי% פוטנציאל לחסכו	 של כ

 .אכיפת  פינוי מוסדר של פסולת בניי	העירייה לא אימצה נוהל ל �

 לאכלוס מבלי שהומצאו לעירייה חוזה התקשרות ע% אתר מוסדר לפינוי 4נית	 טופס  �

פסולת בניי	 ותלושי% בגי	 השלכת פסולת בניי	 באתר מוסדר לטיפול ופינוי פסולת 

 .בניי	

 של  העירייה לא הקפידה לפרס% את תוצאות איכות% התברואתית2007 (2006בשני%  �

 .באופ	 ובמועד הנדרשי%, מי שתייה לתושבי העיר

כי העירייה לא אכפה את החובה הקבועה בתקנות כי בעלי עסקי% טעוני רישוי , נמצא �

 .יתקינו מכשיר מונע זרימת מי% חוזרת למערכת מי השתייה) 1תקנה(פרוט בתוספת (

 .מי% חוזרת המזרקה העיריות לא קיי% מכשיר מונע זרימת 7 מתו� 6 (כי ב, נמצא �

 
 :המלצות עיקריות

 
י הקמת מרכזי "ע, יש לפעול להעמקת המודעות הציבורית לנושא המחזור ב	 היתר �

 .הסברה ופרסו% בכל מסגרת אפשרית, י פעילות חינו�"מיחזור נוספי% וע

ע% קבלני% לאיסו� ופינוי , כדי	, לסיי% בהקד% האפשרי הליכי מכרז והתקשרות �

 .לסטיק וקרטו	בקבוקי פ: פסולת למיחזור

במטרה לנצל את , על העירייה לבצע בחינה וניתוח מעמקי% לנתוני% אשר הוצגו �

 .הפוטנציאל לחסכו	 הכספי כפי שעלה בביקורת
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הועדה המקומית לתכנו	 ולבניה לאמ0 את הנוהל לאכיפת פינוי מוסדר /על העירייה �

כנת רשימת תיוג ה, י הכנת נוהלי עבודה מחייבי%"של פסולת בניי	 וזאת בי	 היתר ע

 . לקבל	 4לאחריו ובטר% מת	 טופס , למעקב וביצוע בטר% הוצאת היתר בנייה

יש לוודא פרסו% מידע על איכות% התברואתית של מי השתייה באופ	 ובעיתוי  �

 .הנדרשי% בתקנות ובהוראות

 . 1תקנה (י בעלי העסקי% הטעוני% רישוי שפורטו בתוספת"ח ע"לאכו� התקנת מז �

נה על מערכת אספקת המי% למניעת זרימה חוזרת מהמזרקות יש לוודא הג �

 . העירוניות
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 ח ביקורת" דו איכות הסביבה

  מבוא פרק א

 כללי

הוא תחו% עיסוק הנוגע ליחסי הגומלי	 בי	 האד% לבי	 ) או הגנת הסביבה(איכות הסביבה 

 .סביבתו הטבעית

. ות החיי% של התושבי%לסביבת החיי% באזור המגורי% ישנה השפעה משמעותית על איכ

ההבנה על הסביבה מחייבת את החברה האנושית לסדרה משמעותית של שינוי% משמעותיי% 

הפחתת זיהו% וייעול , מיחזור, קיימא(אנרגיה בת, ובניה% מעבר למקורות אנרגיה חלופיי%

 .השימוש במשאבי טבע

ת הטיפול שעמ	 מתמודדת מדינת ישראל היא בעיי, אחת הבעיות הסביבתיות הקשות

יכולת , מנגד. כמות הפסולת הולכת וגדלה מבחינת המשקל ויותר מכ� מבחינת הנפח. בפסולת

 . ההטמנה הולכת ופוחתת

א% סדרי הבוח	 והוראות הנוהל , א לפקודת העיריות על מבקר העירייה לבדוק170פי סעי� ל

 .יעילות והחיסכו	הטוהר מידות ועקרונות , הנהוגי% בעירייה מבטיחי% קיו% הוראות כל די	

 .2008יוני  הביקורת נערכה במהל- החודשי# מרס

 מטרת הביקורת

פסולת , איסו� ופינוי פסולת למיחזור: הביקורת נועדה לבחו	 את פעילות העירייה בנושאי%

 .איכות מי שתייה, בני	

 מתודולוגית הביקורת

 .רייההמדורי% ועובדי העי, נפגש המבקר ע% מנהלי המחלקות, במהל� עבודתו

ל העירייה וכ	 ע% בעלי תפקיד לה% רלוונטיות "כ	 נתקיימו שיחות לפתיחת הביקורת ע% מנכ

 .ועוד, בוצעו סיורי שטח, לנושא הביקורת

 סימני# מוסכמי#

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

כי רשות מקומית , בחוק נקבע. 1993 פורס% בשנת 1חוק איסו� ופינוי פסולת למיחזור .1

, להקצות בתחומה מקומות להקמת מרכזי מיחזור, חייבת, וא% הורה השר, רשאית

כ	 נקבע כי על הרשות המקומית לקבוע בחוק עזר . י אחרי%"בי	 בעצמה ובי	 ע

 .הסדרי% לאיסו� ולפינוי פסולת למיחזור בתחומה

בתקנות נקבעה החובה . 1998 פורסמו בשנת חזורילמתקנות איסו� ופינוי פסולת  .2

 קובעת כי על העירייה לפעול להפחתה 3תקנה מספר . לפינוי פסולת למיחזור

 . י פינוי למיחזור של חלק ממנה"הדרגתית של כמות הפסולת לסילוק ע

כמות ,  מפרטת את חבות הדיווח הנדרש מאת העירייה על סוג הפסולת6תקנה מספר  .3

 .תה במהל� השנה החולפתהפסולת שהועברה למיחזור ואשר פונ

כחמרי% ושיירי חמרי% " פסולת בני	" מוגדרת 1984 (ד"התשמ, בחוק שמירת הנקיו	 .4

לרבות ערימות אדמה , או שמשתמשי% בה% בקשר לעבודות בניה, המשמשי% לבניה

 .וחלקי הריסות של מבני%

אתרי% לסילוק או לריכוז , בכפו� לכל די	,  קובע כי רשות מקומית תקבע2החוק .5

בי	 בתחומה ובי	 מחוצה לה בתאו% ע% הרשות המקומית , טיפול בפסולת בני	ו

על הרשות המקומית לפרס% ברבי% הודעה על מקומ% של אתרי%  .הנוגעת בדבר

    .שנקבעו כאמור

 מתנות תנאי למת	 היתר בניה בהסדרת הפינוי של 3תקנות חוק התכנו	 והבניה .6

בצירו� , ת דיווח של אחראי לביקורתהתקנות מפרטות חוב. הפסולת בתנאי% בהיתר

 .	למהנדס הועדה המקומית בדבר אופ	 הסדרת פסולת הבניי, אסמכתא

 מוגדר זיהוי% במי% כשינוי תכונותיה% של מי% 1סימ	 א, 1959ט "בחוק המי% התשי .7

או שינוי הגור% שהמי% , בקטריולוגית או אחרת, ביולוגית, כימית, מבחינה פיסקלית

או עלולי% לפגוע בחי או בצומח או פחות ראויי% , יאות הציבוריהיו מסוכני% לבר

 .למטרה אשר לה ה% משמשי% או נועדו

כ	 מפרט החוק את האיסור לזה% מי% והחובה להימנע מכל פעולה המזהמת מי% או 

 . במישרי	 או בעקיפי	, עלולה לגרו% לזיהו% מי%

 �רה בתאגיד למניעת  מפרט את האחריות המוטלת על נושא מש4בחוק'  כב20סעי

 .זיהו% מי%

                                         
1
                     אשר  הוא תהלי� עיבוד או חשבה של חומרי% או מוצרי% לשימוש חוזר לאותה מטרה("חזורמי",  לפני ההגדרה בחוק   

 ללא יועדו בראשונה או כחומרי גל%
 .2007, ז"תשס: תיקו	,לחוק שמירת הנקיו	' פרק ג 2
 .2006, ו" התשס()תיקו	)(תנאיו ואגרות, בקשה להיתר( תקנות חוק התכנו	 והבניה 3
 . 1991, )א"תיקו	 התשנ(אחריות נושאי משרה בתאגיד '  כב20. 1959, ט"התשי, וק המי%  ח4
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 .מסדירה את פעילות מערכת הבריאות, 1940, פקודת בריאות הע% .8

ה% מי% המיועדי% לבישול מזו	 ובתעשיית " מי שתייה", על פי פקודת בריאות הע%

 .מי% המיועדי% להיכנס להרכב המזו	(מזו	

י% על הפיקוח העליו	 על מי השתייה והאחריות להבטחת איכות% התברואתית חל

 .משרד הבריאות

קובעות , 1974 (ד"התשל) איכות% התברואתית של מי השתייה(תקנו	 בריאות הע%  .9

מפרטות את , פיסיקלית ומיקרוביאלית של מי שתייה, דרישות לאיכות כימית

את הרמה המרבית המותרת עבור% ואת תדירות הדיגו% , הפרמטרי% שיש לבדוק

 . הנדרש

נכנסו לתוק� בנובמבר ) שיר מונע זרימת מי% חוזרתהתקנת מכ(תקנות בריאות הע%  .10

בראש ) ח"מז(להל	(התקנות מחייבות התקנת מכשיר מונעת זרימת חוזרת . 1992

תדירות הבדיקה התקופתית והדיווח , מערכת המי% של עסק מהסוג המפורט בתקנות

 .הנדרש
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  ממצאי# 'פרק ג

 איסו� ופינוי פסולת למיחזור 

לת למיחזור שהתקי	 השר לאיכות הסביבה בדבר חובת איסו� תקנות איסו� ופינו פסו .11

עיריית אור יהודה החלה .1998ופינוי פסולת למיחזור נכנסו לתוקפ	 בחודש יולי 

 .>1 <2000בפעילות מיחזור בשנת 

הביקורת העלתה כי העירייה פועלת לפינוי פסולת למיחזור באמצעות איסו� ופינוי  .12

 . יעודי% למיחזורמרחבי העיר באמצעות מכלי אצירה

 :פעילות העירייה מתמקדת בעיקר במוצרי% הבאי% .13

 . גז% נשלח לריסוק. בקבוקי פלסטיק, קרטוני%, נייר עיתו	

הביקורת בחנה את פעולות העירייה בכל הקשור להסדרי האיסו� והפינוי של 

 .ובקבוקי פלסטיק, קרטוני% , נייר עיתו	

 הקמת מרכזי מיחזור

ולת למיחזור מוגדר מרכזי  מיחזור כמקו% בו מותקני% מכלי% בחוק איסו� ופינוי פס .14

 .כלי קיבול לאצירת סוגי פסולת למיחזור, יעודי%

 �כי רשות מקומית רשאית להקצות בתחומה מקומות להקמת , לחוק קובע) א(2סעי

, מתקני מיחזור ומכלי% יעודי%, י אחרי%"בי	 בעצמה ובי	 ע, מרכזי מחזור ולהתקי	

 .זכוכית וטקסטיל, פלסטיק, קרטו	, עיתו	,השלי� נייראליה% נית	 ל

 . מרכזי מיחזור הפזורי% ברחבי העיר30 (הביקורת העלתה כי העירייה קבעה כ

 הפחתה הדרגתית של כמות הפסולת לסילוק

י "ע,  קובעת שעל העירייה להפחית בהדרגה את כמות הפסולת לסילוק3' תקנה מס .15

 (היה על העירייה להפחית את כמות הפסולת ב 1998עד סו� . פינוי חלקה למיחזור

 15% ( הייתה כמות הפסולת למיחזור צריכה לקטו	 ב2000עד סו� שנת ,  לפחות10%

 � 25% ( יהיה על העירייה להפחית את כמות הפסולת לסילוק ב2007לפחות ועד סו

 .לפחות

ה על ע ותחזוקה מדווח מדי שנה למשרד להגנת הסביב"כי אג� שפ, הביקורת העלתה .16

 2006(2004בדיווח שהועבר לגבי השני% . כמות הפסולת לסוגיה שפינתה למיחזור

 .>4       <6% טו	 שהיוו 1,554,000 ( היק� המיחזור עמד על כ2004עולה כי בשנת 

 11% טו	 שהיוו 2,826,000 (על כ) לא כולל גז%( עמד היק� המיחזור 2005בשנת 

 טו	 בדומה לשנת 25,619,550 (עמד על כבהנחה שס� האשפה אשר הועברה להטמנה (

2004 (>5<. 

 .>6 <16%( טו	 שהיוו כ4,393,0000 ( עמד היק� המיחזור  על כ2006בשנת 

 .>7 <13.7%( טו	 שהיוו כ3,110,471 ( עמד היק� המיחזור  על כ2007בשנת 
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 בכמות הפסולת העולה כי על א� העליי, מהאמור לעיל ומתו� הדיווח שהועבר .17

עדיי	 העירייה לא עומדת בדרישות החוק שתובע מהעירייה , מיחזורשהועברה ל

 .2007 עד סו� 25% ( ו2005 מכלל האשפה עד סו� 15%למחזר 

 :ע ותחזוקה"התייחסות מנהל מחלקת תברואה באג� שפ

הבעיה העיקרית שמקשה על קיו% החוק באור יהודה או מקשה על הגדלת נפח 

 התושבי% לא מפרידי% בי	 סוגי האשפה .המחזור נובעת מהתנהגות האוכלוסייה

ובעיקר בי	 אשפה רגילה לבי	 אשפה בעלת פוטנציאל מחזור והדבר גור% לכ� 

 .שחומרי% הניתני% למחזור הולכי% לאתר אשפה

יחד ע% זאת לדעתי לא נוכל לבצע את ההפרדה במקו% התושבי% היות וההפרדה 

, שדורש הקצאת שטח דורשת אמצעי% ומשאבי% רבי% כמו הקמת מרכז מחזור 

וכ	 עלויות שינוע מרחבי העיר אל ] 'מנופי% טרקטור וכד[ציוד יקר , עובדי%, אישורי%

 . מרכז המחזור וממנו אל אתרי הפסולת והמחזור

 התקשרות לאיסו� ופינוי בקבוקי פלסטיק חד פעמיי# 

לבי	 נחת% הסכ% בי	 העירייה , )ג החוזה אי	 ציו	 יו% מדויק"ע (2006בראשית שנת  .18

בדבר איסו� ופינוי , מ"עבור אביב תעשיות מיחזור בע(.חברת ישראל פלסטיקס אינק

 . מתחומי העיר ומיחזור%.P.E.T)(בקבוקי פלסטיק חד פעמיי% 

 .י דרישות הרשות"הקבל	 התחייב להציב מכלי איסו� עפ

 .הקבל	 התחייב לתחזק באופ	 שוט� ובצורה תקינה את כל המכלי%

י מורשי "ההסכ% חתו% ע. 1.4.07 ועד יו% 1.4.06 החל מיו% ההסכ% נחת% לתקופה

 .חתימה בעירייה

טר% נחת% , 1.4.07(כי למרות שמועד החוזה ע% החברה פג תוקפו ב , הביקורת מצאה .19

 .הסכ% חדש ע% חברה לאיסו� ופינוי בקבוקי פלסטיק חד פעמיי%

לשנה , מיכלמ ל"בתוספת מע 5 550בהתא% להסכ% התחייבה העירייה לשל% לחברה  .20

 .אחת

לרשות ניתנה אפשרות לבחו	 בי	 שתי חלופות שצוינו , בתו% השנה הראשונה לחוזה

 .בחוזה

כי העירייה משלמת ,  עבור פינוי מכלי פלסטיק נמצא5בבחינת הביקורת חיוב רבעו	

ע ותחזוקה "מנהל אג� שפ.  מכלי36%כ "סה, למיכל 5 350לחברה לפי מחיר בסיס של 

לא ידוע לו הא% בוצעה בדיקת כדאיות כלכלית ולפיה נקבעה מסר לביקורת כי 

 .י בחרה העירייה לשל% לקבל	"החלופה עפ

                                         
 3.10.07 מיו% 955' חשבונית מס, 2007ספטמבר ( חיוב רבעו	 יולי 5
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הביקורת העלתה כי בחוזה שנחת% ע% החברה בסעי� בו אמור הקבל	 לציי	 את כמות  .21

 נשאר ריק ולמעשה לא מצוי	 מספר (מכלי האיסו� אות% הוא מתחייב להציב

 ).3.2סעי� (המכלי% המחויבי% 

 :ע ותחזוקה"תייחסות מנהל מחלקת תברואה באג� שפה

ע הקודמי% א� עדי	 לא גובש "החוזי% ע% חברת המחזור עלה לדיו	 אצל מנהלי שפ

מתא% פעולות מנהל ולוגיסטיקה פועל לסיי% את התהלי� , ההסכ% באופ	 סופי

 .שבסופו ייוצר הסכ% חדש

המקורי בגלל נזק או כי במידה ומיכל לא יוכל למלא את ייעודו , בהסכ% נחת% .22

מ "ב בתוספת מע"ארה $ 600תשל% הרשות לקבל	 ס� של ,  לרבות גניבתו, היעלמות

 8מ עבור כל מיכל בנפח "ב בתוספת מע"ארה$ 680 (ק ו" ממ3.4בעבור כל מיכל בנפח 

 ). 4.2.1סעי� (ק " ממ12או 

 36) הי החוז"עפ(מסר לביקורת כי באור יהודה . ל.ע ותחזוקה מר י"מנהל אג� שפ .23

לדרישת הביקורת כי יוצג בפניה הסכ% חתו% בו . מתקני איסו� לבקבוקי פלסטיק

 .לא נית	 מענה, צוי	 נתו	 זה

 : מצוי	31.12.06 ועד 9.1.2006 (ח נתוני איסו� של החברה לתקופה מ"בדו .24

 .36): לחיוב(מכלי% שסופקו לרשות  �

 .23: מספר מכלי% בשכונה �

 .22( מציי	 מספר המכלי2007% ח נתוני איסו� של החברה לשנה"בדו

 ,)945י החברה "שמספורו ע(כי מיכל איסו� , י הביקורת נמצא"בסריקה שבוצעה ע .25

וכ	 , 2006בשונה משנת , 2007ח שנת "אינו נכלל בדו, 32יקותיאל אד% ' הממוק% ברח

 .עולה מהבדיקה כי בנקודה זו לא מוצב מיכל אצירה לאיסו� בקבוקי פלסטיק

ע ותחזוקה אשר אמורה להציג את פריסת "באג� שפ" השליטהמפת "כי , נמצא  .26

נקודות הציו	 של מרכזי המיחזור אינה מעודכנת ואינה משקפת נכונה את מיקומ% של 

לבקשת הביקורת לקבלת נתו	 מדויק של כמות מכלי האצירה . מכלי האצירה

 ).30(33(הפזורי% ברחבי העיר לא נית	 מספר עדכני 

27.  �כי הקבל	 יציע לרשות שיפורי% ושינויי% דינמיי% במיקו% , בעבחוזה קו. 3.8.1סעי

כ	 מצוי	 . המכלי% ובמועד האיסו� מהתוצאות הנצברי% של הפרוייקט בכל תקופה

) � :כי הקבל	 ירכז נתוני% תלת חודשיי% הכוללי%, )3.8.2סעי

 .כמויות הבקבוקי% שנאספו �

 . ת ההצבהי נקודו"אומדני יעילות משקל של תפוסת מכלי האיסו� עפ �
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הביקורת העלתה כי העירייה לא קבלה מהקבל	 הצעות לשיפור ושינויי במיקו% מכלי  .28

 .איסו� הבקבוקי%

כ	 העלתה הביקורת כי העירייה לא עשתה שימוש בנתוני% התלת חודשיי% שהועברו 

 ייעול טבמטרה לנתח את הנתוני% והתוצאות ולהסיק מסקנות בהיב, י הקבל	"ע

 .ושיפור

כי על העירייה לנצל את הנתוני% והאומדני% התלת חודשיי% , ורההביקורת סב

י קבל	 איסו� הבקבוקי% במטרה לייעל ולשפר את היק� מיחזור "המועברי% ע

 .  בקבוקי הפלסטיק

 :ע ותחזוקה"התייחסות מנהל מחלקת תברואה באג� שפ

חלק . מיכלי המחזור נמצאי% זמ	 רב בשטח מאז החל מחזור בקבוקי הפלסטיק

פניתי טלפונית . מתקני% נגנבו חלק% סולקו בשל לח0 תושבי% וחלק% בשל בלאימה

לחברת המחזור בכדי להשלי% את החסר ולהציב מיכלי% נוספי% בעיר א� נאמר לי כי 

כל עוד אי	 הסכ% חתו% בי	 החברה לעירייה חברת המחזור לא תפעל לשינוי המצב 

 .ובטח שלא תציב מתקני% נוספי%

.  ומאז כמעת ולא נעשו שינויי2008% תחילת 2007נ% נערכה בסו� מפת השליטה אומ

המפה אינה מציגה תמונת מצב מלאה והיא תעודכ	 כאשר יכנס לתוקפו הסכ% חדש 

 ].'מתקני% חדשי% וכד, הגדלת נפחי%[על כל המשתמע מכ� 

הקבל	 מוסר לעירייה את משקל הבקבוקי% שנאספו אחת לרבעו	 וכ	 מדווח על 

יחד ע% זאת חברת המחזור לא הציעה . י% ביחס למתק	 שממנו פונומשקל הבקבוק

 .שיפורי% ולא פעלה להגדלת המחזור או לשינוי במער� המתקני% בעיר

 

 התקשרות לאיסו� ופינוי נייר עיתו�

מ בדבר איסו� ופינוי " נחת% נסכ% ע% חברת אמניר תעשיות מחזור בע1.10.01ביו%  .29

 . ר לסוגיו נייר עיתו	 וניי–" פסולת נייר"

ברחבי העיר בהתא% .  ליטר 1500 מכלי איסו� נייר בנפח 30החברה התחייבה להציב 

 .לבקשת העירייה ובתאו% עמה

החברה התחייבה לריקו	 המכלי% בתדירות אחת לחודש ובתמורה תשל% העירייה 

כולל צביעת% תבוצע , אחזקת המתקני%. עבור כל פינוי מתק	 5 45לחברה ס� של 

 .י החברה"ע

ההסכ% נחת% לתקופה של שנתיי% והיא תואר� מאליה  לתקופה של שנה נוספת מדי 

 .על סיומו, בהתא% לפירוט בהסכ%, זולת א% הודיע צד למשנהו, פע% בפע%
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י "ולא ע. ח.מר ש, ע ותחזוקה"י מנהל אג� שפ"הביקורת מצאה כי ההסכ% נחת% ע .30

 .מורשי חתימה מטע% העירייה

מ בדבר איסו� ופינוי "מפעל מיחזור בע. מ.מ.% חברת ק נחת% הסכ% ע1.1.03ביו%  .31

 מכלי 37החברה התחייבה להציב .  עיתו	 ונייר אחר לשימוש ביתי("פסולת עיתו	"

 �אשר ,  ליטר ע% פתח צר לנייר ונעילת מכסה360 בנפח ("פסולת עיתו	"אצירה לאיסו

 ".נווה רבי	"ו " נווה סביו	" מגורי% בשכונות ייוצבו בבניינ

החברה התחייבה לפינוי פסולת העיתו	 .  מתקני% נוספי23%רייה התחייבה לרכוש העי

 .המצטברת במכלי%

ההסכ% . מ לפינוי מיכל"מע+ 5 13בתמורה תשל% העירייה לחברה תשלו% קבוע של 

ההסכ% יואר� בשנה נוספת ובסיומה .נחת% לתקופה של שנה אחת ממועד חתימתו 

 .נהו בהתא% לפיוט בהסכ% על סיומויואר� מאליו אלא א% הודיע צד למש

שיש בה% התחייבות כספית מטע% , כתב התחייבות, כי חוזה,  נקבע6בפקודת העיריות .32

ראש , בצד חותמת העירייה, העירייה לא יחייבוה אלא א% חתמו עליה בש% העירייה

 .העירייה והגזבר

י "ולא עה .מר ש, ע ותחזוקה"י מנהל אג� שפ"כי ההסכ% נחת% ע, הביקורת העלתה

 .מורשה חתימה מטע% העירייה וללא  הטבעת חותמת העירייה כנדרש

, י מתא% פעולות מנהל ולוגיסטיקה"ע ותחזוקה וע"י מנהל אג� שפ"לביקורת נמסר ע .33

 .כי בימי% אלו החל בהכנת מכרז חדש וא� בוצע סיור קבלני%

 

 התקשרות לאיסו� ופינוי קרטו�

מ בדבר פינוי "מפעלי מיחזור בע. מ.מ. נחת% הסכ% ע% חברת ק27.11.01ביו%   .34

,  מתקני אצירה16החברה התחייבה להציב .  קרטו	 ושאריות קרטו	("פסולת קרטו	"

 .כלובי רשת לריכוז פסולת קרטו	

החברה התחייבה לפנות פסולת קרטו	 מהמתקני% בתדירות לפי קריאה ובתמורה 

 .מתק	מ עבור פינוי כל "ללא מע 5 48התחייבה העירייה לשל% ס� 

ההסכ% נחת% לתקופה של שנה והיא תואר� מאליה לתקופה של שנה נוספת מידי 

 .על סיומו,בהתא% לפרוט בהסכ%, זולת א% הודיע צד למשנהו, פע% בפע%

ע ותחזוקה העביר שלוש הצעות מחיר וחוזה ע% חברת "כי מנהל אג� שפ, נמצא .35

 .>2< 31.11.01(מ לגזברות העירייה ב "מפעלי מיחזור בע. מ.מ.ק

                                         
6  � ).א (203 סעי
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י "ח ולא ע.ע ותחזוקה מר ש"י מנהל אג� שפ"כי ההסכ% נחת% ע, הביקורת העלתה .36

 .מורשה חתימה מטע% העירייה וללא הטבעת חותמת העירייה כנדרש 

לאיסו� ופינוי , )7/2008(כי העירייה פרסמה מכרז פומבי , בשלהי הביקורת נמצא .37

 .פסולת נייר למיחזור

 :התייחסות גזברות העירייה

י גזברות העירייה כי הנתוני% הנוגעי% "ח הביקורת נמסר ע" לטיוטא דובתגובה

מ מתאימי% ברוב% לנתוני% המצויי% .מ.להתקשויות ע% ישראל פלסטיקס אמניר ו ק

 .בידנו

הינ% אחת מהאופציות שעמדו בפני הרשות  5 550לגבי ישראל פלסטיקס יש לציי	 כי 

, ירד התערי�$ (בשל הצמדה ל.  3505הרשות אכ	 משלמת לפי בסיס של . לתשלו%

 .למיכל בלבד 5 275 שילמנו לפי 6/08 (לדוגמא ב

 :התייחסות מתא% פעילות מנהל ולוגיסטיקה

מפעלי . מ.מ. ק( הלי� המרכז הסתיי% ונקבע זוכה(איסו� ופינוי פסולת נייר למיחזור 

 .מ"מיחזור בע

 . וזהבימי% אלה אנו אמורי% לקבל ערבות ביצוע ולסיי% את חתימת הח
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 ההיבט הכלכלי של המיחזור
  

.  לחוק שמירת הניקיו	 נקבעו סכומי היטל הטמנה לפי סוגי פסולת לסילוק7בתוספת .38

 .הטבלה מפרטת את העלייה הצפויה בעלויות לסילוק טו	 פסולת לסוגיה

ע ותחזוקה ביצעו תחזית כלכלית של המיחזור "כי באג� שפ, הביקורת העלתה .39

 :וההשלכות על  התקציב 

  

 

 
 
 

 

                                         
 .2007משנת , ב11סעי� ) ז"תשס: תיקו	( תוספת לחוק שמירת הניקיו	  7

 

 

 

 

    עלויות מיחזור 

      

  2008 2007 2006 שנה 

 24,000 5 אמניר 

5 

26,000 

 5
27,600  

 קממ 

5 

490,000 

5 

450,000 

 5
440,916  

 15,000 5 פלסטיק 

5 

14,000 

 5
40,356  

 כ"סה 

 0
529,000 

 0
490,000 

 0
508,872  
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כמויות 
      בטונות

  2009 2008 2007 2006 שנה 

      3110 4434 מיחזור 

  23868 23868 22714 24368 הטמנה 

 

כ "סה
      25824 28802 פסולת

       

       

      אחוזי# 

  2009 2008 2007 2006 שנה 

      12.0% 15.4% מיחזור 

      88.0% 84.6% הטמנה 

 

כ "סה
      100.0% 100.0% פסולת

       

       

 

עלויות 
      כוללות

  2009 2008 2007 2006 שנה 

 מיחזור 
0 

529,000 

0 

490,000 0 508,872    

 הטמנה נטו 
 5

2,436,800 

 5
2,498,540 

 5
2,864,160 

 5
3,102,840  

 כ"סה 
 5

2,965,800 

 5
2,988,540 

 5
3,373,032    

       

      עלות לטו� 

  2009 2008 2007 2006 שנה 

      5158  5119  מיחזור 

  0130  5120  5110  5100  הטמנה נטו 

       

   שיעור המיחזור  

  10.00%   

   חזוריחיסכו� ממ
     בהטמנה

  נחס� במיחזור כ הטמנה שנתי"סה      

  2386.8 23,868   טו� הטמנה

  5120  5120    עלות לטו�

  0286,416  02,864,160    עלויות הטמנה
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   שיעור המיחזור  

  10.00%   

 

    

חזור יממחיסכו� 
 בהובלות

 

 
נחס� 

 עלויות שנה במיחזור
עלויות 
   לחודש

 5 90,000 5 1,800,000 

5 

 ב מכולות"ירא 150,000

 5 90,000 5 1,800,000 

5 

150,000 

מססה אשפה 
 ביתית

 מססה מנופי# 60,000 5 720,000 5 36,000 5 

 0 216,000 0 4,320,000 

0 

 כ"סה 360,000

     

     

     

     

 עלות בשער 5120    

 עלות הובלה 5181.00    

    0301.00 
כ עלות לטו� "סה

2008 

     

 

 0
502,416 

כ פוטנציאל "סה
   חיסכו�

     
 

 
 :הערות והנחות עבודה לחישוב הכלכלי שהוצג .40

 
 .שינוע וטיפול:  רכיבי% עיקריי%הטיפול באשפה מורכב משני.   א

הרשות משלמת לשני גופי% שוני% עבור ) לא למיחזור(במקרה של אשפה רגילה 

 :שני הרכיבי%

1. � . עבור השינוע(קבל	 האיסו

התשלו% כא	 מורכב ממחיר הטמנה ( עבור ההטמנה (איגוד הערי% .2

 ).ומהיטל הטמנה

 עבור שני הרכיבי% ג% הרשות משלמת רק לחברת המיחזור, במקרה של מיחזור.  ב

 .יחד

 (עומד על כ) לא למיחזור(בחישוב שנתי עולה כי ס� הטיפול בכל טו	 אשפה רגילה 

 38מספר זה יעלה יחד ע% העלייה בהיטל ההטמנה ראה סעי� . (לטו	 5 300

 ).להל	

 .לטו	 5 160 (עלות הטיפול בכל טו	 אשפה למיחזור עומדת על כ
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) שינוע והטמנה(ת העובר מטיפול קונבנציונאלי משמעות הדבר היא שכל טו	 פסול .ג

 ).45 %כ . (לטו	 5 140 (מייצר חיסכו	 אמיתי של כ, למיחזור

 טו	 היוצאי% את העיר 23,868קיימי% , בראייה כוללת על כמות האשפה העירונית .ד

 .בטיפול קונבנציונאלי

 286 (נשל%  כ,  בתהלי� המיחזור10 %בהנחת עבודה ריאלית של שיפור ברמה של  .ה

 .עבור הטמנה, ח לשנה פחות מאשר היו%"אלש

נצמצ% את הוצאות השינוע ברמה דומה , ) שיפור10(%על פי אותה הנחת עבודה  .ו

 . ח לשנה" אלש216 (ונחסו� כ

נית	 להגיע לחיסכו	 ריאלי של , ולאחר כל ההשקעות בציוד למיחזור, בס� הכול .ז

 .בשנה לקופת העירייה5 כחצי מילו	 

,  כי על העירייה לבצע בחינה וניתוח מעמקי% לנתוני% שהוצגו לעיל,הביקורת סבורה .41

 . במטרה לנצל את הפוטנציאל לחסכו	 הכספי כפי שהובא להל	
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 פינוי פסולת בניי�

פסולת בניי	 ועודפי . עבודות בנייה שיפו0 או הריסה יוצרות כמויות גדולות של פסולת .42

אלא באמצעות קבל	 , ירוניתעפר אינ% נאספי% באמצאות מערכת איסו� האשפה הע

 . אחראי לביצוע אשר אמור לפנותה לאתר מוסדר לפינוי פסולת בניי	

לאור� צידי הדרכי% בשטחי% , פסולת בניי	 מושלכת ברחבי האר0 במקומות אסורי% .43

.  וירידה בער� הקרקע(פתוחי% וגורמת למפגעי% סביבתיי% חמורי% וכ	 למפגע חזות

י% רעילי% לסביבה ולכ	 חייבת להגיע למתקני טיפול פסולת בניי	 מכילה ג% מרכיב

 .מוסדרי%

 

 

 30.3.2008התמונה צולמה בתארי- . פסולת בניי� שהושלכה לצידי הדר- בעיר
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 30.3.2008התמונה צולמה בתארי- . פסולת בניי� שהושלכה לצידי הדר- בעיר

 

 

שמירת  הניקיו	  ובניה% חוק . הטיפול בפסולת בניי	 מוסדר בכמה חוקי% ותקנות .44

נוסח (פקודת העיריות . העוסק בי	 היתר באיסור השלכת פסולת בניי	 ברשות הרבי%

לרבות , תברואה ובריאות הציבור, הקובעת את חובות העירייה בעניי	 ניקיו	) חדש

, 235סעי� (האחריות לטיפול בפסולת המושלכת בשטח השיפוט של הרשות המקומית 

) הוצאת אשפה( וחוק עזר לאור יהודה 1965ה "התשכ, חוק התכנו	 והבנייה). 242

 .   %1980 "תש

 קובעות חובה על קביעת תנאי% בהיתר הבניה בהסדרת פינוי 8תקנות התכנו	 והבניה .45

 . לסילוק פסולת בניי	9הפסולת  לאתר מוסדר

כי בהחלטת ,  בנושא הטיפול בפסולת הבניי	 מצוי	4/2006ל משרד הפני% "בחוזר מנכ .46

בי	 היתר , כי יש להסדיר את הטיפול בפסולת בניי	,  הוחלט2003פברואר הממשלה מ

 .בתקנות התכנו	 והבניה

                                         
 1999 (ט"התשנ, )תיקו	)(תנאיו ואגרות, תרבקשה להי( תקנות חוק התכנו	 והבניה  8
 ,  כאתר לסילוק פסולת בניי		שמירת הניקיו'  אתר שהרשת המקומית הכריזה עליו בהתא% לחוק( אתר מוסדר 9

 . י המשרד"   מפעיל האתר קיבל רשיו	 עסק ואתר הוכר ע
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בתיקו	 לתקנות התכנו	 והבניה מתנות תנאי למת	 היתר בניה בהסדרת הפינוי של  .47

בצירו� , ומוסיפות חובת דווח של אחראי לביקורת, הפסולת בתנאי% להיתר

 .לת הבניי	אסמכתא למהנדס בדבר אופ	 הסדרת פסו

הביקורת בחנה מדגמית מספר תיקי פיקוח ותיקי בניה במטרה לבחו	 הצבת פינוי  .48

 .פסולת בניי	 בתנאי ההיתר

 :  הביקורת העלתה את הממצאי% הבאי%

 

טופס  הערות
הצהרה על 
כמות פסולת 

 בניי�

תנאי# בהיתר 
להסדרת פסולת 

 בני�

היתר  מתארי-
בניה 
 מספר

 20020047 3.11.02 קיי% לא קיי% 

 20020103 7.4.03 קיי% לא קיי% 

קיי% הסכ% 
התקשרות ע% אתר 
מוסדר לפינוי 

 פסולת בני	

 

 20020076 23.8.04 לא קיי% לא קיי%

 ללא 4נית	 טופס 
אסמכתא לפינוי 

 פסולת

וללא התקשרות ע% 
 אתר מוסדר

 20020077 1.4.03 לא קיי% לא קיי%

היתר לבניית מבנה 
 ציבור

 20050026 31.7.05 קיי% קיי%

 20050040 16.08.05 קיי% קיי% 

היתר לבניית מבנה 
 ציבור

 20050062 21.12.05 קיי% לא קיי%

 20040071 28.6.05 קיי% לא קיי% 

 20080006 16.4.08 קיי% לא קיי% 

 20070023 22.5.08 קיי% לא קיי% 

 

    

 פינוי פסולת תקנות התכנו	 והבניה קבעו תנאי% בהיתר בניה לש% הסדרת, כאמור .49

, י רוב קשה לועדה המקומית להערי� את כמות הפסולת הנוצרת"אול% עפ, הבניי	

במטרה לשדרג את . לקבל אסמכתאות בגינה ולאכו� את הנושא כנוהל שבשגרה

הוכ	 נוהל , הטיפול ולהקנות כלי% יישומי% לרשויות המקומיות ולועדות המקומיות

 .מפורט> 3<
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התאחדות ,  בהסכמה בי	 המשרד לאיכות הסביבהאשר גובש והופ0> 3<הנוהל  .50

, איגוד מהנדסי הערי% בישראל ומרכז השלטו	 המקומי, הקבלני% והבוני% בישראל

פרט מדדי% ברורי% ומוסכמי% בדבר כמות פסולת הבניי	 שנוצרת במהל� סוגי הבניה 

הנוהל עוסק במקרי% בה% נדרש לקבל מהרשות המקומית היתר , לציי	. השוני%

 .בניה

הועדה המקומית לתכנו	 ובניה  לא אימצו  /כי עיריית אור יהודה , הביקורת העלתה .51

הכולל כללי% בנוגע לבדיקה של סילוק פסולת , נוהל זה ולא גובש לכדי נוהל מחייב

 .כנדרש בהיתר, בניי	 בידי מבקש ההיתר לאתר לסילוק פסולת

  לתקנות התכנו	 והבניה)ג (16איגד בתוכו כללי% לאכיפה בהתא% לתקנה > 3<הנוהל  .52

וכי ,  במהל� העבודה ומיד לאחר השלמתה, 	 בדבר פינויה המתוכנ	 של פסולת הבניי

 .כל מבקש היתר בניה נדרש להתקשר ע% אתר מוסדר לטיפול בפסולת בניי	

לא נאכפה דרישה זו והוצאו היתרי , כי בחלק מתיקי הבניה שנדגמו, הביקורת העלתה

 . הציג התקשרות ע% אתר מוסדר לפינוי פסולת בניי	הבניה מבלי שמבקש ההיתר

לא נאכפה הדרישה שעור� הבקשה , כי בחלק מתיקי הבניה שנדגמו, הביקורת העלתה .53

 .יגיש טופס הצהרה על נפח פסולת הבניה הצפויה בתהלי� הבניה

מטרת הצהרת עור� הבקשה הנה להקנות בידי הרשות כלי פיקוח ובקרה לאומד	 

 .לת בניה מינימלית מול הצהרת הקבל	 ומגיש הבקשה להיתרלחישוב כמות פסו

באמצעות תלושי% או (בנוהל נקבע כי בעל ההיתר ידאג לספק אישור על כל פינוי  .54

לאתר המסודר ויעביר% לועדה המקומית לתכנו	 ולבניה בכל שלושה ) אישור פינוי

 .חודשי%

 אשר לא נית	 לשייכ% כי בחלק מתיקי הפיקוח נמצאו אישורי פינוי, הביקורת העלתה .55

 . לאתר בניה ספציפי

כמו כ	 נמצא בתיקי הפיקוח שהוגשו אישורי פינוי פסולת בניי	 מאתר בניה בעיר 

 .אחרת
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 לאכלוס מבלי שהומצאו חוזה    4 נית	 טופס 20020077כי להיתר בניה מספר , נמצא .56

 אישור התקשורת ע% אתר מוסדר לפינוי פסולת בניי	 ומבלי שהומצאו תלושי% או

 .בתיק נמצאה הצהרה בלבד של מבקש ההיתר. פינוי פסולת בניי	 מאתר הבניה כלל

י מהנדסת העירייה והמפקח על הבניה "ח הביקורת נמסר ע"בהתייחסות לטיוטא דו

 :כי

 נבנו על ידי קבל	 בניה 20020077 ( ו(20020076שני בניני% בהיתרי בניה במספרי%  .א

 .אחד

 כלול פינוי 2002076היתר '  פסולת שיש לבניה במסבתו� הסכ% התקשרות לפינוי .ב

וזה היה טעות שהעתק מהסכ% פינוי פסולת . 20020077היתר ' פסולת בניה במס

 .20020077היתר ' לא היה בתיק בניה במס

 פינוי פסולת בניי� מעבודות שיפוצי#

 לפינוי פסולת בניי	 עוסק בבניה חדשה בה נדרש לקבל מהרשות> 3<הנוהל , כאמור .57

 . המקומית היתר בניה

אי	 הנוהל מתייחס או נות	 כלי% להתמודד באמצעות תקנות התכנו	 והבניה בבעיה 

אול% רחבת היק� ונוגעת , שלכאורה הנה קטנה מבחינת כמות הפסולת הנוצרת

 .לנושא פינוי פסולת בניי	 הנוצרת כתוצאה מעבודות שיפוצי% שמבצעי% דיירי בתי%

 נוהגי% בעלי הדירות או המשפצי% להוציא את פסולת ,כתוצאה מביצוע השיפוצי% .58

מפונה , לרוב. או לתו� מכולה שאותה מפני%, הבניי	 אל הרחוב הסמו� לדירת%

הפסולת בשקי% שלעתי% מושלכי% לתו� מכולות ופחי האשפה ולעתי% על המדרכה 

 .ע ותחזוקה נאלצות לפנות%"ומשאיות המנו� של אג� שפ, או ברחוב הסמו� לבית%

ניגוד להוצאת פסולת או גז% שבה מתאפשר לתושבי% להוציא% בימי פינוי ב .59

הוצאת פסולת בניי	 אסורה ובעל הדירה או קבל	 השיפו0 נדרשי% לפנותה , המוגדרי%

 .בכוחות עצמ%

חוק עזר , י חוק עזר עירוני"אכיפת העירייה בנושא השלכת פסולת בני	 נעשית עפ .60

 .1958 (ח"תשי, )מפגעי תברואה ( יהודה  (לאור

( כ2007כי במחלקת הפיקוח העירוני הוגשו בשנת , מבדיקת אופ	 אכיפת הנושא עולה .61

 . דוחות בגי	 השלכת פסולת בניי	49 ( הוגשו עד כה כ2008ובשנת ,  דוחות62
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כי על הרשות המקומית לפרס% ברבי% הודעה על ,  נקבע10	בחוק שמירת הניקיו .62

הביקורת לא . וז וטיפול בפסולת בניי	מקומ% של אתרי% שנקבעו לסילוק או לריכ

 .מסמ� המעיד כי העירייה פעלה לפרסו% האמור כנדרש בחוק/ דראתה תיעו

 :ע ותחזוקה"התייחסות מנהל מחלקת תברואה באג� שפ

מדי פע% ולפי הצור� העירייה מזמינה קבל	 לפינוי פסולת בניה ועפר שהצטברה ברחבי 

מחיר פינוי ]. אתר המיועד לפוסלת בניה[ת הקבל	 מפנה את הפסולת לאתר ברק, העיר

הפסולת כולל ג% את הטמנה ולכ	 ההטמנה לא נזקפת לחשבונה של עיריית אור 

בתו� מיכלי האשפה ובערימות גז% , ח הביקורת"מעבר לכ� כפי שצוי	 בדו. יהודה

 . וגרוטאות אנחנו מוצאי% לעיתי% ג% פסולת בניה ומפני% אותה כאשפה רגילה

   

                                         
  2007) ז"תשס: תיקו	. ('פרק ג, 1984 (ד"תשמ,  חוק שמירת הניקיו	 10
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 מי שתייהאיכות 
 

ולו מהטע% , הוא תחו% בריאותי מהמעלה הראשונה, תחו% אספקת מי השתייה .63

שלאספקת מי% באיכות שאינה נאותה יש השפעה על כלל הציבור ולא רק על פרטי% 

 .בודדי%

ה% מי% המיועדי% להיכנס להרכב המזו	 או " מי שתייה", על פי פקודת בריאות  הע% .64

. מגע ע% חומר מהחומרי% שמה% מורכב המזו	או העלולי% לביא ב, הבאי% במגע

כי כל מי% שה% פסולי% להיות מי שתייה בהסתמ� על , תקנות בריאות הע% קובעי%

על בדיקות , בדיקות מיקרוביאליות של חיידקי% צואתיי% וחיידקי% קוליפורמי%

על קיומו של חשש סביר של  רשות הבריאות שהמי% , כימיות של פרמטרי% רבי%

 .אסור שישמשו כמי שתייה(סכ	 את בריאות הע%עלולי% ל

מצומת : דר� שתי כניסות, י חברת מקורות"מי שתייה מסופקי% לתושבי אור יהודה ע .65

 .סביו	 והשנייה מצומת תל השומר

 התדירות דגימת מי שתייה במערכת אספקת המי% נקבעת בהתא% לגודל האוכלוסיי .66

 .ת בריאות הע%ועל פי תוכנית המפורטת בתוספת הרביעית  לתקנו

"). הדוגמת "(להל	(בדיקות איכות המי% נעשית על ידי מנהלת מחלקת רישוי עסקי%  .67

 . נקודות דגימה הפזורות ברחבי העיר18(הדגימות נלקחות מ

 ).  התווספו שתי נקודות חדשות של רמת פנקס ע% האיחוד2008בשנת (

וכנית העבודה משרד הבריאות מעביר לעירייה ערכה הכוללת את ת, מידי תקופה .68

ומספר נקודות ,  תדפיס מחשב ובו שמות נקודות הדיגו% בעיר, לחודשי% הבאי%

 .כ	 מועברי%  בקבוקי% סטרילי% לאיסו� הדגימות ומדבקות זיהוי. דיגו%

) 10(11(ובכל יו% דגימה נדגמות , עבודת הדוגמת כוללת יציאה פעמיי% בחודש לשטח .69

הדגימות מועברות למעבדה מוכרת . רנקודות בדיקה בקטריולוגית ובדיקת כלו

מתקשרי% , במידה ובדיקה העלתה תוצאה חריגה. כהגדרתה בתקנות בריאות הע%

הנחיית לשכת הבריאות .  שעות משעת המסירה24א תו� " מחוז ת(מלשכת הבריאות

הינה  שביו% למחרת יש לבצע דגימה וסקר ברחוב בו הדגימה הייתה חריגה ולשלוח 

' י מח"במקביל נדרש לבצע שטיפת קו ע).  דגימות3כ "סה(בדה לבדיקה חוזרת במע

 . המי%
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 נדגמו איכות% של מי השתייה 2007 ( ו2006הביקורת העלתה כי בשני%  .70
 :כמפורט

 
 
 

2006 
 

אחוז 
 חריגה

' מס
דגימות 
 חריגות

אחוז 
 ביצוע

' מס
דגימות 
 שבוצעו

מספר דגימות 
 מתוכנ	

קבוצת  סוג הבדיקה
 בדיקה

 שגרתית רשת 208 191 91.8% 0 0
 

כניסה ממקור  52 48 92.3% 0 0
 פרטי

 שגרתית

כ "סה  260 239 91.9%  
 דגימות

 
 

2007  
 

אחוז 
 חריגה

' מס
דגימות 
 חריגות

אחוז 
 ביצוע

' מס
דגימות 
 שבוצעו

מספר דגימות 
 מתוכנ	

קבוצת  סוג הבדיקה
 בדיקה

 שגרתית רשת 195 194 99.5% 0 0
 

 כניסה ממקור 52 52 100% 0 0
 פרטי

 שגרתית

כ "סה  247 246 99.6% 0 0
 דגימות
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 פרסו# ודווח לתושבי# על איכות המי# 

 נקבע כי העירייה תפרס% מדי רבעו	 בלוחות המודעות                                  11בפקודת העיריות .71

 .מידע על איכות% התברואתית  של מי שתייה, ובעיתונות המקומית או בדר� אחרת

כ	 צוי	 כי . המועדי% ואופ	 הפרסו%,  פורטו סוגי הדוחות12ל משרד הפני%" מנכבחוזר .72

 .יש לכלול בדיווח תוצאות בדיקות בקטריולוגיות וכימיות

 : פורס% הדיווח כמפורט2006הביקורת מצאה כי בשנת   .73

 
דיווח  אופ� הפרסו# הנדרש סטטוס מועד הדיווח

 רבעוני

 x לוחות מודעות 

אזורית או /מקומית תעיתונו  � 
 באתר האינטרנט

 ראשו	

 x       לוחות מודעות 

אזורית או /עיתונות מקומית  � 2006(ספטמבר 
 באתר אינטרנט

 שני

       x לוחות מודעות 

אזורית או /עיתונות מקומית  � 
 באתר אינטרנט

 שלישי

          x       לוחות מודעות 

אזורית או /עיתונות מקומית  � 
 ינטרנטבאתר א

 רביעי

 
יצור� לחשבו	 המי%  בוצע 2006(אוגוסט 

 של התושבי%
דיווח חצי 

 שנתי

משלוח לבית התושב  בוצע   2007 (מר0     
י  צירו� לחשבו	 "ע

המי% או בכל דר� 
 אחרת

פרסו% באתר אינטרנט   2007(מר0     
 )א% ישנו(של הרשות 

 דיווח שנתי

 
 

 

 : סטטוס(מקרא

 בוצע דיווח �

             xלא דווח   
 
 

                                         
 )1) (ב (238עי�  ס 11
 .20(15עמודי% , 8.1.2004 מתארי� 1/2004ל משרד הפני% " חוזר מנכ 12
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 : פורס% דיווח כמפורט2007הביקורת מצאה כי בשנת  .74
 

דיווח  אופ� דיווח הנדרש סטטוס  מועד הדיווח
 רבעוני

 x לוחות מודעות 

אזורית או / עיתונות מקומית  � 2007מאי 
 באתר האינטרנט

 ראשו	

 x  לוחות מודעות 

 x אזורית או / עיתונות מקומית
 באתר אינטרנט

 שני

 x לוחות מודעות 

אזורית או / עיתונות מקומית  � 23.11.07
 באתר אינטרנט

 שלישי

 x לוחות מודעות 

 x אזורית או / עיתונות מקומית
 באתר אינטרנט

 רביעי

 
 

יצור� לחשבו	 המי%  בוצע 
 של התושבי%

דיווח חצי 
 שנתי

משלוח לבית התושב  בוצע 2008מרס 
י צירו� לחשבו	 "ע

המי% או בכל דר� 
 אחרת

אתר , לא רלוונטי 
 לא פעיל

פרסו% באתר 
האינטרנט של 

 ) א% ישנו(הרשות 

 דיווח שנתי

 
 העירייה לא הקפידה לפרס% את תוצאות 2007( ו2006כי בשני% , הביקורת העלתה .75

 . גבי לוחות המודעות(איכות מי השתייה לתושבי העיר על

 .ר מהמועד הנדרשכי העירייה פרסמה את התוצאות הבדיקות באיחו, כ	 נמצא

 לא בוצע פרסו% כנדרש בעיתונות או 4/2007( ו2/2007כי ברבעוני% , הביקורת העלתה .76

 .באתר האינטרנט של העירייה

 :התייחסות מתא% פעילות מנהל ולוגיסטיקה

 איכות מי השתייה

בחלק מהמועדי% היו עיכובי% בקבלת תוצאות הבדיקה ממעבדת משרד הבריאות  .1

דבר שגרר , לינו תוצאות חלקיות שהושלמו לאחר פנייתנוובמקרה אחד הועברו א

 .לעיכוב בפרסו%

במקומוני% לאחר סגירת האתר , כשהיה קיי%, הפרסומי% נעשו באתר האינטרנט .2

בהתא% , חות החצי שנתיי% והשנתיי% לחשבונות המי% והארנונה"וכ	 צורפו הדו

 .לנוהל

ד היו% פורס% פע% אחת  וע2006 משנת (פרסו% בלוחות מודעות במשרדי העירייה

 .בלבד, או פעמיי%
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חות לגבי הרבעוני% שני ורביעי "כי לא פורסמו דו, ח הביקורת ציו	"בטיוטת דו .3

 .2007בשנת 

, כאמור, אשר צורפו לחשבונות המי% והארנונה, חות החצי שנתי והשנתי"בדו

ל ולא ראיתי צור� לפרס% באותה עת שני "כוללי% ג% את נתוני הרבעוני% הנ

 .חות"דו

ח עצמו לגבי הרבעוני% "חות החצי שנתי והשנתי תעשה הפרדה בדו"בדו,       לעתיד

 .השני והרביעי
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 מניעת זרימה חוזרת במערכת מי שתייה
 

 כזרימת מי% מזוהמי% לתו� צינור אספקת מי שתייה בכיוו	 13זרימה חוזרת מוגדרת .77

 .הפו� לכיוו	 הזרימה המתוכנ	

או ,  לח0 גבוה יותר בצד הצרכ	 לעומת רשת האספקה(ח0 נגדימצב כזה נגר% עקב ל

 . מצב בו הלח0 ברשת האספקה יורד מתחת ללח0 האטמוספרי()יניקה(עקב תת לח0 

 :זיהו% מערכת מי שתייה עלול להיגר% ממספר מקורות אפשריי% ובה% .78

מקוואות , מזרקות, מערכת הסקה ומיזוג, אש:    מערכת שאינ	 מי שתייה כגו	 •

 .'בריכות שחיה וכו, הטהר

שימושי% נוספי% במי% למטרות שונות מצריכה ביתית וסניטארית בעסקי  •

 .מסחר ותעשייה

מספר חוקי% ותקנות הקיי% באר0 מגדירי% את הדרישות למניעת זיהו% מערכות  .79

 .אספקת מי שתייה מזרימת מי% חוזרת

ת% החזקת% הפעל, הקמת%,  אשר מיקומ%(14"גורמי זיהו%"בחוק המי% מוגדרי%  .80

 .או השימוש בה% גורמי% או עלולי% לגרו% לזיהו% מי%

 1992ב "התשנ, )התקנת מכשיר מונע זרימת מי% חוזרת(תקנות בריאות הע%  .81

יתקי	 מכשיר מונע זרימת ) 1תקנה (פירוט בתוספת(מחייבות כי בעל עסק טעו	 רישוי 

 ).ח" מז(להל	(מי% חוזרת למערכות מי שתייה 

 קח תיבד"תקינות המז.  שתעשה בידי מתקי	 מוסמ� בלבדח צרי�"התקנת המז .82

 .בתדירות של פע% בשנה

יגיש בעל העסק אישור מאת המתקי	 , בעת הגשת הבקשה לרשיו	 עסק או חידושו

 . ח בעסק ובדיקתו בהתא% לתקנות"המוסמ� בדבר קיו% המז

                                         
 .gov.il/sviva www. healthמתו� ד� מידע לציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות    13
 . א20.מניעת זיהו% מי%: סימ	 1959, ט"התשי,    חוק המי14%
    



 32 2008  לשנת 3' יה מסח מבקר העירי"     דו

 : קבוצות עסקי% ולה	 הממצאי%/הביקורת בחנה באופ	 מדגמי מספר אשכולות .83

 
 

 לאשכו/הקבוצה ש# העסק ממצאי#

י לשכת הבריאות "ח ע"נתקבל פטור מהתקנת מז
 בהתקיי% מרווח אויר המונע זרימה חוזרת 

 .מכבסת ל

טופס בקשה לרישוי עסק לא נשלח למשרד 
הונפק רשיו	 עסק לצמיתות . הבריאות 

ח ובדיקת תקינות "מבלי שנדרש התקנת מז
 .תקופתית

 .ת זמכבס

 מכבסות 
 וניקוי יבש

 בוצעה בדיקת תקינות 2/08ב . ח"הותק	 מז
 .תקופתית

 ההגנה

 . ח"הותק	 מז
 

 עולה הגרדו%

דיווח תקינות תקופתית . ח"הותק	 מז
 2006אחרו	 בשנת 

 יוס� חיי%

 מקוואות טהרה

. 1996הונפק רשיו	 עסק לצמיתות בשנת 
ח ובדיקת תקינות "אי	 אישור התקנת מז

 .התקופתית

 ותנגרי .נגרית ש

. 1986הונפק רשיו	 עסק לצמיתות בשנת 
ח ובדיקת תקינות "אי	 אישור התקנת מז

 .תקופתית

 .בית דפוס י

. 12/2004 (הונפק רשיו	 עסק לצמיתות ב
ח ובדיקת תקינות "אי	 אישור התקנת מז

 תקופתית

 .דפוס מ

 בית דפוס

. 2004הונפק רשיו	 עסק לצמיתות בשנת  
ת תקינות ח ובדיק"אי	 אישור התקנת מז

 .תקופתית

 מצבעת רהיטי% .ה.א

להפעלת הבריכה נית	 רשיו	 עסק בתוק� עד 
בביקורת לשכת הבריאות מחודש . 2010

נשלח מכתב כי טר% הומצא אישור , 5/2006
 .ח"בדיקת תקינות תקופתית למז

 בריכת שחיה בריכה עירונית

 

 :קיי%ח הביקורת מסרה מנהלת מחלקת רישוי עס"בהתייחסותה לטיוטא דו

 . הטיפול בתיק כולל ניפוק רשיו	 עסק לא נעשה בתקופתי(.מכבסת ז .1

  טר3.4.08% (מ, ד למשרד הבריאות להתייחסות"      לאחר הביקורת נשלחו חוו

 .      נתקבלה תשובה

כולי . כידוע המחלקה לוקה בחוסר כח אד%', מצבעות וכו, יתר העסקי% כגו	  נגריות .2

.נוכל לפעול בהתא% לתקנותתקווה שהמחלקה תתוגבר ואז 
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 משרד הבריאות המחלקה לבריאות הסביבה הובאו הנחיות הגנה על מערכות 15בחוזר .84

והדרישה להג	 על , )ת" הל(להל	  (16אספקת מי% מתו� הוראת למתקני תברואה

כי הזנת מי התוספת למעגל , בי	 ההנחיות שפורטו נקבע. מערכות אספקת מי שתייה

 .ח בלבד"ר� מזסגור במזרקות תהיה ד

 : הביקורת בחנה את קיו% ההנחיה ולהל	 הממצאי% .85

 :ברחבי העיר אור יהודה בנויות שבע מזרקות ולהל	 הסטטוס

 .ח"אי	 מז,  מילוי מתחת לפני המי%(כניסה לנווה סביו	, יגאל אלו	 .א

 .ח"אי	 מז,  מילוי מעל פני המי%(פארק נווה סביו	, אג% הגדול .ב

 .ח"אי	 מז, לוי מתחת לפני המי% מי(נווה סביו	, פארק המדע .ג

 .ח"אי	 מז,  מילוי מתחת לפני המי%(ס שיז�"אמת מי% מול ביה .ד

 .ח"אי	 מז,  מילוי מתחת לפני המי%(מול שיז�, מזרקה חצי עיגול .ה

 .ח"אי	 מז,  מילוי מתחת לפני המי%() ראשי16%מזרקה (מזרקה ב	 גוריו	  .ו

 .ח"יש מז,  מילוי מתחת לפני המי%(מזרקה אנטבה .ז

 

 .ח"לא קיי% מז, )85% (כ( המזרקות 7 מתו� 6 (כי ב, נמצא .86

ח בחיבורי "כי בדר� כלל נדרש מז, בהתייחסותו לסוגיה השיב יוע0 המי% לעירייה .87

מ בי	 צינור המי% המשלי% למי% " ס20(30רק במקרה של נתק אוויר של . המזרקות

הוא מניח , קותכ	 ציי	 כי איננו מכיר בפירוט את חיבורי המי% במזר. נית	 לוותר

 .  > 8<ח "שאי	  נתק  אוויר וכי נדרש להתק	 מז

                                         
 .2005 אוקטובר 6, "רכות אספקת מי% במטבחי% ובמרכולי%הגנה על מע" משרד הבריאות הנחיות  15
 .אספקת מי% ומסירת%' דרישות לתכנו	 מע,  הגדרות(1980, )ת"הל( הוראות למתקני תברואה  16
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  המלצות  'פרק ד

י הקמת מרכזי "ע, יש לפעול להעמקת המודעות הציבורית לנושא המחזור בי	 היתר .88

 (: י הצבת מכלי אצירה לאיסו� סוגי חומרי% מגווני% ובניה%"ע, מיחזור נוספי%

הסברה ופרסו% בכל , י פעולות חינו�"וע', דמדיה מגנטית וכ, סוללות אנרגיה, זכוכית

 .מסגרת אפשרית

י הקר	 "י המשרד להגנת הסביבה וע"מומל0 לפנות ולנצל את הסיוע הכספי המוקצה ע .89

 .לטובת עידוד הגברת המיחזור בקרב התושבי%, 	לשמירת הניקיו

ע% קבלני% לאיסו� ופינוי , כדי	, יש סיי% בהקד% האפשרי הליכי מכרז והתקשרות .90

 .קרטו	, בקבוקי פלסטיק: סולת למיחזורפ

יש להקפיד שיוצבו כל המכלי% עליה% התחייב הקבל	 ושהתשלו% יבוצע רק עבור  .91

 .%מכלי% שהוצבו בפועל במיקומ% ובהימצאות

ולוודא עדכונה התדיר בהתא% לשינויי% החלי% " מפת השליטה"יש לעדכ	 את  .92

 .בפועל

טיק הצעות לשיפור ושינויי% במיקו% יש להקפיד לדרוש מקבל	 איסו� בקבוקי הפלס .93

�לנתח את אומדני האיסו� וזאת , בהסתמ� על הנתוני% התלת חודשיי%, מכלי האיסו

 .במטרה לייעל ולשפר את היק� המיחזור

על העירייה לבצע בחינה וניתוח מעמיקי% לנתוני% אשר הוצגו במטרה לנצל את  .94

ההיבט הכלכלי של (ח הביקורת "הפוטנציאל לחסכו	 הכספי כפי שהובא בדו

 ).38 (41סעיפי% , המיחזור

הועדה המקומית לתכנו	 ולבניה לאמ0 את הנוהל לאכיפת פינוי מוסדר /על העירייה .95

הכנת רשימת תיוג , הכנת נוהלי עבודה מחייבי%, י"של פסולת בניי	 וזאת בי	 היתר ע

, 4ס בטר% הוצאת טופ, למעקב וביצוע ה	 בטר% הוצאת היתר הבנייה וה	 לאחריו 

תנאי% בהיתר להסדרת , טופס הצהרה על כמות פסולת לבניי	(י מפקחי הבניה "ע

קבלות /תלושי%,  חוזה התקשרות ע% אתר מוסדר לפינוי פסולת בניי	(פסולת בני	

 ).'פיקוח בשטח הבנייה וכד, בגי	 פינוי פסולת

	 י הפיקוח העירוני אחר השלכת פסולת בניי	 ברשות הרבי% בי"אכיפה מוגברת ע .96

קבלי% המבצעי% שיפוצי% /י פיקוח הדוק והגשת דוחות כנגד דיירי%"ע, היתר

 .והמשליכי% פסולת בניי	 בניגוד לחוק

יש לפרס% ברבי% הודעה על מקומ% של אתרי% שנקבעו לסילוק או לריכוז וטיפול  .97

 .בפסולת בניי	

 י באופ	 ובעיתוהיש לוודא פרסו% מידע על איכות% התברואתית של מי השתיי .98

 .בהתא% להוראות המחייבות, נדרשי%ה

יש לדרוש ולזרז  קבלת תוצאות הבדיקות ממעבדת משרד הבריאות בראשית כל  .99

 .רבעו	 לגבי הרבעו	 שעבר
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 ,  י בעלי העסקי% בעת  הגשת בקשה לרישוי עסק"ח ע"יש לאכו� התקנת מז .100

 .      בעת דרישה לחידושו ובאמצעות פיקוח יזו% ועתי של מחלקת רישוי עסקי%

ח "יש להשלי% את הבדיקה מול משרד הבריאות בעניי	 החובה להתקנת מז .101

 ).83סעי� (בעסקי% כפי שנדגמו במהל� הביקורת ואשר פרטו בגו� הביקורת 

יש לוודא הגנה על מערכת אספקת המי% למניעה חוזרת מהמזרקות העירוניות ובי	  .102

 : י"היתר ע

 .ירונית חדשהח בעת הקמת מזרקה ע"הכנת נוהל מחייב להתקנת מז .א

י התקנת התק	 מניעת זרימה "בדיקה ובחינה לעניי	 המזרקות הקיימות ע .ב

ד יוע0 להנדסת מי% בכל "חוזרת המתחייב והנדרש וזאת בהתא% לחוו

 .מזרקה ומזרקה הפזורי% ברחבי העיר
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  מסמכי# ישימי# 'נספח א

 
 'מס הנושא גור# סימוכי� תארי-

ע "אג� שפ  11.09.2003
 ותחזוקה

נתוני מיחזור בעיריית אור 
 2000 (2002יהודה 

1. 

ע "אג� שפ  13.11.2001
 ותחזוקה

 .2 מיחזור קרטוני%

המרכז לשלטו	   06.08.2002
 �מקומי בשיתו
המשרד לאיכות 

 הסביבה

נוהל מוצע לאכיפת פינוי 
 מוסדר של פסולת בניי	

3. 

ע "אג� שפ  14.2.2005
 ותחזוקה

 .4 צמצו% כמויות אשפה

ע "אג� שפ  08.1.2007
 ותחזוקה

 .5 2005כמויות מיחזור לשנת 

ע "אג� שפ  2006
 ותחזוקה

 .6 2006כמויות מיחזור לשנת 

ע "אג� שפ  26.3.2008
 ותחזוקה

דיווח על כמויות המיחזור 
 2007באור יהודה בשנת 

7. 

משרד הנדסי  3570/אור 9.5.2008
 קיבו0 אייל

 התקנת (ס"ביקורת איכו
 חי%"מז

8 
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 מבקר העירייה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ביקורת 

 ש"יחידת מע

  אור יהודה
 

 2/2008' ח מס"דו
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  מרכז תעסוקה נתמכת למפגרי# בעיריית אור יהודה ש"יחידת מע

 דוח ביקורת

 כללי .1

 מרכז תעסוקה –ש "נערכה ביקורת ביחידת מע 2008 אוגוסט –יולי במהל� החודשי% 

ור יהודה המהווה חלק מאג� הרווחה בעיריית א, ")ש"מע: "להל	(נתמכת למפגרי% 

 "). העירייה: "להל	(

 מטרות הביקורת .2

 .ש"בחינת נאותות הלי� ניהול תקציב המע .א

 .ש"בחינת נאותות הלי� הדיווח למשרד הרווחה לצור� קבלת תקציב למע .ב

 .ש"המסייעות לניהול שוט� של המע, בחינת נאותות ניהול כספי העמותות .ג

 . מלקוחותבחינת נאותות הלי� התקשרויות ע% ספקי% וקבלת תשלומי% .ד

 .ש"בחינת נאותות הלי� תשלו% תגמול לחניכי המע .ה

 הפעולות שבוצעו .3

 : קיימנו שיחות ע% בעלי התפקידי% הבאי% .א 

 .  מנהלת אג� הרווחה בעירייה– אסתי אשלגברת  •

 . תקציבאית אג� הרווחה בעירייה– נט כה�'גגברת  •

 .ש" מנהלת מע– ברכה שמואליגברת  •

 ש" מזכירת מע– תיקי פטלגברת  •

 ".   לקידו% האד% המפגר בקהילה–אור "  של עמותת (ח "רו, מאיר שחר מר •

 :בחנו את תהליכי העבודה והבקרות כלהל	 .ב 

 . הדיווח על התקציב והפיקוח, ש"הלי� ניהול תקציב המע •
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 . ש"הלי� ההתקשרות ע% לקוחות המע •

 . ש"הלי� הגביה מלקוחות המע •

 . הלי� תשלו% התגמולי% לחניכי% •

 . ש"התומכות במע,  העמותותהלי� ניהול כספי •

 :עיינו ובדקנו את המסמכי% והדוחות הבאי% .ג 

 . קוב0 הוראות והודעות מדינת ישראל משרד העבודה והרווחה •

עיריית אור , דוח תקצוב התחשבנות–משרד הרווחה והשירותי% החברתיי% •

 . יהודה

 . ש הנער� על ידי אג� הרווחה ברשות המקומית"מעקב תקציבי שנתי של מע •

 . חות כספיי% שוני% של אג� הרווחה בעיריית אור יהודהדו •

דוח , ש על ידי לקוחות" תשלומי% ששולמו למע(ש "דוחות פנימיי% של מע •

 . ש ודוח משכורת חניכי% חודשי"הוצאות המע

 .  טפסי החלטה על השמה •

 . ש"דוחות נוכחות חודשיי% של חניכי המע •

 . ש" שירות למעהמספקי%, חוזי התקשרות של העירייה ע% ספקי% •

פרוטוקולי% ורשימת חברי , תקנו	, הכוללי%, מסמכי יסוד של עמותת אור •

 . העמותה

 .דוחות כספיי% של עמותת אור •

 .דפי בנק של עמותת אור •
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 מבוא .4

  כללי ש ומטרותיו "   מבנה המע 4.1

הרשות : "להל	 (אור יהודהש הינו יחידה באג� הרווחה ברשות המקומית "מע

 . תקנות עבודה סוציאליתק% מכוח  אשר הו,")המקומית

,  ומעלה21ש מספק מסגרת תעסוקתית וטיפולית לבעלי פיגור שכלי מגיל "מע

  ").החניכי#": להל	(המתגוררי% באור יהודה ובערי% הסובבות אותה 

מיו	 , עבודות אריזה, מש� מספר שעות, ש ומבצעי%"למע, מידי יו%, החניכי% מגיעי%

 ). "הלקוחות: "להל	(עבירי% אליה% לקוחות שמ, והרכבה של מוצרי גל%

 . המשול% על ידי הלקוחות, מקבלי% החניכי% תגמול כספי עבור עבודת%, אחת לחודש

בכל דרגות וסוגי ,  חניכי71#ש באור יהודה " היו במע2008מאי נכו	 לחודש 

 . המוגבלות

ות אחראית על הפעול") מנהלת הרווחה: "להל	(מנהלת אג� הרווחה בעירייה 

 .ש"המבוצעות במע

 

 : ש הינו כלהל	"המבנה הארגוני של המע

 , ")ש"מנהלת המע": להל	(ש "מנהלת המע •

 ") ש"מזכירת המע: "להל	(ש "מזכירת המע •

בהתא% , על פי רמת פיגור החניכי%, המסווגות לקבוצות, ש"מדריכות המע •

 . להוראות משרד העבודה והרווחה

 .אב בית ועובדת מטבח •

במימו	 , באופ	 ישיר או עקי�, ש"המסייעות למע, שתי עמותותמות כי קיי, נציי	

 :העמותות הינ	. רכישות מיוחדות ופעילויות רווחה לחניכי%

 ". האד# המפגר באור יהודה  לקידו#–אור  " .א

 ".שירותי# לאד# המפגר ברשויות המקומיות # לפיתוח"קר� של" .ב

 

  כללי ש "תקציב המע 4.2

"). ס"התעהוראות  ":להל	(קנו� עבודה סוציאלית  להוראות ת14.17להוראה בהתא% 

 ,")הרווחה משרד ":להל	 (ש מתוקצב על ידי משרד העבודה והרווחה"המע
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 את ש"המשרד מעביר לרשות מקומית בעלת מע"ס " להוראות התע2סעי� על פי 

ביטוח , חשמל, ש הינ	 מי%" הוצאות המע".ש"התשלומי# לכיסוי הוצאות המע

 . כוח אד%לאומי ותשלומי 

התקציב שמועבר על ידי משרד הרווחה לרשות המקומית נקבע בהתא% למספר 

כפי שמדווח על ידי הרשות המקומית וכפי , ש ולמצבו של כל חני�"החניכי% במע

 . שיפורט בהמש�
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 ממצאי# .5

 

 ש ודיווח למשרד הרווחה לצור- קבלת תקציבי#"קליטת חניכי# חדשי# למע 5.1

 

  .3.נ .מ" ש"קבלת חני- למעש מפורט בנוהל "דש למעהלי� קליטת חני� ח

מהעובדת , ש"המגיע אל מנהלת המע, הלי� הקליטה נפתח בפניה על גבי מסמ�

 .  בה המועמד מתגורר, הסוציאלית של הרשות

דוח סוציאלי : כלהל	, מצרפת העובדת הסוציאלית מסמכי% נלווי%, למסמ� פנייה זה

דוח רפואי וצילו% תעודת הזהות של , וח אבחו	ד, דוח תפקודי של המועמד, עדכני

 . המועמד

: להל	(וועדת קבלה , במחלקת הרווחה בעירייה, נערכת, ל"בהסתמ� על המסמכי% הנ

שמטרתה לדו	 בקבלת המועמד ושילובו כחני� במסגרת התעסוקתית , ")הוועדה"

 . ש"במע

 :בוועדה נוכחי%

 ;החני� ומשפחתו .א

 ;ש"מנהלת המע .ב

 ; ותי הרווחהס משפחה משיר"עו .ג

 ;ש"עובדת סוציאלית מטע% מע .ד

 . שמוזמ	 ומשתת� על פי שיקול דעתו, מפקח מחוזי .ה

ש "ממלאת מנהלת המע, ש"א% הוועדה מחליטה לקבל את המועמד למסגרת המע

על , בי	 היתר, בו מדווחת על פרטי החני�, ")טופס ההשמה: "להל	" (טופס השמה"

ומעבירה אותו ,  טופס ההשמההמנהלת חותמת על. רמת הפיגור של החני�

 : לחתימותיה% של הגורמי% הבאי%

 ; מנהלת אג� הרווחה ברשות •

 ;גזברית העירייה •

 "). המפקחת: "להל	(המפקחת הארצית מטע% משרד הרווחה  •

במטרה להסדיר את נושא התקצוב לו , טופס ההשמה החתו% מועבר למשרד הרווחה

 .  זכאי אותו חני�
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במהלכ% ,  שלושה חודשי%– מתקבל לאחר כחודשיי% אישור סופי ממשרד הרווחה

 . ש"במסגרת המע, בפועל, החני� נקלט

קליטה , באופ	 רטרואקטיבי, ש"מבצעת מזכירת המע, לאחר קבלת האישור הסופי

 . ממוחשבת של החני�

 : הביקורת מצאה כי

 . ש"אי� עובד סוציאלי במע, 3נ .מ" ש"קבלת חני- למע"בניגוד לנוהל 

 המלצה

 .לפעול על פי הנוהל, או לחילופי	, 0 לעדכ	 את הנוהל על פי המצב בפועלמומל

 :תגובת מנהלת אג� הרווחה

 .הנוהל לא תק� ואינו מחייב.  הנמצא בשלב ההכנהisoהמדובר בנוהל 

 דיווח למשרד הרווחה לש# קבלת התקציב 5.2

, ספטמברבתחילת כל חודש , ס" להוראות התע14.17 להוראה 3שנקבע בסעי� כפי 

עבור שנת , מעבירה תקציבאית מחלקת הרווחה בעירייה דיווחי% למשרד הרווחה

וזאת על פי , בהתא% למספר החניכי% המשוער לאותה השנה, הלימודי% הקרובה

 . ש"נתוני% שמעבירה אליה מנהלת המע

 :כמפורט להל	, תקצוב החני� נקבע על פי רמת המוגבלות

 .  1,1345 –" ש רגיל"חני� מע" .א

 .   2,1685 –" פוליחני� טי" .ב

 .   3,3005 –" חני� סיעודי" .ג

עבור , מעביר משרד הרווחה את התקציב לרשות המקומית, בהתא% לדיווחי% אלו

 . שנת הלימודי% הקרובה

 : ש יש שני סוגי% של חניכי%"במע

 ").חניכי# מקומיי#": להל	(חניכי% תושבי אור יהודה  .א

 "). חניכי חו�": להל	(חניכי% המתגוררי% מחו0 לאור יהודה  .ב

 :הינו כלהל	, ש"עבור הוצאות המע, ניהול התקציב ברשות המקומית

 מהתקציב הקבוע מועבר על ידי משרד הרווחה ועל 75%: חניכי# מקומיי# •

 . ש" לש% תקצוב הוצאות המע,25%העירייה להשלי% 
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 75% כולל 100%(ה(מועבר לרשות על ידי משרד הרווחה  100%: חניכי חו� •

 ).  מהרשות המקומית בה מתגוררי% חניכי החו25%0(חה וממשרד הרוו

לגבי  ,ש דיווח לתקציבאית הרשות המקומית"מעבירה מזכירת המע, מדי חודש

ובהתא% לכ� מועבר עדכו	 למשרד , ש"מספר החניכי% שהועסקו בפועל במע

 . הרווחה

 

,  ימי%ש במש� מספר" כאשר חני� אינו מגיע למע(שינוי תקציב בעקבות גריעת חני� 

וזו בודקת ע% משפחת החני� את , ש"המדריכי% מדווחי% על כ� למזכירת המע

 . הסיבה להיעדרות

ש או עובדת "ממלאות מזכירת המע, במצב שבו החני� נעדר למש� מספר שבועות

אשר מועבר  ,"טופס עזיבה") "עובדת הזכאות"להל	 (זכאות ברשות המקומית 

 . ה בהתא%על מנת שהתקציב ישונ, למשרד הרווחה

 

 ש"  ניצול התקציב והוצאות המע 5.3

 כללי 5.3.1

) המתוקצב ממשרד הרווחה(ש ברשות "ש משולמות ה	 מתקציב המע"הוצאות המע

המתקיימות מכספי תרומות המאפשרות את הרחבת פעולות , וה	 מטע% עמותות

 : על פי החלוקה הבאה, הרווחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ש"# והפעלת המע הוצאות כוח אד– ניצול התקציב  5.3.2

 :כלהל	, ש" מטרת התקציב הינה מימו	 עלויות כוח האד% והפעלת המע

 

תקציב 
רד ממש

הרווחה 
השלמת (+

התקציב על 
ידי הרשות 
 )המקומית

 ) � )5.2.2סעי

כוח אד% 
והפעלת 

 ש "המע

כספי 
תרומות 
המנוהלי% 
בעמותת 
 אור 

 )  �סעי
5.2.3( 

 

פעילויות 
רווחה 
 לחניכי% 

כספי 
תרומות 
מקר	 

 % "של
 ) �סעי

5.2.4( 

 

הוצאות 
חריגות 

 ש "למע

דמי 
השתתפות 
ותשלו% 
 נסיעות

חלק 
ממשפחות 
 החניכי% 

 )  �סעי
5.2.5( 
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, ש" מספר התקני% המוקצי% למשרות עובדי המע– ש"שכר לעובדי המע .א

, אב בית ומזכירה, מדריכי%, ש עובדי% מנהלת"במע.  תקני11.16%הינו 

 .אשר שכר% משול% מקופת הרשות המקומית

 הרשות המקומית קשורה – ש"ניקיו� המעארוחות חמות לחניכי# ו .ב

שהינה חברה קבלנית , "החברה לפיתוח משאבי אנוש"בחוזה ע% 

 ומעבירה תשלו% , שמקבלת תשלו% שוט� מהרשות המקומית, חיצונית

, אשר אחד מה% מספק ארוחות חמות לחניכי% מידי יו%, זה לספקי%

 .והאחר מספק שירותי ניקיו	

 5 990ית מעבירה תשלו% קבוע בס�  הרשות המקומ– ביטוח לאומי .ג

הביטוח ". 'ביטוח צד ג"במטרה לבטח את החניכי% ב, לביטוח לאומי

 5 13.92כאשר עבור כל חני� משול% ס� של ,  חניכי69%מחושב עבור 

 . לחודש

ש סכו% כס� " הרשות המקומית מעבירה לעובדי המע–" אספקה קטנה" .ד

באופ	 שוט� לתפקוד יעיל הדרושי% , על מנת לקנות מצרכי%, מידי חודש

 .'מטליות וכו, נייר טואלט, חומרי ניקוי: כגו	, ש"של המע

 פיזיותרפיסטית המספקת שירותי טיפולי פיזיותרפיה –פיזיותרפיסטית  .ה

 . ומקבלת תשלו% עבור הטיפולי% אות% מבצעת, על פי הצור�, לחניכי%

 .  משולמי% ישירות מקופת הרשות המקומית– חשמל וטלפו� .ו

: כגו	, ש" ישנ	 הוצאות נוספות עבור תחזוקת המע– ות נוספותהוצא .ז

הוצאות אלו משולמות לנותני השירותי% על ידי . תקרה ושילוט, מעלית

 .  באופ	 ישיר, הרשות המקומית

, המפורטי% לעיל,  ש ולנותני השירותי%"העברת התשלומי% לספקי המע

צור� בהוצאות לאחר שזו בוחנת את ה, על ידי הרשות המקומית, נעשית

, מקופת הרשות המקומית, ומשלמת ישירות, מאשרת הוצאות אלו, השונות

 .  לספקי% ולנותני השירותי%

 :תהלי� ביצוע הרכש מהספקי% הינו כלהל	

 ;קבלת הצעת מחיר .א

 ;הגשת הצעת המחיר לתקציבאית אג� הרווחה ברשות המקומית .ב

 ;קבלת הרשאה .ג

 ;ביצוע הרכישה .ד
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חלק מנותני השירותי% מוסרי% ,  המחלקההגשת חשבונית לתקציבאית .ה

וחלק מוסרי% את , את החשבונית ישירות לתקציבאית אג� הרווחה

ש חותמת על גבי החשבונית ומעבירה "מנהלת המע. ש"החשבונית למע

 . אותה לתקציבאית

 :הביקורת מצאה כי

 �הקובע כי תשלו% דמי , ס" להוראות התע14.11 בהוראה 5.5בניגוד לסעי

ומי ישול% מכספי התגמולי% שמשלמי% הלקוחות עבור עבודת ביטוח לא

 . תשלו% זה משול% מתקציב הרשות המקומית, החניכי%

 :המלצות

מומל0 כי התשלו% לביטוח לאומי ישול% מכספי התגמולי% שמשלמי% 

 . הלקוחות עבור עבודת החניכי%

 :תגובת המבוקרי#

 :תקציבאית הרשות המקומית

אשר יאושר על ידי המפקח ,  מיועד להוצאות20%, ס"על פי הוראות התע"

 20%(אי	 זה הכרחי כי ה, מכא	. לתשלו% דמי ביטוח לאומי, וכ	, המחוזי

 ". מיועדי% רק לתשלו% ביטוח לאומי

ש ולא "כמו כ	 התשלו% באמצעות הרשות לביטוח לאומי הוא מתקציב המע

 .על חשבו	 הרשות המקומית

 :תגובת הביקורת

 כי הסכו% המשול% לביטוח לאומי נמו� מהאמור הביקורת לא העירה

אלא העירה כי התשלו% צרי� להיות מנוכה מכספי התקבולי% אשר , בתקנות

נציי	 כי כספי התקבולי% . מתקבלי% מהלקוחות  ולא מהרשות המקומית

 .נכנסי% לעמותה ולא לרשות
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  הוצאות פעילויות רווחה והפעלה  ניצול כספי התרומות בעמותת אור  .5.3.3

  כללי עמותת אור  .א

") עמותת אור: "להל	(עמותת אור לקידו% ושילוב האד% המפגר בקהילה 

 . 1993בשנת , הורי החניכי#אשר הוקמה על ידי , הינה עמותה רשומה

פיתוח ושילוב , קידו%, טיפוח: "מטרותיה העיקריות של העמותה הינ	

 ית סיוע לאוכלוסי. תו� שאיפה לנורמליזציה, האד% המפגר בקהילה

מעונות , הפעלת מועדוני%, השכלה, חינו�, המפגרי% בתחומי העבודה

 ". בילוי ספורט ותרבות, מגורי%

 . לגייס תרומות, בי	 היתר, רשאית העמותה, לצור� מימוש מטרותיה

 .  לעמותה חשבו	 בנק נפרד ורואה חשבו	

ומנהלת הרווחה ברשות , ש הינה חברה בעמותת אור"מנהלת המע

 .  חברה בוועדת הביקורת  של עמותת אורהמקומית היא

ולבקשת הרשות , ש אי	 חשבו	 בנק עצמאי"בעקבות העובדה כי למע

שמשלמי% , ש בניהול כספי התקבולי%"מסייעת העמותה למע, המקומית

 . והעברת% לידי החניכי%, הלקוחות

 .כספי% אלה מנוהלי% בחשבו	 הבנק של העמותה

בגי	 העבודות שביצעו ,  מספקי%הכספי% שהתקבלו, כי בעבר, נציי	

וזו הייתה מעבירה את , הועברו לחשבו	 הרשות המקומית, החניכי%

 . על מנת לשל% את התגמול לחניכי%, ש"התשלו% למע

הכספי% בחשבונה " היבלעות"שהביא ל, בעקבות גירעו	 בקופת העירייה

דבר אשר מנע מהחניכי% לקבל את התגמול עבור עבודת% , של העירייה

ובעקבות המלצתו של , ולעיתי% א� לא קיבלו כספי% אלו כלל, ועדבמ

, )בתיאו% ע% גזברות הרשות המקומית(% "המפקח הארצי של המעשי

 .הוחלט להעביר את קבלת הכספי% לחשבו	 הבנק של עמותת אור

 ניהול כספי עמותת אור .ב

מחזורה הכספי הינו , 2006על פי הדוחות הכספיי% של העמותה לשנת 

130,2665  . 

 :המקורות הכספיי# של העמותה הינ#  כלהל�
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מופקת קבלה בגי	 ,  בעת קבלת תרומה לעמותה– כספי תרומות •

כספי התרומות משמשי% לרכישות . על ש% עמותת אור, התרומה

 . ש"ופעילויות שונות לרווחת חניכי המע

 עבור עבודת, שמעבירי% הלקוחות,  התשלומי%– כספי תגמולי# •

 . ש"י% בחשבו	 העמותה על ידי מזכירת מעמופקד, החניכי%

משמשי%  80%: השימוש בכספי% שמתקבלי% מהלקוחות נחלק כלהל	

 משמשי% לרכישת מתנות עבור 20%(לתשלו% תגמול לחניכי% ו

 .  החניכי% בגי	 ימי הולדת וחגי%

ש באמצעות  "העמותה מבצעת תשלומי% לספקי% ולנותני שירותי% למע

קי% משמשי% ג% 'הצ, וכ	, ש"אי% אצל מזכירת המעאשר נמצ, קי%'פנקסי צ

 . לתגמול החניכי%, במזומ	, את המזכירה לצור� משיכת כספי%

על השקי% חותמי% אחד מתו� שני , על פי נוהל זכויות החתימה של העמותה
 : מורשי החתימה הבאי%

 "). ר העמותה"יו: "להל	(ר העמותה "שהינו יו, מר דניאל ב� משה .1

 )."חבר העמותה": להל	(שהינו חבר עמותת אור , אלימר דורו� שמו .2

 . ש"מנהלת המע, ברכה שמואליחתימה נוספת של גברת , וכ	

ומעבירה , ש ממלאת את הפרטי% על גבי השקי% החתומי%"מזכירת המע

 . ש"לחתימה נוספת של מנהלת המע

 : הביקורת מצאה כי

 . לחניכי%אי	 לעמותה נוהל בחירת הספקי% לביצוע פעילויות רווחה .1

לא מתבצעת בקרה אחר בחירת הספקי% והתשלומי% המבוצעי% על ידי  .2

באפשרות , כתוצאה מהאמור. ש עבור פעילויות רווחה לחניכי%"מזכירת המע

שברצונה להיטיב עמ% ולרכוש , ש לבחור ספקי%"מנהלת המע/מזכירת

 .שירותי% או מוצרי% במחירי% שאינ% מיטביי%

של עמותת " בלנקו" על גבי שיקי% ריקי% ר וחבר העמותה חותמי%"יו  .3

פעולה זו עלולה להביא לאפשרות של זיו� ושימוש לא נאות בשקי% .אור

 .חתומי% מראש

, כולל רישו%, ש"ש מנהלת את כספי עמותת אור עבור המע"מזכירת המע .4

מבלי שמתבצעת בקרה , מעקב אחר חייבי% ומשיכת כספי התגמולי%, הפקדה

ש לבצע גביית תשלומי% "באפשרות מזכירת המע, אהכתוצ. אחר פעולות אלו

 .מבלי להפיק בגינ% קבלה או לבטל קבלה שהופקה כדי	, מלקוחות
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 מנהלת אג� הרווחה ברשות המקומית היא ג% חברה בוועדת הביקורת  .5

לאור העובדה שבתוק� תפקידה היא אחראית על פעולות . בעמותת אור

מצב , מבוצע על ידי אותו גור%ש, אנו רואי% בשילוב תפקידי% זה, ש"המע

 . אשר עלול להביא לניגוד ענייני%

 

 המלצות

כאשר הנוהל יכלול , מומל0 להחיל בעמותת אור נוהל רכש לבחירת ספקי% .1

 .הנחיות לפעילות רכש ובקרה אחר הלי� בחירת הספקי% ונותני השירותי%

צוע יבצעו בקרה אחר בי, או גורמי% בעמותת אור, ש"מומל0 כי מנהלת המע .2

 . התשלומי% לספקי% ולנותני השירותי%

לאחר שנכתבו , ר העמותה יחתמו על גבי השיקי%"מומל0 כי חבר העמותה ויו .3

 .ש"ש ונחתמו על ידי מנהלת המע"על ידי מזכירת המע

ש תהא אחראית על "שמזכירת המע, כ�, מומל0 לפעול להפרדת תפקידי% .4

יהיו אחראי% ,  בכיר אחרש או גור%"ואילו מנהלת המע, רישו% כספי העמותה

 .על הפקדת הכספי% בחשבו	 העמותה ומשיכת%

, מומל0 לערו� בדיקת עומק בנושא ניהול, לאור רגישות נושא .5

 . רישו% וניצול כספי תרומות בעמותת אור
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 תגובות המבוקרי#

 

 ר עמותת אור"יו

 שאי	 ג% העלאת חשדות על כ�. כספיה של העמותה והוצאותיה ה	 ענייניה של העמותה .1

ועל א� שאופ	 החתימה על השקי% בוצע , יחד ע% זאת. לה% כל בסיס אי	 מקומ% בדוח

זה ותתקנה במידת , העמותה תבח	 שוב את דר� פעולתה בעניי	, מטעמי נוחות בלבד

 . הצור�

המדובר בעמותה קטנה בעלת היקפי פעילות וכספי% , כאמור: "2תגובה על ממצא  .2

, לפיכ�. ות חבריה והפעילי% בה הינה בהתנדבות מלאהאשר כל פעיל, מצומצמי% ביותר

, יתר על כ	. אי	 צור� כי תבוצע הפרדת תפקידי% כזו או אחרת בטיפול בתקבולי העמותה

 לעמותה יש הנהלת חשבונות לפי שיטת הנהלת החשבונות הכפולה וזאת על א� שחוק 

 

 נעשית בקרה על במסגרתה כידוע, העמותות אינו מחייב זאת בהיקפי פעילות שכאלה

וא% היו , כ� שאי	 אפשרות של אי הוצאת קבלה וגניבה של הכספי%, תשלומי לקוחות

גניבות שכאלה ה	 היו מאותרות בקלות על ידי רואה החשבו	 של העמותה במסגרת הנהלת 

כי אי	 כל , לעניי	 הנפקת הקבלות באופ	 ידני יצוי	. או הדוחות השנתיי%/החשבונות ו

ובכל מקרה אי	 לה את המשאבי% ,  להנפיק קבלות באופ	 ממוכ	חובה של העמותה

 . הכספיי% לרכישת תוכנה מתאימה

 

 ש"מנהלת המע

מאחר והכספי% המתנהלי% ,  אי	 צור� בנוהל רכש לבחירת ספקי%– 1לגבי ממצא  .1

 . בעמותה הינ% בסכומי% קטני%

, 	 אישיבאופ,  הספקי% המספקי% שירותי% לעמותה אינ% קשורי%– 2לגבי ממצא  .2

רואה החשבו	 של העמותה בודק את , בנוס�. ש"ש או למזכירת המע"למנהלת המע

 . ההתנהלות הכספית של הרכישות מהספקי% מול החשבוניות והשקי%

.  קיימת בקרה של רואה חשבו	 אחר כל השקי% והקבלות היוצאי%– 4לגבי ממצא  .3

גביית . החשבו	המקור מצור� לספר הקבלות שמועבר לרואה , קבלות שמתבטלות

ולא נית	 לעשות , ומופקדות בחשבו	 העמותה, השקי% ה% לפקודת עמותת אור בלבד

 . בה% שימוש אחר
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  קר� של#–      מימו� הוצאות חריגות  5.3.4

 כללי .א

קר� : "להל	 (# לפיתוח שירותי# למפגר ברשויות המקומיות"קר� של

ע לסיישמטרתה , 1983שהוקמה בשנת ,  הינה עמותה רשומה")של#

 . הסובלי# מפיגור, לאנשי# בקהילה

סיפוק מסגרת תמיכה לבעלי מוגבלויות , הינ	, בי	 היתר, מטרות קר	 של%

 . ועידוד פיתוח השירותי% לבעלי מוגבלויות

נציגי משרד הרווחה , הנהלת קר	 של% מורכבת מנציגי השלטו	 המקומי

לה בקר	 מנהלת הרווחה בעירייה היא ג% חברת הנה. 17ונציג משרד הפני%

 .של%

רכישה  ,שיפוצי%: כגו	, ש"קר	 של% מממנת הוצאות חריגות עבור המע

 . של אביזרי עזר ומכונות לעבודה

טופס הבקשה לקבלת סיוע תקציבי מקר	 של% נכתב על ידי מנהלת 

 עליו, הבקשה מוגשת על גבי טופס. בשיתו� הרשות המקומית, ש"המע

 

 

דירקטוריו	 קר	 של% מחליט . %ומעבירו לקר	 של, חות% גזבר העירייה

 . א% לקבל את הבקשה או לדחותה

מועבר התקציב המבוקש מקר	 של% לקופת , כאשר בקשה מאושרת

אשר מבצעת את התשלומי% בגי	 ההוצאה שעבורה , הרשות המקומית

 . התקבל התקציב

 

  חיוב בגי� דמי השתתפות ותשלו# נסיעות  5.3.5

 : מי% כלהל	חלק ממשפחות החניכי% נדרשות לשל% תשלו

 תשלו% שוט� אשר משפחות החניכי% המקומיי% – "דמי השתתפות" .א

 200בס� , הסכו%. ש"נדרשות לשל% עבור החזקת החני� המקומי במע

אשר מעבירה את , על ידי החברה לאוטומציה, מידי חודש, נגבה. 5

  .התשלומי% לקופת הרשות המקומית

י הסעות עבור אשר זקוקה לשירות,  משפחה– תשלו# עבור הסעות .ב

 . עבור ההסעות 5 199סכו% של , משלמת מידי חודש, החני�

                                         
  .http://www.kshalem.org.iנתוני% אלו נלקחו מאתר הבית של קר	 של%  17
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אשר מעבירה לקופת הרשות , הסכו% נגבה על ידי החברה לאוטומציה

מידי חודש מעבירה .  מהסכו% שהועבר לרשותה80%המקומית ס� של 

עבור 5  3,203החברה לאוטומציה לקופת הרשות המקומית סכו% של 

 . חניכי20%

 

עמותת :  "להל�" (' לקידו# הפרט והקהילה באור יהודה–בעד 'עמותת " 5.3.6

 ")בעד

חינוכיי% , במטרה לקד% פרויקטי% חברתיי%, 2004 נוסדה בשנת עמותת בעד

העמותה , נכו	 למועד כתיבת דוח זה. וטיפוליי% בעיר ולסייע לקידו% הפרט

 . איננה פעילה

 . ת בעדמנהלת אג� הרווחה ברשות המקומית היא ג% מזכירת עמות

ובו בקשה להעביר , עליו חתומה מנהלת הרווחה, הועבר לביקורת מכתב

וזאת מאחר ועמותת בעד טר% קיבלה , כספי% מעמותת אור לעמותת בעד

נמצא כי בקשה זו נדחתה ולא הועברו , מבדיקה שערכה הביקורת. אישור סופי

 . כספי% מעמותת אור לעמותת בעד
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 תשלומי#התקשרויות ע# לקוחות וקבלת  5.4

לצור� קבלת . אריזה ומיו	, הרכבה: כגו	, ש עוסקי% בעבודות שונות"חניכי המע

 .המספקי% את מוצרי הגל% לעבודה לחניכי%, ש מתקשר ע% לקוחות"המע, עבודות

  

על פיו ישלמו , נקבע ע% הלקוחות תמחור המוצרי% המוגמרי%, במסגרת ההתקשרות

 . בהתא% לעבודה שתתבצע, ש"הלקוחות למע

בי	 העובדת התעסוקתית , בעל פה, מוסכ%, ש מתקשר ע% לקוח חדש"כאשר המע

והמזכירה מתעדת , ש לבי	 הלקוח הסכו% שישל% הלקוח עבור כל מוצר מוגמר"במע

 . את הסכו% עליו סוכ% עבור המוצרי% המוגמרי% במחברת המצויה ברשותה

ש "בדי המעעו. ש"את מוצרי הגל% למע, מעבירי% הלקוחות, מדי מספר ימי%

 . והחניכי% סופרי% את מוצרי הגל% שהועברו

 . החניכי% מבצעי% את העבודה הנדרשת במוצרי הגל% שהתקבלו

במטרה לוודא כי כמות , נספרי% שנית, המוצרי% המוגמרי% נארזי% על ידי החניכי%

העבודה של  ומועברי% לאחסו	 בחדרי, מוצרי הגל% זהה לכמות המוצרי% המוגמרי%

 .עד לבוא% של הלקוחות, ש"או במסדרו	 המעהחניכי% 

על , ש לאחר מספר ימי% ולוקחי% את המוצרי% המוגמרי%"הלקוחות מגיעי% למע

 . ומקבלי% מהמזכירה תעודת משלוח וחשבונית, מנת למוכר% באופ	 עצמאי

עבור , ש את הסכו% שצרי� כל לקוח להעביר"מסכמת מזכירת המע, בתו% כל חודש

המפרטות , ומכינה תעודת משלוח וחשבונית על ש% עמותת אור, המוצרי% המוגמרי%

, כפי שהוסכ% עמו, את כמות המוצרי% המוגמרי% והסכו% שעל הלקוח להעביר

 . כאמור

השיק הינו . ש"מעבירי% הלקוחות שיק למזכירת המע, בהתא% לתעודת המשלוח

 ".לפקודת עמותת אור"

 . ושולחת אותה לספקי%, על ש% עמותת אור, המזכירה מכינה קבלה ידנית



 54 2008  לשנת 3' יה מסח מבקר העירי"     דו

 

 : הביקורת מצאה כי

לא מקפידי% לתעד בכתב את , ס"בניגוד לנוהלי העבודה שבהוראות התע .1

 : כתוצאה, ש לבי	 הלקוחות"ההסכמי% בי	 מע

באפשרות הלקוח לשל% סכומי% נמוכי% יותר מאלו עליה% הוסכ%  •

 וא�, ש במועד"או לא להעביר את התשלו% למע/במועד ההתקשרות ו

כתוצאה מכ� יהיה קיי% קושי לבצע פעולות אכיפת . לא להעבירו כלל •

 .ולא יועבר התגמול כנדרש לחניכי%, גבייה מהלקוחות

עלולות להתעורר מחלוקות באשר לתשלו% הלקוחות עבור מוצרי%  •

 .שנפגמי% בעת עבודת החניכי%

 

ש טר% מועד "כי הוצג לביקורת הסכ% אחד שנחת% מול לקוחות המע, נציי	

 .ביקורתה

באופ	 , ש"על ידי מזכירת המע, תיעוד המחיר עבור המוצרי% המוגמרי% נעשה .2

 . ידני

, ש לתעד מחירי מוצרי% של לקוח מסוי%"באפשרות מזכירת המע, כתוצאה

 . בסכומי% נמוכי% יותר מאלו שנקבעו

, ש מבצעת מספר תפקידי%" מזכירת המע(לא קיימת הפרדת תפקידי% נאותה  .3

 :כלהל	

 ; ת מחירי המוצרי%מתעדת א •

 ;גובה את התשלומי% מהלקוחות •

 ;מבצעת את התשלומי% לחניכי% •

 . מנהלת את רישומי התקבולי% מהלקוחות והתשלומי% לחניכי% •

ש לבצע תשלומי% נמוכי% מהנדרש לחניכי% "באפשרות מזכירת המע, כתוצאה

 .מבלי שהדבר יתגלה, בגי	 כספי% אשר נלקחו על ידה

הקבלות ותעודות המשלוח , רישומי החשבוניות, ייבי%לא קיימת בקרה אחר ח .4

בנוס� לא מתבצע רישו% הקבלות והחשבוניות . ש"שמוציאה מזכירת המע

 .במערכת ממוכנת
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 : באופ	 זה

שברצונה , ש לא לגבות תשלו% מלקוח מסוי%"באפשרות מזכירת המע •

לגבות ממנו תשלו% נמו� מהתשלו% עליו , או לחילופי	, להיטיב עמו

 .מבלי שיופיע חוב ללקוח ברישומיה, בתמורה לטובות הנאה, כ%הוס

להימנע , ש לגבות תשלומי% מלקוחות"באפשרות מזכירת המע •

 . מבלי שהדבר יתגלה, ולקחת את הכספי% לעצמה, מהפקדת%

 –בי	 החודשי% ינואר , מרישומי ההכנסות והתשלומי% לחניכי% עולה כי .5

 6,500(ח ל" ש2,500לחניכי% היו בי	 סכו% התגמולי% ששולמו , 2007אוקטובר 

(ח ו" ש11,561 דצמבר היו ההכנסות –ואילו בי	 החודשי% נובמבר , ח"ש

 .ח" ש10,246

ומאחר שהביקורת לא בחנה את , לאור הפערי% המהותיי% ברישומי ההכנסות

ש מול "אנו ממליצי% לערו� בדיקת עומק על פעילות המע, הסיבות לה%

 .2007הלקוחות בשנת 

רי הגל% והמוצרי% המוגמרי% אינ% מצויי% תחת פיקוח או השגחה מוצ .6

באפשרות גורמי% שוני% , כתוצאה. או אינ% מאוחסני% במקו% נעול/מתמדת ו

 .מבלי שהדבר יתגלה, לקחת לעצמ% חלק מהמוצרי%

 

 המלצות

בה% יוסדרו התחייבויות , מומל0 לערו� הסכמי התקשרות בכתב ע% כל הלקוחות .1

מועד הבאת מוצרי הגל% ולקיחת , ובה תשלו% התגמול לחניכי%כגו	 ג, הצדדי%

מומל0 לתעד את , לחילופי	. 'מועד ותנאי התשלו% וכו, המוצרי% המוגמרי%

כאשר , באופ	 ממוכ	, עבור המוצרי% המוגמרי%, המחיר שמוסכ% שישל% הלקוח

 .  ש יאשרו את ההסכ% בחתימת%"הלקוח ומנהלת המע

כ� שתיעוד תמחור המוצרי% ייעשה על ידי , י%מומל0 לפעול להפרדת תפקיד .2

ואילו גביית התשלומי% מהלקוחות והפקדת% ייעשו על ידי , ש"מזכירת המע

 . ש או גור% בכיר אחר"מנהלת המע

) שמנוהלי% בחשבו	 עמותת אור(ש "מומל0 לנהל את רישו% הכספי% במע .3

 . באמצעות מערכת הנהלת חשבונות מקומית ממוחשבת

 . ש"ת מוצרי הגל% והמוצרי% המוגמרי% במקו% נעול במעמומל0 לאחס	 א .4
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 תגובת המבוקרי#

 

 מנהלת אג� הרווחה

שנקלטו ,  חניכי% גבוהי% בתפקוד20% הפער נובע מקליטה של – 5לגבי ממצא " .1

, ש"שהעלו את רמת התפוקה של כל עבודות המע, באוקטובר מהוסטלי% באזור

להביא ספקי% נוספי% על מנת ש לקליטת% ודאגה "בפרט לאחר היערכות המע

 ). ש"תגובה דומה נמסרה ממנהלת המע" (שתהיה עבודה שוטפת ולכול%

2.  �עבודה , בנוס�. החומרי% מצויי% תחת השגחה של המדריכות "– 6לגבי סעי

 שמסתיימת מועברת למחס	 או נשמרת בחדרי העבודה וממתינה במש� היו% 

ש אלא נלקחת " נשארת במעבדר� כלל סחורה מגמרת לא. שהספק יבוא לקחתה

 ". על ידי הלקוח עוד באותו היו%

 : תגובת הביקורת

, את הסחורה המוגמרת עוד באותו היו%, בדר� כלל, אמנ% הלקוחות לוקחי%

חומרי הגל% שמעבירי% הלקוחות אינ% מצויי% תחת פיקוח או השגחה , אול%

ש "רו	 המעלעיתי% מוחזקי% במסד(ואינ% מצויי% תמיד במקו% נעול , מתמדת

 ). 'וכד

 ש"מנהלת המע

בהתא% ,  מזה כשנה קיימי% הסכמי% חתומי% ע% הלקוחות– 1לגבי ממצא  .1

 .%" של המעשי9000לנוהלי איזו 

 

 תגובת הביקורת 

 . עד למועד סיו# הביקורת לא הוצגו  לביקורת ההסכמי#

 

  ( 4לגבי ממצא  .2

 רואה החשבו	 של העמותה מבצע בקרה אחר כל הפעולות שמבצעת .א

והעתק נשלח , יוצאת קבלה, על כל שיק, בנוס�. המזכירה בענייני הכספי%

 . לרואה חשבו	

המזכירה מוציאה , כאשר הלקוחות לוקחי% את המוצרי% המוגמרי% .ב

הלקוח המקבל . א% היו, תעודת משלוח המפרטת את הכמויות וההחזרי%

 .את הסחורה חות% על תעודת המשלוח

 

.  חשבו	 חיוב על פי תעודת המשלוחבסו� כל חודש מקבלי% הלקוחות .ג

 . בהתא% לחשבוניות שולחי% הלקוחות שיק לפקודת העמותה
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נערכת בדיקת התאמה בי	 ,  בטר% נמסרת ללקוח מרכולתו– 6לגבי ממצא  .3

 . הכמות שהתקבלה לכמות שנמסרה

 

 תגובת הביקורת

 .  המפורטת לעיל, הביקורת ממליצה לתעד את ביצוע ההתאמה

 

 ש "חניכי מעתשלו# תגמול ל 5.5

מקבלי% תגמול כספי עבור , האריזה והמיו	, החניכי% המבצעי% את עבודות ההרכבה

 . בהתא% לכמות המוצרי% המוגמרי% שהכי	 כל אחד מהחניכי%, עבודת%

 . בו מתעדי% כמה מוצרי% מוגמרי% הכי	 כל חני�, ש עורכי% רישו%"מדריכי המע

אשר בסו� החודש , ש"מזכירת המעמעבירי% המדריכי% רשימה זו ל, בתו% כל יו%

ומחשבת את התגמול אשר על , מרכזת את כמות המוצרי% המוגמרי% שהכי	 כל חני�

 .כל חני� לקבל

לחלק את התמורה , ש לבי	 הלקוח"בי	 המע, בעל פה, כי לעיתי% מוסכ%,  נציי	

 .כאשר עבור כל פעולה בהכנת המוצר הסופי מחושבת תמורה נפרדת, למספר רכיבי%

בחשבו	 , שמתקבלי% מהלקוחות, את השקי%, מידי חודש, ש מפקידה"כירת המעמז

 : כלהל	, ומושכת כס� מזומ	, הבנק על ש% עמותת אור

 . מהסכו% שהופקד על ידה נמש� למטרת תשלו% התגמול לחניכי80%% •

• �עבור ימי , נמש� לש% רכישת מתנות לחניכי%, 20% בגובה של כ, סכו% נוס

 . הולדת וחגי%

 .לכל חני� סיעודי שאינו מסוגל לעבוד 5 10(ו,  לכל חני� סיעודי שעובד 305 •

ש מבצעת את חישוב התגמול לו זכאי כל חני� על פי "מזכירת המע, מדי חודש

מחלקת  המזכירה. בתוספת סכו% עבור מתנות לימי הולדת וחגי%, העבודות שביצע

ומוסרת ,  סכו% התגמולבו מצוי	, בצירו� פתק, את התגמולי% לחניכי% בתו� ארנקי%

אשר עורכות השוואה בי	 הסכו% הרשו% ברישומי התגמולי% לבי	 הסכו% , למדריכות

 . ומחלקות את הארנקי% לחניכי%, הקיי% בפועל בארנקי%
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 : הביקורת מצאה כי 

, ש מבצעת מספר פעולות" מזכירת המע–לא קיימת הפרדת תפקידי% נאותה  .1

 : ש"להל	 פעולות מזכירת המע. יצוע	כאשר לא קיימת בקרה שוטפת אחר ב

 . ניהול את חשבו	 הבנק של עמותת אור ואת רישומי הנהלת החשבונות •

 .חישוב ס� התגמול החודשי של כל חני� •

 ". עמותת אור"הנרשמי% לפקודת , הפקדת השקי% מהלקוחות •

 .משיכת כספי התגמולי% במזומ	 מחשבו	 הבנק של העמותה •

 . י%חלוקת תשלומי התגמול לחניכ •

 : ש"באפשרות מזכירת המע, כתוצאה

למשו� מהבנק סכומי כס� גבוהי% יותר מס� התגמולי% שעליה לשל%  .א

 . ולקחת חלק מהכספי% לרשותה, לחניכי%

 . לחלק לחניכי% תגמול בסכו% שונה מזה שעליה לחלק לה% .ב

המוודאת כי המזכירה העבירה לחניכי% את התגמול עבור , לא מתבצעת בקרה .2

באפשרות המזכירה להוציא לעצמה כספי% מארנקי , באופ	 זה. ש"עהמ. עבודת%

 .טר% חלוקת הארנקי% לחניכי%, החניכי%

ש על כמות מוצרי% "כי באפשרות המדריכות לדווח למזכירת המע, נציי	

לצור� הגדלת היק� תשלו% , מוגמרי% גבוהה מזו שבוצעה בפועל על ידי החניכי%

 .שיי%התגמול ולקיחת ההפרש לצרכיה	 האי

  

 : המלצות

כ� שחישוב התגמול שיש לתת לחניכי% וחלוקתו , מומל0 לפעול להפרדת תפקידי% .1

ואילו ניהול חשבו	 הבנק של עמותת אור ייעשה על , ש"ייעשה על ידי מזכירת המע

 . ש או על ידי גור% בכיר אחר"ידי מנהלת המע

 . מומל0 לבצע בקרה אחר נאותות חלוקת כספי התגמולי% לחניכי% .2

 תגובת המבוקרי# 

 ש"מנהלת המע

 :1לגבי ממצא  .1

על ידי הלקוח , וכ	, ש"ש מבוקרות על ידי מנהלת המע"פעולות מזכירת המע .א

 . המשל% עבור המוצרי% ורואה החשבו	
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המזכירה אינה יכולה שלא להפקיד את השקי% בחשבו	 העמותה מאחר  .ב

קי% ומאחר והקבלות ופנקסי הש" עמותת אור"והשקי% רשומי% לפקודת 

 . מועברי% לרואה החשבו	 לצור� ביצוע מאז	 שנתי

 תגובת הביקורת

  הוא כפי שנרשמה,  הסיכו� הקיי# כתוצאה מהיעדר הפרדת התפקידי#

 . הפקדה בחשבו� גור# אחר מזה של העמותה, לעיל) ב(1 ו) א(1בסעיפי# 

 :2לגבי ממצא  .2

מתבצע בסו� החודש . EXEL רישו% תפוקת החניכי% נרש% במחשב בתוכנת 

. והתגמול עבור% כפי שנמסר על ידי המדריכות, ריכוז התפוקות באותו חודש

 המנהלת מבקרת את הרישומי% ועורכת התאמות בי	 התפוקה שנרשמת על ידי 

 .ההפרש מחולק לחניכי% באופ	 שווה. לזו שנמסרה ללקוחות, המדריכי% לחניכי%

�לבי	 ,  של החניכי%המדריכות עורכות התאמה בי	 רישומי התגמולי%, בנוס

 . הכס� שנמצא בארנקי%
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 תגובת הביקורת

ש תתעד את הבקרה שמבצעת אחר פעולות "הביקורת ממליצה כי מנהלת המע

מומל0 כי המדריכות יתעדו ביצוע ההתאמה בי	 הכס� , בנוס�. ש"מזכירת המע

 . לבי	 רישומי התגמולי%, המחולק לחניכי% בפועל

 תגובת גזברית העירייה

 שעובדי העירייה ימנעו מלהיות חברי% בעמותות מסוג זה מפאת חשש לניגוד ממליצה .1

 .ח"אינטרסי% שעולה בדו

 הרשות היו% במצב שתוכל לנהל ולשחרר את שכר החניכי% במועד ולכ	 תועבר מלוא  .2

 .הפעילות לרשות ה	 קנית חומרי% וה	 תשלו% השכר

רייה תשל% את שכר%    ממליצה שכל הכספי% יופקדו בעירייה והעי(שכר החניכי%

 . בהעברה לחשבונות בנק

. ש לא יקבלו שיקי% פתוחי% ולא ימלאו שיקי% פתוחי%"ממליצה שכל עובדי המע.   3

באופ	 עצמאי ותספק , רכישת שרותי% או טובי	, שהעמותה תנהל את פעולותיה

.ש"שירות מוגמר ללא התערבות של עובדי המע
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 מבקר העירייה

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                  ביקורת 

מער- הבטיחות בעבודה 

 בעירייה
 

 3/2008' ח מס"               דו          
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 תקציר מנהלי#

את מדיניות מער� ביקורת מבקר העירייה בנושא מער� הבטיחות בעבודה בעירייה בחנה 

התקנות וההוראות המחייבות בתחו% , הבטיחות בעבודה ועמידת העירייה בהגדרות החוק

 .זה

 .2008 ספטמבר (הביקורת נערכה במהל� החודשי% יולי

 

 :ממצאי# עיקריי#

 .העירייה לא מינתה ועדת בטיחות עירונית �

קב העירייה לא מינתה ממונה בטיחות כמתחייב ולמרות שהתחייבה לכ� ע �

 .צו שיפור

 .העירייה לא הכינה תוכנית בטיחות �

העירייה לא מדריכה את עובדיה בנושא הבטיחות בעבודה ולא מוסרת ביד%  �

 .מידע בנושא סיכוני% במקו% עבודת% כנדרש בתקנות

 %נמצאו מפגעי בטיחות במקומות העבודה שהביקורת סבורה כי בהימצאות �

 .ובדי%יש כדי סכנה העלולה לפגוע בבריאות% של הע

 
 

 :המלצות עיקריות
 

 .הקמת מער� בטיחות בעבודה עירוני כנדרש בחוק �

 .מינוי ועדת בטיחות עירונית וכינוסה כמתחייב �

 .מינוי ממונה בטיחות ונאמני בטיחות �

 .הכנת תוכנית בטיחות על כל סעיפיה �

י הביקורת ואלו "לפעול לאלתר לסילוק% של מפגעי הבטיחות שהוצפו ע �

 .ע סקר מפגעי% במקומות העבודהשיתגלו לאחר ביצו
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 ח ביקורת" דו מער- הבטיחות בעבודה בעירייה

  מבוא פרק א

 כללי

 .ער� הבטיחות בחברה הישראלית נמצא בעלייה מתמדת וכ� ג% בגופי% הציבוריי%

אלפי תאונות עבודה בשנה . חשיבותו של נושא הבטיחות בעבודה היא ראשונה במעלה

הפגיעות מלוות לעתי% . מוות ושל פציעה ונכות לעובדי% רבי%הנגרמות באר0 גורמות למקרי 

באובד	 כושר עבודה ויכולת השתכרות וכ	 בסבל נפשי ובפגיעה כלכלית לעובד ולסביבתו 

 .הקרובה

 �בעקבות תאונות העבודה נגרמי% הפסדי% רבי% של ימי עבודה ונזק כספי ישיר ועקי

 .למעביד

 בנושא בטיחות וגיהות בישראל והיא מהווה אחד פקודת הבטיחות בעבודה היא חוק יסודי

 .משני החוקי% העיקריי% בתחו% זה

פיקוח ושמירת הבטיחות והגיהות בכל מקומות העבודה מחייב ארגו	 וקביעת מטלות לביצוע 

לשלומ% ובריאות% של העובדי% , האחריות לבטיחות. י הגורמי% האמוני% על כ� בעירייה"ע

 .בכל הרמותבעירייה הינה על המנהלי% 

א% סדרי הבוח	 והוראות הנוהל , א לפקודת העיריות על מבקר העירייה לבדוק170פי סעי� ל

 .היעילות והחיסכו	טוהר מידות ועקרונות , הנהוגי% בעירייה מבטיחי% קיו% הוראות כל די	

 .2008ספטמבר  הביקורת נערכה במהל- החודשי# יולי

 מטרת הביקורת

, דיניות מער� הבטיחות בעבודה ועמידת העירייה בהגדרות החוק הביקורת נועדה לבחו	 את מ

 .התקנות וההוראות המחייבות

 מתודולוגית הביקורת

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

ל העירייה וכ	 ע% בעלי תפקיד לה% רלוונטיות "כ	 נתקיימו שיחות לפתיחת הביקורת ע% מנכ

 .ועוד, בוצעו סיורי שטח, הביקורתלנושא 

 סימני# מוסכמי#

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

נושא בטיחות וגיהות בעבודה מאוגד במספר מישורי% ותחת מספר חוקי% העוסקי%  .1

 אברי% קטיעת, כוויות, נפילות(נושא הבטיחות מתייחס למניעת תאונות , ככלל. בנושא

סרט	 , חירשות, עיוורו	(ונושא הגיהות התעסוקתית מתייחס למניעת מחלות מקצוע ) 'וכו

 ).'וכד

 קובעת הוראות להסדרת תנאי העבודה מבחינת בריאות% של 18פקודת הבטיחות בעבודה .2

 .בטיחות% ורווחת%, המועסקי% במקו% העבודה

מסביב לה% עובדי% בני אד% כי מפעל הוא חצרי% שבה% או בגידרת% או , בפקודה מוגדר

 :בעבודת כפיי% בתהלי� המשמש לעשיית מצר� או חלק של מצר� ונתקיימו שני אלה

 .יד או לש% השתכרות(פעולת המפעל היא משלוח )1

 .  יש למעביד% זכות גישה או זכות שליטה(א% מועבדי% ש% שכירי% )2

2.1 �ה או לרשות מקומית אי	 חצרי% השייכי% למדינ"כי , בפקודה נקבע'  לפרק א9 בסעי

, "מפעל"שג% העירייה נחשבת , מכא	, ..."או  התפושי% על ידיה	  יוצאי% מכלל מפעל

 .מקו% שחלות עליו הוראות פקודת הבטיחות בעבודה

 :	מכח הפקודה הותקנו תקנות וביניה 2.2

גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדי% באבק (תקנות הבטיחות בעבודה  )1

 .1984(ד"התשמ, )מזיק

 .1988(ח"התשמ, )עזרה ראשונה במקומות העבודה(תקנות הבטיחות בעבודה  )2

 .1997(ז"התשנ, )ציוד מג	 אישי(תקנות הבטיחות בעבודה  )3

 .2007(ז"התשס, )עבודה בגובה(תקנות הבטיחות בעבודה  )4

וקיו% מער� בטיחות ה	 ,  קובע הוראות בדבר ארגו	19חוק ארגו	 הפיקוח על העבודה .3

 .וה	 ברמת מקומות העבודה, מלכתיתמ, ברמה  המוסדית

מכח החוק הוק% המוסד לבטיחות ולגיהות העוסק בעיקר בפעילות הדרכה והסברה  3.1

 :וכ	 הותקנו תקנות וביניה	, בנושאי% אלו

                                         
 1970 (ל"התש) נוסח חדש( פקודת הבטיחות בעבודה  18
  .1954 (ד"התשי, וק ארגו	 הפיקוח על עבודה ח 19
 
 
 
 
 
 
 



 66 2008  לשנת 3' יה מסח מבקר העירי"     דו

 .1960 (א"התשכ, )ועדות בטיחות ונאמני בטיחות(תקנות ארגו	 הפיקוח על העבודה  .א

 .1984 (ז"התשמ, )תכנית בטיחות(תקנות ארגו	 הפיקוח על העבודה  .ב

 .1999 (ט"התשנ, )מסירת מידע והדרכת עובדי%(תקנות הפיקוח על העבודה  .ג

 .1996 (ו"התשנ, )ממוני% על הבטיחות(תקנות הפיקוח על העבודה  .ד
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  ממצאי# פרק ג

 
 נתוני# מספריי# 

 . 2008(2005להל	 התפלגות תאונות עבודה וימי היעדרות בגי	 תאונות העבודה בשני% .  4

 הינ% בגי	 תאונות אשר , משאבי אנוש' י מח"     בעירייה הנתוני% כפי שנמסרו לביקורת ע

 .כתאונות עבודה, י המוסד לביטוח לאומי"     דווחו  והוכרו ע

 
 2005  2008           התפלגות תאונות עבודה בשני# 
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עת ,  חודשי השנה הראשוני8%( מתייחס ל2008 בשנת הנתו	 של מספר תאונות העבודה(הערה
 .ביצוע הביקורת
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 פילוח תאונות עבודה בשני# 2005 2008 לפי אגפי#

שפ"ע ותחזוקה
29%

רווחה
22%

חינו�
30%

גזברות
7%

משאבי אנוש
4%

לשכה
4%

רישוי עסקי%
4%

 
 

 :כי, מתו- עיו� בממצאי# עולה 4.1

 לעומת שנת 2008 ( ו2007כרת במספר תאונות העבודה בשני% קיימת מגמת עלייה ני .א

2005. 

 . ימי היעדרות מהעבודה99 תאונות ובגינ	 4 אירעו 2005בשנת  .ב

 . ימי היעדרות מהעבודה406 תאונות ובגינ	 9 אירוע 2007בשנת 

ע ותחזוקה " בשפ8,  באג� החינו�8: ומתוכ	,  תאונות עבודה27בשני% שנבחנו אירעו  .ג

 .ה ברווח6(ו

ללמעלה משנה וחצי  שווה בערכו 2007מספר ימי ההיעדרות בשנת , לש% ההמחשה .ד

 .שנות עבודה של עובד
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 ועדת בטיחות. 5

 
 עובדי% תהיה בו ועדת 25כי מפעל שמעבידי% בו , בחוק ארגו	 הפיקוח על העבודה נקבע 5.1

 .בטיחות המורכבת מנציגי העובדי% ומנציגי המעביד שווה בשווה

מת הועדה יש לדווח במכתב רשו% למפקח עבודה אזורי ובפרוט שמות חברי על דבר הק

 .היושב ראש ומזכירה, הועדה

5.2  � לחוק קובע את סדרי עבודתה של ועדת הבטיחות ובכלל זה בחירת יושב ראש 13סעי

 .וכינוסה

 חובות וסמכויות של ועדת בטיחות 5.3

 : ואלה חובותיה וסמכויותיה ועדת בטיחות כפי שנקבעו בחוק

לברר סיבותיה	 ונסיבותיה	 של תאונות העבודה במפעל ולהמלי0 על אמצעי% ) 1(

 .למניעת	

להמלי0 על שיפורי% ולייע0 בקביעת כללי , לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות )2(

 .בטיחות

 .לבקר ולתא% את פעולותיה%, לקבל די	 וחשבו	 מנאמני הבטיחות )3(

 .להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל )4(

הקלה על הועדה :  ובכלל זה17של המעביד כלפי ועדת הבטוחות נקבעו בתקנה חובותיו  5.4

כ	 נקבע כי המעביד לא יפגע בתנאי עבודתו ובמעמדו של חבר הועדה . במילוי תפקידה

 .בשל פעולותיו כחבר ולא יפטרו בשל כ�

ובעירייה  לא פועלת , הביקורת העלתה כי העירייה לא הקימה ועדת בטיחות עירונית 5.5

 . בטיחות כמתחייבועדת

כי על ועדת הבטיחות להתכנס לפחות שמונה ,  נקבע20בתקנות ארגו	 הפיקוח על העבודה 5.6

 .פעמי% בשנה

 . כי בעירייה לא פועלת ועדת בטיחות ולפיכ� לא התכנסה ועדה זו כלל,          נמצא

 
 נאמני בטיחות. 6
 

 . נאמני בטיחותכי יש למנות, בחוק ארגו	 הפיקוח על העבודה ובתקנותיו נקבע 6.1

 לחוק מפרטי% דר� בחירת% ומינויי% של נאמני% לענייני בטיחות 20 ( ו19   סעיפי% 

 .וגיהות ומספר%

את דבר ההודעה על מינוי נאמ	 בטיחות ישלח המעביד בדואר רשו% למפקח ועבודה 

 .אזורי

                                         
 1960 (א"התשר, )ועדת בטיחות ונאמני בטיחות( תקנות ארגו	 הפיקוח על העבודה  20
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 1999 (ט"התשנ, )מסירת מידע והדרכת עובדי%(בתקנות ארגו	 הפיקוח על העבודה  6.2

 .כי מחזיק במקו% העבודה יכשיר את נאמני הבטיחות לביצוע תפקידיה%, קבענ

 : כפי שנקבעו בחוק,     אלה חובותיו וסמכויותיו של ננאמ	 בטיחות6.3

 .לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות ולפעול למע	 שיפורי% )5(

 .להדרי� את העובדי% ולייע0 לה% בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגיהות )6(

. ב למעביד או לבאי כוחו על ליקויי% בשטח הבטיחות והגיהותלהודיע בכת )7(

 .העתק ההודעה יימסר למפקח עבודה אזורי

ח או כל מסמ� אחר הנוגע לבטיחות ולהגיהות "דו, תעודה, לעיי	 בכל פנקס )8(

 .לקיימו או להגישו לפי חיקוק שביצועו בידי שר העבודה, שחובה לנהלו

 .להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל )9(

 :חובת המעביד כלפי נאמ	 הבטיחות 6.4

יית	 לנאמ	 הבטיחות את ההקלות הנאותות למילוי תפקידו ויעודד אותו  )1(

 .בפעילותיו

ינקוט באמצעי% מתאימי% לתיקו	 ליקוי% שעליה% נמסרה לו הודעה כדי	  )2(

תו� זמ	 מתקבל , ימסור לנאמ	 הבטיחות, וא% לא עשה כ	, י נאמ	 בטיחות"ע

 . העתק הודעתו ישלח למפקח עבודה אזורי. קת בכתבהודעה מנומ, על הדעת

6.5  �כי לא יפגע המעביד בתנאי עבודתו ,  לחוק מפרט ההגנה על נאמ	 בטיחות וקובע24סעי

 .של נאמ	 בטיחות ובמעמדו בעבודה ולא יפטרו בשל פעילותיו כנאמ	 בטיחות

 .חוקהביקורת העלתה כי בעירייה לא מונו ולא הוכשרו נאמני בטיחות כמתחייב ב 6.6

 ממונה על הבטיחות. 7

 

כי ,  נקבע1996 (ו"התשנ, )ממונה על הבטיחות(בתקנות ארגו	 הפיקוח על העבודה  7.1

ואשר , כולה או חלקה, מחזיק במקו% עבודה שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה

 .חייב למנות ממונה על הבטיחות, מעוסקי% בו חמישי% עובדי% לפחות

אלא א% כ	 בידו , ולא יועסק ככזה, % כממונה בטיחותכי לא יעסוק אד,  נקבע2בתקנה  7.2

� .אישור כשירות תק

אלא א% כ	 הוא עונה להגדרות כפי , כי לא יינת	 לאד% אישור כשרות,  נקבע3בתקנה 

ועבר בהצלחה קורס ממוני% על בטיחות או קורס שווה ) 3 (()1) (א (3שפורטו בתקנה 

 .ת וגיהות או במוסד אחרבמוסד לבטיחו, שאישר מפקח עבודה ראשי, ער�
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 :תפקידיו וסמכויותיו של ממונה על הבטיחות 7.3

לתקנות , מתפקידיו של ממונה על הבטיחות לייע0 למעביד בכל הנוגע לחוקי% .א

לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנו	 בנוגע , ולתקני% בענייני בטיחות

על הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדי% במפ, גיהות, לבטיחות

 :ולקד% את התודעה בנושאי% אלה

 .ולהודיע עליה% למעביד, לאתר במפעל מפגעי בטיחות וגיהות )1(

 .לוודא קיו% התקני בטיחות וגיהות נאותי% במפעל )2(

, בתהליכי העבודה, לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותי% במפעל )3(

 .בציוד ובחומרי%, במיתקני%

 העבודה מסירת מידע והדרכת עובדי% לפעול לקיי% הוראות ארגו	 הפיקוח על )4(

 .ולהכנת תוכנית להדרכת%

 .לוודא הכנת תוכנית בטיחות עדכונה וביצועה כנדרש בתקנות )5(

לברר סיבותיה	 ונסיבותיה	 של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק  )6(

 .לקחי%

 .לרכז ולתעד את המידע הקשור לתאונות עבודה ולמחלות מקצוע )7(

 .לעדכנ	 ולהשגיח על ביצוע	, ת וגיהות לפרסמ	להכי	 הוראות בטיחו )8(

ציוד ותהליכי עבודה מסוכני% והתקנת שילוט הדרכה , לוודא סימו	 חומרי% )9(

 .לשימוש בציוד מג	 אישי

 .לוודא ביצוע מעקב אחר ציוד החייב בדיקות תקופתיות )10(

לוודא קיו% שגרת בדיקות רפואיות לעובדי% החשופי% לגורמי% שלגביה%  )11(

 .לעריכת בדיקותקיימת דרישה 

 .לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות כנדרש בתקנות )12(

לקבוע הסדרי% שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותי% בהעסקת% של קבלני  )13(

 .חו0

להורות על הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו או לבריאותו של  )14(

 .עובד ולדווח על כ� למעביד

 .לי% למצבי חירו%לוודא קיו% תוכנית ושגרת תרגי )15(

לדווח למפקח עבודה אזורי על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגיהות  )16(

 .ולהילוות אליו בביקוריו במקו% העבודה
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 :חובת המעביד כלפי הממונה על הבטיחות 7.4

 .יפורס% דבר מינויו ותפקידיו של הממונה על הבטיחות בקרב העובדי% )1(

 האמצעי% הדרושי%                                                  יקבע את מקומו ומעמדו בארגו	 ויספק לו את )2(

 .                        לביצוע תפקידיו

 .יאפשר לו גישה לכל מקו% שבו מועסקי% עובדי% במפעל )3(

 יאפשר השתתפותו בפעולות בטיחות והשתלמויות כנדרש לש% קידו% )4(

 .י%וגיהות העובד,      הידע והנסיי	 שלו בבטיחות

 .כי העירייה לא מינתה ממונה על הבטיחות כנדרש בתקנות, הביקורת העלתה 7.5

כי העירייה לא קבעה את מיקומו של הממונה על הבטיחות בארגו	 ולא קבעה , נמצא 7.6

 .את מעמדו בארגו	

 מאת מפקח עבודה אזורי במשרד 21 הוצא לעירייה צו שיפור2002בחודש פברואר  7.7

 בעירייה לא מונה ממונה על בטיחות וזאת בניגוד :מהות הליקוי. העבודה והרווחה

 .>3<לדרישה בתקנות 

הביקורת העלתה כי בעקבות צו השיפור התחייבה העירייה להכשיר ולמנות ממונה על  7.8

 .>4<הבטיחות 

כי אכ	 הוכשר עובד העירייה לתפקיד ממונה על הבטיחות על ידי המוסד , נמצא 7.9

 .>5<) 5  9700 (עלות ההכשרה כ(לבטיחות ולגיהות 

העירייה לא מינתה את העובד שהוכשר לתפקיד ממונה על הבטיחות , למרות התהלי� 7.10

 .בעירייה כמתחייב בצו השיפור

   
 תוכנית בטיחות. 8
 

כי החובה להכי	 תוכנית בטיחות תחול על ,  קובעות22תקנות ארגו	 הפיקוח על העבודה 8.1

שמועסקי% , ות בעבודהשהוא מפעל כמשמעותי בפקודת הבטיח, מחזיק במקו% העבודה

 . עובדי% לפחות100בו 

מטרת תוכנית הבטיחות הנה לטפל באופ	 מקצועי ושטתי במפגעי% השוני% במקומות  8.2

העבודה ולהוות את הבסיס לפעילות העירייה בנושא הבטיחות והגיהות ותתווה את 

 .האמצעי% הנדרשי% ליישומה

 :כי תוכנית הבטיחות תכלול, בתקנות נקבע

                                         
גיהות% או רווחת% של , בריאות%,  פקודה ממפקח עבודה אזורי לקיי% הוראת חיקוק שעניינה בטיחות%( שיפור( צו 21

 .1954 (ד"התשי, 	 הפיקוח על העבודהחוק ארגו. העובדי% במקו% העבודה
 1986 (ד"התשת) תוכנית בטיחות( תקנות ארגו	 הפיקוח על העבודה  22
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   3י גור% מוסמ� כמפורט בתקנה " סיכוני% במקו% העבודה שיער� עעריכת סקר )1(

)                   1.( 

נוהל לאיתור מפגעי בטיחות וגיהות במקו% העבודה והדרכי% לסילוק% או    )2(

 .למניעת%

ולרבות מינוי בעלי תפקיד , המבנה הארגוני של מער� הבטיחות במקו% העבודה )3(

 .ותנת שירותי בריאות לארגו	וכ	 קביעת המרפאה התעסוקתית הנ

 .תוכנית השתלמות והדרכת עובדי% בתחומי הבטיחות והגיהות )4(

 .רשימת מעקב ציוד וחומרי% החייבי% בדיקות תקופתיות )5(

 . רשימת מעקב עובדי% החייבי% בדיקות בריאות תקופתיות )6(

 . כי תוכנית הבטיחות תעודכ	 מדי שנה,  נקבע4בתקנה  8.3

, א קיימת ולא הוכנה תוכנית בטיחות על כל סעיפהכי בעירייה ל, הביקורת העלתה 8.4

 .  כנדרש בתקנות

ברשות העירייה קיימי% ציוד וחומרי% אשר מחובתה לערו� כלפיה% מעקב בדיקת  8.5

כלי עבודה , אביזרי הרמה, מעליות, מדחסי אויר: הציוד כולל. תקינות תקופתית

 .'סלי הרמה וכד, מנופי%, חשמליי%

ייה אי	 מנהלי% רשימת מעקב אחר תוקפ	 של הבדיקות כי בעיר, הביקורת העלתה 

 .התקופתיות הנדרשות

 (כ	 העלתה הביקורת כי ישנו ציוד אשר הבדיקות התקופתיות האחרונות לגביו פגי 8.6

 .תוק� ונדרש לחדש	 או לבצע	 במיידי

נוהלי חירו% , תוכנית הבטיחות צריכה לכלול הוראות ונוהל בטיחות במקו% העבודה 8.7

 .  מיוחדי% ולמקרי תאונות עבודהלמצבי סיכו	

 .כי בעירייה לא נקבעו נוהלי% בנושא בטיחות וגיהות בעבודה, הביקורת העלתה

 
 מסירת מידע והדרכת עובדי#. 9
 

חוק ארגו	 הפיקוח על העבודה מפרט כי שר העבודה והרווחה יקבע בתקנות הוראות  9.1

כשרה הדרושי% בדבר חובת המחזיק במקו% העבודה לספק לעובדי% בו מידע וה

 .למניעת תאונת עבודה או מחלות מקצוע

 1999 (ט"התשנ) מסירת מידע והדרכת עובדי%(בתקנות ארגו	 הפיקוח על העבודה  9.2

כי מחזיק במקו% העבודה ימסור לעובד במקו% העבודה מידע עדכני בדבר , נקבע

ובפרט בדבר הסיכוני% הקיימי% בתחנת העבודה שבה מועסק , הסיכוני% במקו%

, ציודלהפעלה ולתחזוקה בטוחי% של , וכ	 ימסור לו הוראות עדכניות לשימוש, ובדהע

 .של חומר ושל הליכי עבודה במקו%

כמו כ	 העלתה . כי בעירייה לא בוצע סקר סיכוני% במקומות העבודה, הביקורת העלתה 9.3

הביקורת כי בעירייה אי	 תהלי� שבמסגרתו נמסר לעובדי% מידע בדבר הסיכוני% 
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חומר ושל , בודת% או הוראות עדכניות להפעלה ולתחזוקה בטוחי% של ציודבמקו% ע

 .תהליכי העבודה

 נקבע כי מחזיק במקו% העבודה יקיי% הדרכה בדבר מניעת סיכוני% והגנה 3בתקנה  9.4

שיוודא שכל עובד הבי	 את , י בעל מקצוע מתאי%"ההדרכה צרי� שתעשה ע. מפניה%

� . לפחות אחת לשנה�צריכה להיערההדרכה . הסיכוני% שאליה% הוא חשו

בעירייה אי	 תוכנית הדרכת עובדי% , כי העירייה אינה נוהגת להדרי� את עובדיה, נמצא 9.5

 .מניעת סיכוני% וההגנה מפניה%, שנתית בנושא בטיחות בעבודה

לכל המאוחר ,  נקבע כי מחזיק במקו% העבודה ימסור לעובד במקו% העבודה7בתקנה  9.6

, צית בכתב של מידע בדבר הסיכוני% בעבודה שבה הוא מועסקתמ, ביו% תחילת עבודתו

 .נמצא כי תקנה זו אינה מיושמת בעירייה. או הקיימי% במקו% העבודה

כי מחזיק במקו% העבודה יתקי	 שלטי הדרכה לשימוש בציוד מג	 ,  קובעת8תקנה  9.7

י% ציוד ותהליכי עבודה מסוכני% במקו% העבודה יהיו מסומנ, יוודא שחומרי%, אישי

 .בשלטי אזהרה מתאימי% ומובני%

במהל� סיור הביקורת לא נמצאו במקומות העבודה בעירייה שלטי סימו	 והדרכה  9.8

 .בנושא בטיחות כנדרש בתקנות

) תווי סימו	 של אריזות, אריזה,  בטיחות סיווג	גיליו(בתקנות הבטיחות בעבודה  9.9

גיליו	 הבטיחות כי עוסק בחומר מסוכ	 יפעל לפי הוראות ,  נקבע1998 (ח"התשמ

 .SDS)(והוראות תווית הסימו	 

או מי שפועל מטעמו יביא בפני העובדי% את תוכ	 , כי מחזיק במקו% העבודה, כ	 נקבע

 .גיליו	 של כל חומר מסוכ	 שבמקו% העבודה כנדרש בתקנות ארגו	 הפיקוח על העבודה

כמתחייב ) SDS(ות  בטיחתכי במקו% העבודה לא נמצאי% גיליונו,   הביקורת העלתה9.10  

 . והמידע הכלול בה% אינו נמסר לעובדי% כנדרש בתקנות מסירת מידע והדרכת עובדי%

 :תשתיות וביצוע' התייחסות מנהל מח

משק� את , ח הביקורת הינו ענייני מקצועי"בכל הנובע לחתו% טיפולי ואחריות דו

 .המציאות ויכול להיות יעיל ללקיחת לקחי%

 : משאבי אנושהתייחסות מנהלת מחלקת

 .ממונה בטיחות  .7פרק  .1

א לדאוג לחלק האדמינסטרטיבי "כ' על מח, כאשר ימונה ממונה בטיחות בעירייה

בנושא הדרכת עובדי% ככל שיידרש בהתא% לתפקידי% ולבדוק שאכ	 ממונה הבטיחות 

 .מבצע את ההדרכות בפועל
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 .  מסירת מידע והדרכת עובדי# .9פרק  .2

 דגש על נושא בטיחות בעבודה מול הממונה על 	 יינת(ותבמסגרת גיבוש פרק הדרכ

 .הבטיחות בעירייה

 . חובת דיווח למשרד העבודה 11פרק  .3

 מחלקת משאבי אנוש תדאג לדווח למשרד העבודה (חובת דיווח למשרד העבודה

 .ג הטפסי% המיועדי% לכ�"ע, במקרה של תאונות עבודה

 

 סקר סיכוני# וסקר מפגעי#. 10

פיקוח על העבודה מחייבת עריכת סקר סיכוני% במקו% העבודה תקנות ארגו	 ה 10.1

ועדת הבטיחות או אד% , נאמ	 הבטיחות, ממונה על הבטיחות: באמצעות אחד מאלה

, אחר העוסק בענייני בטיחות ושיש לו הכשרה מתאימה לכ� מטע% גו� מוסמ�

 .כהגדרתי בתקנות

ר עתי של הסיכוני% והמפגעי% כי יש להגדיר לוח זמני% לביצוע סק, נקבע) 7 (3בתקנה 

 .במקו% העבודה

כי בעירייה לא נקבע לוח זמני% לביצוע סקר הסיכוני% כמתחייב , הביקורת העלתה 10.2

 .בתקנות

 כ	 העלתה הביקורת כי לא קיי% נוהל לאיתור מפגעי בטיחות וגיהות במקו% (כמו 10.3

 .העבודה והדרכי% לסילוק או למניעה של מפגעי% כאמור

, י הביקורת במקו% העבודה"ור מפגעי בטיחות וגיהות שבוצע עבסקר מדגמי לאית 10.4

 . נמצאו מפגעי בטיחות וגיהות כפי שיפורטו להל	

המפגעי% . מ מנהל האג� ועובד האג�"אל הביקורת התלוו במהל� הסקר מ, לציי	

 .הועברו לתשומת לב% ולטיפול%

  צמנט מוצרי אסבסט 10.5

, פירוק,  במהל� עבודות בניה24מנט צ( לרבות מוצרי אסבסט23טיפול במוצרי אסבסט 10.5.1

וזאת , דורש מיומנות מקצועית ועמידה בהוראות תקנות הבטיחות בעבודה, הריסה

 במטרה למנוע זיהו% סיבבתי בסיבי אסבסט שהוא חומר מסרט	 ומסוכ	 לבריאות 

>1<. 

                                         
אסבסט . ממשפחת הסילקטי% בעלי מבנה גבישי של סיבי%,  אסבסט הינו ש% כולל לקבוצת מוצרי% מינרלי% טבעיי% 23

טני% לבני אד% שקבע הודעה הבינמשרדית של חומי% המוכרי% כמסר' ונכלל ברשימה א, הוכח כמסרט	 בבני אד%
: חדירת סיבי אסבסט למערכת הנימה והצתברות% עלולה לגרו% למחלות גכו	. לחומרי% מסרטני% מטגני% וטרטוגני%

 . סוג של סט	, סרט	 ריאות מזותליומה, אסבסוזיס
 .לט ומי% סיבי אסבסט הכלוא במטריצה של מ10% צמנת הינו חומר המורכב מתערובת של (אסבסט 24
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 נשלח מסמ� מאת יועצת איכות הסביבה במרכז השלטו	 המקומי 2003בחודש יוני  10.5.2

עבודת בניה פירוק והריסה של מוצרי "שכותרתו > 2<ות המקומיות לראשי הרשוי

המסמ� הופ0 כחלק מהפעילות לחיזוק המודעות לנושא האסבסט ". אסבסט במקו%

 .ולהגברת הפיקוח

 ). שלהל	'בנספח אראה , פרוט והרחבה בנושא האסבסט(

%     ע ותחזוקה נערמו צינורות מי"כי באג� שפ, במהל� סיור הביקורת בשטח נמצא 10.5.3

ובצורה , הצינורות נמצאו כשה% מונחי% ללא סדר.  צמנט(העשויי% מאסבסט

 .מוזנחת

,  צמנט בחלק% במצב של התפוררות החומר(הבדיקה העלתה כי צינורות האסבסט

 . צמנט(סדוקי% ומונחי% בניגוד להנחיות ולהוראות בדבר הטיפול  באסבסט

 המי% במקרי% של תקלה מ מנהל האג� הצינורות משמשי% את מחלקת"לדברי מ

וטר% הוכנסו ,  צמנט(במערכת המי% העירונית אשר חלק% עדיי	 עשויי% מאסבסט

 .צינורות מחומרי% חליפיי%

     
התמונה . ע" צמנט מונחי# באג� שפ  צינורות מי# עשויי# מאסבסט 1תמונה מספר 

 .6.8.08צולמה בתארי- 
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התמונה צולמה בתארי- .  צמנט במצב התפוררות  צינורות מי# עשויי# מאסבסט 2תמונה מספר 
6.8.08.  
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 אחסו� חומרי# 10.6

, חומרי הדברה,  הביקורת העלתה כי במקו% העבודה מאוחסני% חומרי% מסוכני% .10.6.1

בקרבה לעמדת עבודות בה מבצעי% עבודות , חומרי% דליקי% יחד ע% מכלי צבע

 .מסגרות וריתו� באש גלויה

 
התמונה צולמה בתארי- . איחסו� מדללי צבע בקרבה לעמדת עבודה באש גלויה 3תמונה מספר 

6.8.08 . 

 

 

 . 6.8.08התמונה צולמה בתארי- . איחסו� בלוני גז בקרבה לעמדת עבודה באש גלויה 4תמונה מספר 
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) תווי סימו	 אריזות, אריזה, סיווג, גיליו	 בטיחות(בתקנות הבטיחות בעבודה  .10.6.2

כי מחזיק במקו% העבודה יחזיק ברשותו גיליו	 בטיחות של ,  מחייבי1998% (ח"תשנה

העתק מהגיליו	 יוחזק במקו% נגיש ובהישג . כל חומר מסוכ	 שמקו% העבודה עוסק בו

 .יד% של העובדי% במקו% העבודה

עובדי% ע% חומרי% אלה / גיליו	 בטיחות לחומרי% כימיי% בא לסייע למשתמשי%

). SDS-safety data sheet( תאונות עבודה ולשמור על בריאות% במטרה למנוע

אמצעי , הסיכוני% בשימוש בה%, הגיליו	 מכיל נתוני% בסיסיי% על תכונות החומרי%

 .עזרה ראשונה ועוד, השפעה בריאותית, מיגו	 וכיבוי אש

כי במקומות העבודה מאוחסני% חומרי% מבלי שנמצא לגביה% , הביקורת העלתה .10.6.3

כ	 העלתה הביקורת כי המחזיק במקו% העבודה לא . בטיחות כנדרש בתקנותגיליו	 

 .מודע לתקנות הבטיחות בנושא זה והחובה להמצאות גיליונות בטיחות לחומרי%

 מיגו� מכונות  10.7

, גידור מכונות,  ד	 במיגו	 מכונות1970בפקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש ' פרק ג .10.7.1

 .תקני הבטיחותהתקני בטיחות והחובה להימצאות% של ה

כי במקומות העבודה ישנ	 מכונות אשר אי	 בה% התקני בטיחות כמתחייבי% , נמצא

 .בחוק

 

 

 .6.8.08התמונה צולמה בתארי- .  משחזת שולח� ללא התקני בטיחות 5תמונה מספר 
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 של מפגע בטיחות אלה יש כדי סכנה העלולה לפגוע %כי בהימצאות, הביקורת סבורה 

 ולנקוט בצעדי% לאלתרבדי% במקו% העבודה ועל העירייה לפעול בבריאות% של העו

 . ובכלל, לסילוק% של מפגעי הבטיחות שהובאו

 

 :ע ותחזוקה"מ מנהל שפ"התייחסות מ

ע אי	 מה להוסי�  "שמחתי מאוד לשת� פעולה בכל מה שקשור לביקורת במחלקת שפ

 .אמת ויציב, ח "כל מה שנאמר בדו, או להעיר
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  דיווח ותחקור תאונות עבודה .11
 

נקבע בי	 חובותיה   וסמכויותיה של , 1954 (ד"התשי, בחוק ארגו	 הפיקוח על עבודה 11.1

ועדת הבטיחות לברר סיבותיה	 ונסיבותיה	 של תאונות העבודה ולהמלי0 על אמצעי% 

 .למניעת	

כי בי	 , נקבע, 1996 (ו"התשנ, )ממוני% על הבטיחות(בתקנות ארגו	 הפיקוח על העבודה  11.2

ו וסמכויותיו של ממונה על הבטיחות לברר סיבותיה	 ונסיבותיה	 של תאונות תפקידי

לערו� בכתב ממצאי% ומסקנות , עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחי%

 .הבירורי% ולהציע למעביד צעדי% מתאימי% למניעת הישנות התאונות

	 תאונות כי בעירייה אי	 תהלי� אשר במסגרתו מתקיי% דיווח בגי, הביקורת העלתה 11.3

 .עבודה ושמטרתו לתחקר	

כ	 העלתה הביקורת כי בעירייה לא נוהגי% לתחקר ולברר את סיבותיה	 ונסיבותיה	 של  11.4

 .תאונות עבודה במטרה להפיק לקחי% ולמנוע הישנות התאונות

לא , לאור העובדה כי העירייה לא מינתה ועדת בטיחות ולא מינתה ממונה על הבטיחות 11.5

אשר ימלא את החובה לברר את סיבותיה	 ונסיבותיה	 , בעירייהמונה גור% אחראי אחר 

 .המוגדרי% בחוק ובתקנות, של תאונות עבודה במקו% שני גופי% אלו

ה	 מול מחלקת משאבי אנוש וה	 מול גזברות , י הביקורת"בבחינת התהלי� הקיי% ע 11.6

טיפול כי הדיווח המוגש כיו% הינו לש% קבלת טופס למת	 ,  מדור שכר עולה(העירייה

י חוק "ובמטרה להגיש תביעה לתשלו% דמי פגיעה עפ) 250/בל(רפואי לנפגע עבודה 

 ).211/טופס בל(מתנדבי% / חוק נפגעי עבודה(הביטוח  הלאומי

מחייבת דיווח למשרד העבודה , 1945) הודעה(פקודת תאונות ומחלות משלוח יד  11.7

 . ימי3% (והרווחה על תאונות העבודה שבגינ	 נעדר העובד במש� יותר מ

הצהרתיו של , פרטי הנפגע ועבודתו, הדיווח צרי� שיכלול את פרטי המעביד או העסק

 .נסיבותיה ופרטי% על הפגיעה של  העובד, האחראי הישיר או מנהל העבודה על התאונה

 .הדיווח צרי� לשאת את חתימת המעביד וחתימת נציג ועדת הבטיחות

אונות עבודה בעירייה אשר בגינ	 נעדרי% כי למרות התרחשות	 של ת, הביקורת העלתה 11.8

אי	 נוהגי% בעירייה להעביר דיווח למשרד העבודה ,  ימי3% (עובדי% במש� יותר מ

 . אג� הפיקוח על העבודה וא� אי	 מודעי% לחובת הדיווח כנדרש בחוק(והרווחה



 82 2008  לשנת 3' יה מסח מבקר העירי"     דו

 ציוד מג� אישי .12

, רעש:  רבי% כגו	קיימי% סיכוני%, הנדרשי% לביצוע מדי יו%, בתהליכי העבודה השוני% 12.1

העלולי% לגרו% לפגיעות באברי ', נפילות חפצי% וכד, חומרי% מסוכני%, אדי%, אבק

 .הגו� השוני%

יש ליצור תנאי% סביבתיי% נאותי% במקו% , על מנת למנוע את הסיכוני% לעובד 12.2

 .יש להיעזר בציוד מג	 אישי, במקרי% שבה% לא נית	 ליצור תנאי% הולמי%. העבודה

 קובעות את הדרישות למבנה 1997 (ז"תשנ) ציוד מג	 אישי(יחות בעבודה תקנות הבט

 .ציוד המג	 האישי ותחזוקתו

 . דנה בחובת המעביד לספק את ציוד המג	 ולפקח על השימוש בו3תקנה  12.3

, לשמור על תקינותו,  דנה בחובת העובד שקיבל ציוד מג	 אישי להשתמש בו9תקנה 

 .פתו כשמתגלה בו פג% או נזקלהחזירו לממונה על העבודה לש% החל

הביקורת בקשה לבחו	 את עמידת העירייה בהגדרת התקנות הדנות בנושא ציוד  מג	  12.4

 .אישי והשימוש בו

ע ותחזוקה העובד במסגרייה נוהג לעבוד במשחזת ללא אוזניות "כי עובד אג� שפ, נמצא

 .שהשימוש בה% חובה,וללא סינר עור בשעת עבודות ריתו�

 כי במחלקת המי% מבוצעות עבודות ניסור של צנרת מי% העשויה ,הביקורת העלתה 12.5

צמנט ללא ציוד מג	 אישי וסביבתי הול% והנדרש בתקנות ובהוראות עבודה (מאסבסט

מ האג� נעשה שימוש במסנ	 אויר אול% יעילותו והתאמתו "לדברי מ. ע% מוצרי אסבסט

 .לעבודה באסבסט לא נבחנה ולא הותאמה
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 ו�העסקת קבלני ח.  13

בעבודות , במטרה להבטיח את נושא בטיחות הציבור וקיו% הוראות הבטיחות בעבודה 13.1

הממונה על הבטיחות יקבע , נקבע בתקנות כי, י העירייה"המוזמנות והמפוקחות ע

 .הסדרי% שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותי% בהעסקת% של קבלני חו0

קיי% , י העירייה"ת לעת עהביקורת העלתה כי בחוברת תנאי מכרז אשר מפורס% מע 13.2

כי על הקבל	 לנהוג בהתא% לפקודת הבטיחות : נוסח אחיד בו משתמשי% בעירייה

 . והתקנות שהותקנו לפיה1970ל "תש) נוסח חדש(בעבודה 

כי העירייה אינה מחייבת את קבלני החו0 לקיי% את חוק ארגו	 , הביקורת העלתה 13.3

תקנות הדנות בהספקה :  כגו	,הפיקוח על העבודה והתקנות אשר תוקנו מכח זה

תקנות הדנות בארגו	 מער� בטיחות ומינוי בעלי תפקיד בנושא , ושימוש בציוד מג	 אישי

 .'שימש בהתקני בטיחות להגנת הציבור וכד, בטיחות במקו% העבודה

הינו נוסח כוללני מדי ואינו מכסה , כי נוסח זה בו משתמשת העירייה, הביקורת סבורה 13.4

לקבוע הסדרי% שיבטיחו תנאי בטיחות נאותי% "י% את החובה מ לקי"את הנדרש ע

 ".בהעסקת% של קבלני חו0



 84 2008  לשנת 3' יה מסח מבקר העירי"     דו

  רפואה תעסוקתית.14

 תעסוקתיי% הנובעי% מגורמי (במסגרת עבודת% חשופי% העובדי% לסיכוני% בריאותיי% 14.1

 . במקו% עבודת25%סיכו	

 .'יי% וכוחומרי% כימ, אדי%, אבק, רעש: גורמי הסיכו	 התעסוקתיי% העיקרי% הינ% 14.2

ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדי% בגורמי% (תקנות ארגו	 הפיקוח על העבודה 

 תעסוקתיות (מפרטות את החובה לביצוע בדיקות סביבתיות, 1999 (ט"התשה, )מזיקי%

שמירת	 ופרסומ	 של תוצאות המדידות לידיעת , מסירת	, תדירות	, במקו% העבודה

 .העובדי%

 בעירייה לא מתבצעות מדידת רמות חשיפה לגורמי סיכו	 בסביבת כי, הביקורת העלתה 14.3

 ). ניטור סביבתי(העבודה  הערכת כמות החשיפה ומעקב אחריה	 

כ	 העלתה הביקורת כי ישנו חוסר מודעות לביצוע בדיקות רפואיות תעסוקתיות לעובדי%  14.4

 עובד כי במחלקת משאבי אנוש מקפידי% בעת קליטת, ע% זאת נמצא. בהתא% לעיסוק%

 שנשלח למרפאה 26חדש לקיי% תהלי� שבו העובד החדש ממלא שאלו	 והצהרת בריאות

בתו% התהלי� מעביר הרופא .  החולי% אליה שיי� העובד(התעסוקתית בקופת

השאלו	 ). אישור העסקה(התעסוקתי לעירייה את מסקנתו בדבר התאמת העובד לעבודתו 

 . והאישור מתויקי% בתיקי% האישיי%

 

   
 
 

                                         
25

 (י תת"ההגדרה נוסחה ע. לרכוש או לסביבה, גור% שיש בו פוטנציאל לגרימת פגיעה בבריאות או נזק אחר לאד%  
 .2006 ועדת התעשייה של מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות מאי 

 .עובד/עובד לעבודתו והצהרת בריאות של המועמד/  הפניה לבחינת התאמתו של מעומד 26
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  המלצות פרק ד

 .הקמת מער� בטיחות בעבודה עירוני כנדרש בחוק ארגו	 הפיקוח על העבודה. 15

 .מינוי ועדת בטיחות עירונית וכינוסה כמתחייב. 16

 .מינוי ממונה בטיחות בעבודה וקביעת מיקומו ומעמדו בעירייה. 17

 .להכשיר ולמנות נאמני בטיחות בכל מקומות העבודה. 18

 . בטיחות על כל סעיפי% כנדרש בתקנותהכנת תוכנית. 19

הכנת תוכנית מעקב חומרי% וציוד המחויבי% בביקורת תקופתית וביצוע הבדיקות . 20

 .הנדרשות

מסירת מידע בדבר הסיכוני% בעבודה לעובדי%   , לבצע סקר סיכוני% במקומות העבודה. 21

 .דהוהכנת תוכנית להדרכת עובדי% כנגזרת מסקר הסיכוני% בעמדות העבו

ח הביקורת ובאלו "יש לפעול לאלתר לסילוק% של מפגעי הבטיחות שהובאו בגו� דו. 22

 .שיתגלו במהל� ביצוע סקר הסיכוני% והמפגעי% במקומות העבודה

 לחומרי% הכימיי% שעובדי העירייה )MSDS( בטיחות ת של גיליונו%יש לוודא הימצאות. 23

 .באי% עמ% במגע במקו% עבודת%

פרסומ	 לידיעת העובדי% ,  תעסוקתיות במקומות העבודה(קות סביבתיותביצוע בדי. 24

 . הבדיקותהולוודא קיו% שגרת בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדי% שלגביה% תידרשנ

לקבוע נוהל דיווח ותחקור תאונות עבודה במקומות העבודה והעברת דיווח למשרד . 25

 . ימי3% (במש� יותר מהעבודה והרווחה בגי	 תאונות שבגינ	 העובד נעדר 

 .יש ליצור תנאי% סביבתיי% נאותי% במקומות העבודה. 26

, יש לצייד את העובדי% בציוד מג	 אישי,       במקרי% שבה% לא נית	 ליצור תנאי% הולמי%

 .להדריכ% ולחייב% להשתמש בציוד שסופק

. לני חו0יש לקבוע הסדרי% שיבטחו תנאי בטיחות וגיהות נאותי% בהעסקת% של קב. 27

 .הסדרי% אלו יוטמעו ויאכפו במסגרת ההסכמי% והחוזי% שהעירייה עורכת עמ%

 .יש לקבוע נוהלי בטיחות וחירו% בעבודה. 28

 בטיחות והטמעת נושא הבטיחות במקומות העבודה על ידי ביצוע תיש ליצור אוויר. 29

 . הדרכות ותליית שילוט רלוונטי במקומות העבודה, סדנאות
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  צמנט  אסבסט ומוצרי אסבסט ' אנספח

 

המצוי במחצבי% סלעיי% , של סליקאטי% מימיי% סיביי%, האסבסט הוא מינרל טבעי

, ברזיל, איטליה, דרו% אפריקה, קנדה, רוסיה: כמדינות שונות כמו, במקומות שוני% בעול%

 .טורקיה ועוד, ב"ארה, יוו	

 . כלכלית(ניה% יש חשיבות מסחרית מבי6(א� רק ל,  סוגי% של אסבסט30 (בטבע קיימי% כ

אמוזיט וקוסידוליט אשר סיבה% , קריזוטיל:  סוגי% אסבסט3 (השימוש העיקרי הוא ב

,  צמנט(בעיקר בייצור צינורות אסבסט, חזקי% במיוחד ולכ	 מוסיפי% כמות קטנה מה%

 . ולתערובת לאיטו% סדקי% וגגות pvc (אריחי ריצו� מ

 

 27 תעסוקתי לאסבסטהנזק הבריאותי הנובע מחשיפה
 

מחלות "ועלול לגרו% אצלו ל, לבריות האד%" אבק מזיק"אבק המכיל סיבי אסבסט 

לאחר חשיפה – Asbestos Related Diseases:  הנקראות באנגלית("הקשורות לאסבסט

מחלות אלה מופיעות רק אצל . ממושכת לריכוזי% גבוהי% מעל לתק	 של סיבי אסבסט באוויר

כאשר תנאי הגיהות " אבק המזיק"ר שאפו אל ריאותיה% את האש, חלק מהעובדי%

,  שנה30, 25, 20, 15, 10ולאחר קופת חביו	 ארוכה של , התעסוקתית לא הוי טובי% ומבוקרי%

 .וא� יותר

 ידועות כמחלות אשר עלולות לפגוע בבריאות% של חלק קבוצות של מחלות מקצוע 5  

 :י אסבסט ובניה	כתוצאה מחשיפה לאבק המכיל סיב, מהעובדי%

  Asbestosis ("אסבסטוזיס" .1

". פנומוקוניוזס" והיא אחת ממחלות ה20 (  האסבסטוזיס התגלתה כבר בתחילת המאה ה     

כתוצאה משאיפת ) הפרנכימה(של הריקמה הריאתית ) פיברוזס(היא מאופיינת בהצטמקות 

צלקות גורמי% ההרס של הריקמה הריאתית וה.אשר נשארי% בתו� הריאות, סיבי אסבסט

. לקוצר נשימה ולירידה בתפקודי הריאה כתוצאה מאובד	 הגמישות הרגילה של הריאות

 הבתנאי שהיית,  שני% לפחות מהחשיפה הראשונה10כעבור  סימני המחלה מופיעי% לראשונה

 .חשיפה משמעותית לריכוזי% גבוהי% של סיבי אסבסט במש� מספר שני%

  Lung Cancer (סרט�  הריאות.  2

המחלה . סרט	 הריאות מופיע בקשר לחשיפה תעסוקתית לאבק המכיל סיבי אסבסט       

 ). על ידי דול (1955 ואושרה סופית בשנת 30 (התגלתה לראשונה בשנות ה

המחקר האפידמיולוגי שנעשה על ידי דול באנגליה הראה שמספר הנפגעי% מסרט	 הריאות 

,  שנה ויותר מתחילת החשיפה20, אבק המזיק אצל עובדי% באסבסט שהיו ל10היה גדול פי 

מהווה ) עישו	(מחקרי% נוספי% שנעשו מאוחר יותר גילו שטבק . לעומת האוכלוסייה הרגילה

                                         
 w.w.w.osh.org/il ( חשיפה תעסוקתית לגורמי% מזיקי%( האינטרנט של המוסד לבטיחות וגיהות פורס% באתר 27
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�המגביר את הסיכו	 לחלות בסרט	 הריאות בעשרות מוני% אצל עובדי% , גור% מחמיר נוס

 .באסבסט

 (סרט	 ברונכו(	 הריאות זמ	 החביו	 העובר מתחילת החשיפה לאסבסט ועד להופעת סרט

ג% כשריכוזי האסבסט באוויר נמוכי% ,  שנה30 (25הוא , אצל העובדי% באסבסט, )פולמונארי

 .מהרמות הגורמות  לאסבסטוזיס

הא% יש להכיר בסרט	 הריאות בעובדי% באסבסט כקשור : בספרות הרפואית קיי% דיו	

 או (או פתולוגית/יס רנטגנית ורק א% במקביל ישנ% סימני אסבסטוז, לחשיפה לסיבי אסבסט

בישיבותיה (קבעה מחדש , הועדה הרפואית הארצית לאבק מזיק, לגבי זה. ללא אסבסטוזיס

אינו מחייב   הקשור לחשיפה לסיבי אסבסט הריאות סרט�ש) 2004 ובדצמבר 2001ביוני 

 .מימצא קוד# של אסבסטוזיס

  Mesothelioma (מזותליוומה. 3

או בפריקרדיו% ) קרו% הבט	(בפריטונאו% , )קרו% הריאות( בפלוירה זהו סוג של סרט	 הפוגע

מזותליומה המופיעה . ברוב המקרי% מסתיימת במוות, .הפגיעה בדר� כלל קשה). קרו% הלב(

 ( בדרו1960%כקשורה לחשיפה לאבק המכיל סיבי אסבסט נקבעה בוודאות רק בשנת 

 .אפריקה

לאחר תקופת חביו	 ארוכה של , פה לאסבסט ממקרי המזותליומה קשורי% לחשי80% (רק כ

 הנותרי% של מקרי המזותליומה קשורי% לחומרי% 20%). מתחילת החשיפה( שני% 40 (20

או לחומרי% , )באזורי% מסוימי%  בטורקיה(לרבות אריוניט , אחרי% המצויי% בטבע

זכוכית סיבי , לרבות צמר סיגי%, MMMFכגו	 הסיבי% המינרליי% המלאכותיי% (מלכותיי% 

המזותליומה אינה מופיה כסיבו� אסבסטוזיס , שלא כמו סרט	 הריאות, אול%). וצמר סלעי%

 .י עישו� סיגריות וטבק"לרעה ע ואינה מושפעת

 

,  את החלטות הוועדה הרפואית הארצית לאבק מזיק1996 ( אימ0 בהמוסד לביטוח לאומי

 : הקשורות לחשיפה לאסבסט מחלות2והוסי� לרשימת מחלות המקצוע המוכרת על ידו עוד 

  10לפחות ,         עבודה בתנאי חשיפה לאבק סיבי אסבסט(   סרט� הריאה 22' ב"

 . שני% לפני אבחו	 המחלה                                              

 שני% לפני 10לפחות ,  עבודה בתנאי חשיפה לאבק סיבי אסבסט( סרט� הלרינקס    23' ב"

ובלבד שבצילומי חזה קיימת עדות לחשיפה , להאבחו	 המח

 ".לסיבי אסבסט

       

אשר עודכנה ונכתבה , יש לזכור שרשימת מחלות המקצוע השלמה של המוסד לביטוח לאומי

 : כוללת כבר1985 (מחדש ב

 
 אצל עובדי# החשופי# לאבק סיבי –לרבות מזותליומה ) אמיינתית( אזבסטוזיס  16' ב"

 ."אסבסט
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בהתא% לפקודת , מחלות המקצוע החייבות בהודעה למפקח עבודה אזוריג% רשימת 

 :כוללת, 1945 –) הודעה(התאונות ומחלות משלוח היד 

 

 ).כלולה בתוספת השלישית לפקודה) "* (*= Asbestosis) (אסבסטוזיס(אמיינתית  ( 3.1"

 א� א% אינו אסבסטוזיס המפורט )" Asbestos (סרט� מקצועי מאסבסט ( 3.2"

 .        בתוספת השלישית לפקודה  

 
 

 איסור השימוש באסבסט בישראל
 

לסרט	 , )אסבסטוזיס(למחלות ריאות , א% כ	, חשיפה ממושכת לסיבי אסבסט עלולה לגרו%

 ).מזותליומה(הלרינקס והריאות ולמחלה נדירה הפוגעת בקרו% הריאות 

ט ידוע בוודאות כגור% האסבס( בגלל הנזק הבריאותי הגדול הנגר% מאסבסט לאד% העובר 

איסור על ) תיקוני% +4576ת "ק (1984 (פורס% בתקנות הקיימות מ, )מסרט	 לבני אד%

ציפוי או תהלי� דומה , בידוד,מריחה, ריסוס, לו� התזה, השימוש בכל חומר המכיל אסבסט

, חידוש, וכ	 בעבודות ליטוש והשחזה, סיתות או גריסה, סלילת דרכי%, לצור� ריצו�, אחר

 .תאמה ורכבה של רפידות בלמי% ומצמדי% ברכב מנועי ובמכונותה

 

, עציצי%, לרבות מוצרי נוי, הייצור והשימוש במוצרי אסבסט, השיווק, נאסר הייבוא, כמו כ	

 .מצמדי% ורפידות בלמי% וכ	 מוצרי טקסטיל המכילי% אסבסט, אדניות

 

ומסוג ) אסבסט כחול(ט היו% ג% אסור לייבא לשווק ולהשתמש באסבסט מסוג קרוסידולי

, המותר עדיי	 בשימוש, הגולמי) קריזוטיל(ג% כמות האסבסט הלב	 ). אסבסט חו%(אמוזיט 

).  טו	 לשנה בלבד5 (ובעתיד הקרוב תוגבל ל( טו	 לשנה 50 ( הוגבלה  ל–בייבוא ובשיווק באר0 

 טו	 1600 (הוגבל ל,  אסבסט10% ( צמנט המכילי% לא יותר מ(הייבוא של מוצרי אסבסט

 2001 משנת – טו	 בשנה 1000 (ול, 2000 בשנת – טו	 בשנה 1280 (ל, 1999 בשנת –בשנה 

 .ואיל�

 
לרבות (שיווק ושימוש של כל סוגי האסבסט , יש כוונה לאסור ייבוא) הרחוק(     בעתיד 

 ).שאותו עדיי	 מותר לייבא כיו%,  קריזוטיל(האסבסט הלב	

 
 הטיפול בתוצרי אסבסט

 
, )גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדי% באבק מזיק( הבטיחות בעבודה      תקנות

הטילו את הטיפול , )תיקוני% שוני% שנעשו במרוצת השני% + 4576ת "ק (1984 (ד"התשמ

שמינו שר ,  על הוועדה הטכנית לאבק מזיק– לרבות בפוסלת האסבסט –באסבסט ובתוצריו 

 .ביבהוהשר לאיכות הס) דאז(העבודה והרווחה 

 



 89 2008  לשנת 3' יה מסח מבקר העירי"     דו

הנחיות לעבודה ע% "פרסו% :     בי	 תפקידיה ופעולותיה של הוועדה הטכנית לאבק מזיק

הודעות והנחיות לציבור לגבי דרכי הטיפול בחומרי% ובמוצרי% "ו"  צמנט(מוצרי אסבסט

 :המובאות להל	 בחלק	, "המכילי% אסבסט

 

 : צמנט מוצרי# העשויי# אסבסט

 .והיתר מלט ומי%,  טבעי10%כילה עד הוא תערובת המ צמנט      אסבסט

לוחות שטוחי% או גליי% :  צמנט משמש בעיקר לייצור חומרי בנייה כגו	(    אסבסט

במבני חקלאות ובמבני , במבני תעשייה, המשמשי% קירות חיצוניי% או גגות במבני תעשייה

 .מגורי%

, רעפי%, שפכי% ורותצינ, מרזבי%) מיגדלי מי%( צמנט משמש ג% לייצור מיכלי מי% (אסבסט

 .ארובות ועוד

 ולפי המידע הקיי% כיו% אינ% מהווי% –מותרי% לשימוש ,  צמנט האלה(    מוצרי האסבסט

, עבודות ניסור אינ% מתפוררי% ואי	 מבצעי% בה%, כל עוד ה% במצב תקי	, סכנה לבריאות

 .וכל עבודה הגורמת להתפוררות החומר ולפיזורו באוויר, ליטוש, קידוח

והשיווק , הייבוא, כיו% אסורי% הייצור.  צמנט ג% עציצי% ואדניות(   בעבר יוצרו מאסבסט  

 מטעמי% של פעולות מונעות ( צמנט(עציצי% ומוצרי נוי העשויי% מאסבסט, של אדניות

 .וטעמי זהירות

 

.      אי	 חובה להרחיק מ	 הבית את המוצרי% האלה כשה% במצב תקי	 ואינ% מתפוררי%

, יש להימנע מפעולות שיו�. בוע אות% בצבע פלסטי או בצבעי% המכילי% דבקמומל0 לצ

 (חיתו� והשחזה במוצרי% אלה ובכל המוצרי% המכילי% אסבסט, ניסור, קידוח, ליטוש

במקרה שמוצר המכיל . מכיוו	 שפעולות אלה גורמות לשחרור סיבי אסבסט לאוויר, צמנט

  יש להרחיקו מהבית ע% הפסולת (בסטמתפורר ומשחרר אבק אס,  צמנט ניזוק(אסבסט

 .הביתית הרגילה בתו� אריזה סגורה מפלסטיק עבה

 

 :חומרי# אחרי# המכילי# אסבסט

 

ריסוס , התזה: אסורות כיו# הפעולות הבאות במוצרי# המכילי# אסבסט, על פי החוק •

	 גזי% אסורי% ג% סינו. גריסה ופעולות דומות, סיתות, סלילת דרכי%, ציפוי, בידוד, מריחה

 .וסינו	 אוויר באמצעות מסנני% המכילי% אסבסט

 אסור לייבא לאר0 כלי רכב שבה% מותקני% 1991 משנת .רפדות בלמי# ומצמדי# בכלי רכב •

שבה% קיימות רפידות בלמי% המכילות , בכלי רכב ישני%.חלקי% המכילי% אסבסט

 של חלקי% ,התאמה והרכבה, חידוש, השחזה, יש להימנע לחלוטי	 מליטוש, אסבסט

 .המכילי% אסבסט
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המשמשי% בעיקר לבידוד צנרת ,  מוצרי% לבידוד תרמי).תרמי ואקוסטי(מוצרי בידוד  •

מהווי% סכנה ,  סיבי אסבסט100% (50%כ "ומכילי% בד, בתחנות כוח ובתעשייה, בספינות

 רווח השימוש 1984מכיוו	 שעד שנת .  אסורי% לחלוטי	 בשימוש(פוטנציאלית לבריאות

רבי%  קיימי% באר0 מבני% ,ט לצורכי בידוד תרמי ואקוסטי כמפורט לעילבאסבס

בידוד (האסבסט נפו0 בחומרי בידוד נגד רעש . ומיתקני% שבה% מצוי עדיי	 אסבסט

ב "קירות וכיו, מרוסס או מרוח על גבי תקרות, ומופיע כשהוא מותז, במבני%) אקוסטי

 ).האסבסט הזה הוא פרי�(

לוחות לפיזור . ציוד ומכשירי# שוני# המכלי# אסבסט,  ביתימוצרי# ואבזרי# לשימוש •

: פתילות לתנורי חימו% ביתיי% בנפט, חו% לשימוש על גבי כיריי% במטבח ובמעבדה

 . יכולי% להכיל אסבסט('כפפות עמידות באש וכו) לכיבוי אש(שמיכות עמידות באש 
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  מסכי# ישימי# 'נספח ב

 

 'מס הנושא גור# סימוכי� תארי-

פירוק והריסה , עבודות בנייה מרכז השלטו	 המקומי   1.6.2003

 של מוצרי אסבסט במבני%

1 

משרד העבודה ומשרד   11.12.2003

לאיכות הסביבה הועדה 

 הטכנית לאבק מזיק

והריסה , פירוק, עבודת בנייה

 צמנט (של מוצרי אסבסט

 במבני%

2 

מפקח עבודה אזור  28/2002 18.2.2002

  משרד העבודה(מרכז

 והרווחה

 3 צו שיפור

/ י/ל 16.4.2002

 בטיחות

ממונה על הבטיחות באור  עיריית אור יהודה

 יהודה

4 

אישור יציאה לקורס ממונה  משאבי אנוש' מח  22.4.2002

 על הבטיחות בעבודה

5 

 



 92 2008  לשנת 3' יה מסח מבקר העירי"     דו
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 תוכ� הענייני#
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 ח ביקורת" דו ועדות העירייה

 
  מבוא פרק א

 
 כללי

 
זהו למעשה . הועדות העירוניות ה	 המסגרות שבה	 ממקדת מועצת העירייה את עבודתה

וחלק ניכר ממדיניות העירייה ומפעולותיה , מקצועי של הרשות המקומית(וריהפורו% הציב
 .מבוסס על עבודת	

 
 . 2008 דצמבר (הביקורת נערכה במהל� החודשי% נובמבר

 
 מטרת הביקורת 

 
 .פעילות	 ונוהל עבודת	, כינוס	, הביקורת נועדה לבחו	 הא% כינונ	 של וועדות המועצה

 
 מתודולוגית הביקורת

 

ת סקרה את פעילות הועדות במהל� הקדנציה החולפת של מועצת העירייה הנוכחית הביקור
סקר את ) 28.2.2005 מ 185' מס(ח מבקר העירייה "דו. 2008(2005במהל� התקופה של שני% 

 .2004ראשיתה של הקדנציה והקי� את שנת 

ת במהל� עבודתו נפגש המבקר ע% מנהלי מחלקות ועובדי העירייה המרכזי% את עבוד
 .הוועדות השונות

כ	 עיינה הביקורת במסמכי% ובפרוטוקולי% של ישיבות ועדות המועצה ובפרוטוקולי% של 

 .מועצת העירייה

 
 סימני# מוסמכי# 

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

 
, ועדת מכרזי%, ועדת כספי%: קי% ועדות אלהבכל עירייה חובה לה, על פי פקודת העיריות

, )בעירייה שבה נתכונ	 משמר אזרחי(ועדת בטחו	 , ")ח"מל:"להל	(ועדת משק לשעת חירו% 

 מתושביה עלו 10%בעירייה שלפחות (ועדה לקליטת עליה , ועדת הנחות, ועדה לענייני ביקורת

ועדה , ידו% מעמד הילדועדה לק, ועדת בטיחות בדרכי%, )1990 בינואר 1לישראל אחרי 

ועדה למאבק בנגע , ועדה לאיכות הסביבה, ועדת חינו�, להנצחת זכר% של נרצחי טרור

 .ועדת מכרזי% לקבלת עובדי% בכירי%, הסמי% המסוכני%

 �רשאית המועצה , כי בנוס� לועדות החובה כפי שנקבו בשמותיה	,  נקבע28 לפקודה150בסעי

 .ועדת שמות למקומות ציבוריי%, ועדת הנהלה: גו	ועדות רשות כ, לכונ	 ועדות שונות

ל "חוזרי מנכ, חוקי עזר, על פי חוקי%, נוספות, המועצה והעירייה נדרשות למנות ועדות שונות

, ועדה להקצאת קרקעות ומבני%, ועדה מקומית לתכנו	 ובניה: משרד הפני% או נהלי% ובניה	

 .לקבלת עובדי%ועדת בחינה , ועדה ערר על הארנונה, ועדת תמיכות

בבחירות . ד בוכובזה יצחק מראשות העיר"עו, התפטר ראש העירייה2007בחודש פברואר 

 .נבחר מר דוד יוס� לתפקיד ראש העירייה, 2007מיוחדות שנערכו בחודש מאי 

. בישיבת המועצה מונו ועדות וכ	 שונו הרכבי ועדות המועצה21.5.2007בתארי� 

                                         
 .ועדות המועצה: פרק שמיני) נוסח חדש( פקודת העיריות  28
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  ממצאי#  פרק ג

 
. דיניות העירייה ומפעילותיה מבוסס על עבודת הועדות השונותחלק ניכר ממ .1

. למעשה אי	 מגבלה חוקית על מספר הועדות שרשאית מועצת העירייה למנות

 (פקודת העיריות קובעת במפורש או במשתמע את החובה להקי% ועדות מסוימות

 .אלו ה	 ועדות החובה כל היתר ה	 ועדות רשות

בה	 ועדות ,  ועדות עירוניות20ת את תפקוד	 של בדקה הביקור, במסגרת עבודתה .2

 ועדות שמונו בקדנציה הנוכחית של המועצה 28 (מתו� כ, חובה וועדות רשות

הביקורת עיינה בפרוטוקולי% ובכתבי המינוי של הוועדות ). 12 (הקדנציה ה(

את מרבית הוועדות מרכזי% מתא% פעילות מינהל ולוגיסטיקה ואת היתר . השונות

 .לפי העניי	, מנהלי% ועובדי% ביחידות העירייה השונותמרכזי% 

את תקופת כהונת	 ואת , את הרכב ועדות החובה, בי	 היתר, פקודת העיריות קובעת .3

 .נוהלי עבודת	

 �לפקודה נקבע כי ההרכב הסעתי של חברי המועצה בכל אחת מוועדות '  א150בסעי

בד שבכל ועדת חובה ובל, החובה ידמה ככל האפשר להרכב הסיעתי של המועצה

 .יהיה נציג אחד לפחות מהאופוזיציה

אלא א% נקבעה , תקופת כהונת	 של הוועדות תהיה כתקופת כהונתה של המועצה

 ).  בפקודה163סעי� (הוראה אחרת בפקודה או בחוק אחר 

, וראש העירייה מתוק� משרתו, י המועצה מבי	 חבריה"יושבי ראש הועדות ייבחרו ע

 .ח וועדת ההנהלה"עדת מליהיה יושב ראש ו

4.  �ר הועדה רשאי "קובע כי יו, הד	 בנוהל עבודת הועדות,  בפקודת העיריות166סעי

י "עפ, י החלטת הועדה"והוא חייב לקרוא לישיבה עפ, בכל עת לקרוא לישיבת הועדה

 .בקשה של שליש מחבריה או על פי בקשה של המועצה או של ראש העירייה

, לא כונסה ועדה כאמור. לפחות אחת לשלושה חודשי%ועדה שחובה להקימה תכונס  .5

 .והוא יקבע את סדר יומה של ישיבת הועדה, יורה ראש העירייה לכנסה

לפיכ� ההחלטות של הוועדות , ועדות העירייה ה	 ועדות מייעצות או ממליצות בלבד .6

אלא א% כ	 משתמעת מ	 החוק הוא אחרת , השונות טעונות אישור של המועצה

) � ]).ה[ 166סעי

 .  ועדות רשות11 ( ועדות חובה ו כ17 (כי בקדנציה הנוכחית מינתה המועצה כ, נמצא .7
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 :הביקורת בחנה את פעילות	 של הועדות הבאות .8

 .ועדת כספי% �

 . ועדת מכרזי% �

 ).%משק לשעת חירו(ח "ועדת מל �

 .ועדת בטחו	 �

 .ועדה לענייני ביקורת �

 .ועדת הנחות מארנונה �

 .ועדה לקליטת עליה �

 .יחות בדרכי%ועדת בט �

 .ועדה לקידו% מעמד הילד �

 .ועדה להנצחת זכר% של נרצחי טרור �

 .ועדת חינו� �

 .ועדה לאיכות הסביבה �

 .ועדה למאבק בנגע הסמי% המסוכני% �

 .ועדה להקצאת מבני% וקרקעות �

 .ועדת מכרזי% לבחירת עובדי% בכירי% �

 .ועדת רכש ובלאי �

 .ועדת הנהלה �

 .ועדת שמות למקומות ציבוריי% �

 .תח גבוהועדה למ �

 .ג"ועדה לטיפול במטרדי נתב �
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 ועדות החובה
 

 ועדת כספי# .9
 

9.1  �קובע כי המועצה תבחר מבי	 חבריה ועדת כספי% קבועה ,  לפקודת העיריות149סעי

 .שתפקידה לייע0 למועצה בכל ענייני כספי% של העירייה

 31.12.2003מינתה בתארי� ,  בקדנציה הנוכחית1(כי המועצה בישיבתה ה, נמצא
 .חברי% לועדת הכספי%

 8.12.2005, 22.4.2004 (ב, י מועצת העירייה מספר פעמיי%"הרכב חברי הועדה שונה ע
 .21.5.2007 (וב

 . פע50%התכנסה ועדת הכספי% ) 2005(2008( במהל� התקופה הנדונה 9.2

 :להל	 הישיבות שקיימה הועדה ורשימת החברי% שנכחו בכל ישיבה
 

  2005כספי# בשנת נוכחות חברי# בישיבות בועדת 
 

       מועדי הישיבה         3/1/05 12/1 7/2 6/3 10/3 4/4 6/6 4/7 7/7 28/7 29/8 27/9 7/11

 
 ש# ותפקיד

X X X X X X X X _ X X X X בוכובזה יצחק)
 ר"יו

X _ _ _ _ X _ _ _ _ _ _ X אלמליח שלמה 

 
_ _ _ _ X _ X X X X _ X _ 

 

 בוזי עופר

X X X X X X X X)( X)( X)( X)( X)( (X)  בורוכוב
 אברה%

X _ X  X X X X X X X _ X  בנימינוב 

 מאיר חי

X 
 

X X _ X X X X X X X X X סבח � יוס

 בנימינוב חנניה _ _ _ _ _ _       
 

X X _ X _ _ _ _ _ _ _ X _ שקד יחזקאל 
 

 
 :מקרא

 X)נוכח  
  נעדר(    

)X ( י המועצה" חברי הועדה שמונתה ענוכח למרות שאינו נכלל בהרכב.
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 )המש-( 2005נוכחות חברי# בישיבות בועדות כספי# שנת                          
 

 מועדי הישיבה 21/11 5/12 8/12 19/12 22/12
 
 

 ש# ותפקיד
X X X X X בוכובזה יצחק) 

 ר"יו
_ _ _ _ X אלמליח שלמה 

 
_ _ X X _ בוזי עופר 

 

X X X _ X אברה%בורוכוב  
 

X X X X X בנימינוב מאיר חי 
 

X X _ _ X סבח � יוס
 

X X    בנימינוב חנניה 
 

  X X _ שקד יחזקאל 
 

 
 

 2006נוכחות חברי# בישיבות בועדות כספי# בשנת 
 
 

    מועדי הישיבה 23/1 26/2 21/3 3/4 25/4 14/6 12/7 16/7 7/8 20/9 3/10 13/11

 
 ש# ותפקיד

X X X X X X X X X X X X  בוכובזה
 ר" יו(יצחק

X _ _ _ X X _ _ _ _ _ _  אלמליח
 שלמה

X _ _ _ _ X _ _ _ _ _ _ בוזי עופר 
 

X X X X X X X X X X X X  בורוכוב
 אברה%

X X X X X X X X X X _ X  בנימינוב
 מאיר חי

_ _ _ _ X X _ X _ X X X סבח � יוס
 

X X X X X X X _ X X X X  בנימינוב
 חנניה
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 2007נוכחות חברי# בישיבות בועדות כספי# בשנת 
 
 
 

      מועדי הישיבה 2/1 11/1 25/1 29/3 21/5     
 

 ש# ותפקיד
       X X X  בוכובזה

 ר" יו(יצחק

     X _ _ _ _ אלמליח שלמה 
 

     _ X X X _ בוזי עופר 
 

     _ X X X X  בוכורוב
 אברה%

     X X X X X איר בנימינוב מ
 חי

     X _ X X X סבח � יוס
 

     X X X X X בנימינוב חנניה 
  

27/12 
 

  הרכב     חדש 18/7 2/9 9/10 22/11

X X X X X      ד יעקוב "עו
 ר" יו(נחו%

X X X X X       בנימינוב מאיר
 חי

X X X _ X       בורוכוב
 אברה%

X X X X _      %אפרי 	גוטמ 
 

_ _ X X X      סבחיו � ס
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 2008נוכחות חברי# בישיבות בועדות כספי# בשנת 
 

        מועדי הישיבה 7/1 3/2 3/3 17/3 29/4 19/5 12/6 6/7 5/8 4/9

 
 ש# ותפקיד

X X X X X X X X X X ד נחו% "עו
 ר"יו–יעקב 

_ X _ X _ _ X X X X  בנימינוב מאיר
 חי

X _ _ X X X _ _ _ X סבח � יוס
 

X X X X X X X X X X  בורוכוב
 אברה%

X _ X _ X X X X _ X %אפרי 	גוטמ 
 
 

הביקורת ראתה כי נשלחו הזמנות וכ	 קיומ% של פרוטוקולי% חתומי% כנדרש בידי  9.3

 .יושב ראש הועדה

את הגשת המלצות ועדת הכספי% לאישור ) במדג% רחב(הביקורת בחנה באופ	 מדגמי 

 .שו לאישור המועצהנמצא כי המלצות הועדה הוג, מועצת העירייה
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 ועדת מכרזי#   ...101010
 

10.1.  �קובע כי המועצה תבחר מבי	 חבריה ועדת מכרזי% ,  לפקודת העיריות148סעי
קבועה שתפקידה לבדוק הצעות מחירי% המוגשות לעירייה בעקבות פרסו% מכרז 

הפקודה . ולהמלי0 לפני ראש העירייה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו
 . לא יהיה חבר בועדת המכרזי%קובעת כי ראש העירייה

 . פע40%התכנסה ועדת המכרזי% , במהל� התקופה שנסקרה .10.2

 : להל	 הישיבות שקיימה הועדה ורשימת החברי% שנכחו בכל ישיבה
 
 

 2005נוכחות חברי# בישיבות בועדת מכרזי# בשנת 
 

          מועדי הישיבה 18/5 10/7 12/7 29/8 28/9 9/11

 
 ש# ותפקיד

X X X _ X X � סבח יוס

 
X _ X _ _ X אלמליח שלמה 

 
X _ _ X X X נחו% יעקוב 

 

X X X _ X X שקד יחזקאל 
 

X X X _ X X ננה 	ח 
 

X X X X X X ד "ש עו"יועמ
 ניסי% יצחק
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 2006נוכחות חברי# בישיבות בועדת מכרזי# בשנת 
 

 מועדי הישיבה 4/1 5/1 18/1 21/3 23/7 17/8 19/10
 
 

 דש# ותפקי
X X X X X X X � ר" יו(סבח יוס

 

_ _ X _ _ X X אלמליח שלמה 
 

X X X     בוזי עופר 
 

X _ _ X _ X X נחו% יעקוב 
 

X X X X X X X שקד יחזקאל 
 

X _ X _ X X _ ש ניסי% "יועמ
 יצחק

 X  X _ _ X ד הלל "עו
 קרונפלד

    X X X 	ננה ח 
 

 
 
 
 

 2007י# בשנת נוכחות חברי# בישיבות בועדות מכרז
 

19/11 19/11 9/9 12/8 11/7 26/6 21/6 12/4 15/3 
 

15/3 15/3 
 

         מועדי הישיבה

 
 

 ש# ותפקיד

X X X X X X X X X X X � סבח יוס
 

_ _ _ X X X X _ X X X יחזקאל שקד 
 

X X X _ X X X X X X X %יעקוב נחו 
 

_ _ _ _ _ X _ X _ _ _ עופר בוזי 
 

X X X X _ X X _ _ _ _ אלמליח שלמה 
 

_ _ X X X _ X X X X X ד ניסי% "עו
 יצחק

_ _ _ _ X X _ _ X X X ד הלל "עו
 קרונפלד
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 2008נוכחות חברי# בישיבות מכרזי# בשנת 
 
 

        מועדי הישיבה 13/3 13/3 9/4 9/4 9/4 15/4 12/6 6/7 15/7 30/7

 
 ש# ותפקיד

 
X X X X X X X X X X � סבח יוס

 
X X X X _ _ X _ X X  

 יעקוב נחו%

X X X X _ X X X X X  
 יחזקאח שקד

_ _ _ _ _ X _ X X X  
 עופר בוזי

X X _ _ X X X X _ _  
 אלמליח שלמה

          
 

 ד ניסי% יצחק"עו

X X X X X X X X X X ד הלל "עו
 קרונפלד

 
 

 )המש- (2008נוכחות חברי# בישיבות בועדות מכרזי# בשנת 
 

              מועדי הישיבה 30/7 26/8 22/9 22/9 6/10 6/11 27/11

 
 

 ש# ותפקיד

X X X X X X X � סבח יוס

 
_ X X _ _ _ X  

 יעקוב נחו%
_ _ _ _ _ _ _  

 יחזקאל שקד

X X X X X X _  
 עופר בוזי

X _ X X X X X  
 אלמליח שלמה

 ד ניסי% יצחק"עו       
 

X X X _ _ X X קרונפלדד הלל "עו 
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 (ש לעירייה א� חוות"לא נכח היועמ) 19/11/2007(ב(כי בשתי ישיבות הועדה , נמצא 10.3
 .דעתו הונחה בפני הועדה

לא )  18/2008 מכרז (10/2008 מכרז (22/9/08(כי בשתי ישיבות הועדה , כמו כ	 נמצא
 . דעתו לעניי	 בפני הועדה(נכח היוע0 המשפטי של העירייה וא� לא הונחה חוות

הביקורת ראתה קיימ	 של הזמנות לכינוס הועדה וכ	 קיומ% של  פרוטוקול מישיבות  10.4
 .הועדה חתומי% בידי יושב ראש הועדה

 

 התייחסות המבוקרי#

 

 :מתא# פעילות מינהל ולוגיסטיקה

ד ניסי% "נכח עו, 2/2006'  לקביעת הזוכה במכרז מס(23.7.2006בישיבת ועדה מיו%  .1
 . יצחק

ד הלל "נכח עו,  3/2006'  לקביעת הזוכה במכרז מס(17.8.2006בישיבת ועדה מיו% 
 .ד ניסי% יצחק"קרונפלד ולא עו

 :2007נוכחות חברי% בישיבות ועדת מכרזי% בשנת  .2

: נכחו החברי%, 9/2007'  לקביעת הזוכה במכרז מס(12.8.2007בישיבת ועדה מיו% 
� .חקד ניסי% יצ"כ	 נכח עו. יחזקאל שקד ושלמה אלמליח, סבח יוס

 :2008נוכחות חברי% בישיבות ועדת מכרזי% בשנת  .3

( ו24/2008, 22/2008'  לקביעת הזוכי% במכרזי% מס(27.11.2008בישיבת ועדה מיו% 
ד הלל "כ	 נכח עו. עופר בוזי ושלמה אלמליח, סבח יוס�: נכחו חברי%, 28/2008
 .קרונפלד

 כללי. 4

 .היוע0 המשפטי מוזמ	 לכל ישיבות הוועדה

אלא א% קיימת דחיפות , י	 אנו מקיימי% ישיבות ללא נוכחות יוע0 משפטיבעקרו	 א
 .או סיבה מיוחדת/ו

אני זוכר בבירור , 13/2007 ( ו12/2007לגבי שתי הישיבות לקביעת הזוכי% במכרזי% 
 .א% כי לא נרש% בפרוטוקול, ד הלל קרונפלד נכח בישיבה"כי עו

אי	 . כנראה לא נרש% בטעות, ש"מלגבי יתר המועדי% בה% לא נרשמה נוכחות היוע
 .לי ודאות לא זכור לי

 .ש"לא צוינה חובת השתתפות יועמ, 1987 (ח"התשמ) מכרזי%(בתקנות העיריות 

 .1975 (ו"תשל, )ייעו0 משפטי(חוק הרשויות המקומיות 

� .ש לישיבות" צוינה חובת הזמנה יועמ()א/(6סעי

 � . בישיבות הוועדהש רשאי להיות נוכח " צוי	 כי היועמ()ג/(6סעי
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 )משק לשעת חירו#(ח "ועדת מל .11
 

ח ומינתה את חבריה בתארי� "מועצת העירייה החליטה על הקמת ועדת מל 11.1
 .בפקודת העיריות) א (140י סעי� " עפ13.1.2004

לארג	 , ח הוא להכי	 את העיר בזמ	 רגיעה לקראת מצב חירו%"תפקידה של ועדת מל
 .ו% ולהפעלתו בשעת חירו%את תחומי הפעילות השוני% לעת חיר

 �ר הועדה להכנת " בפקודה קובע כי ראש העירייה יהיה בתוק� משרתו יו165סעי
 .המשק לשעת חירו% ולהפעלתו בשעת חירו%

 :בפקודת העיריות נקבעו הוראות ייחודיות לועדה זו

 .ישיבות הועדה תתקיימנה בדלתות סגורות �

 .שהדעות בישיבה שקולותמכריע במקרה ר הועדה יהיה קול נוס� או "ליו �
 

 2005הישיבות שקיימה הועדה מראשית שנת , למרות פניותיה, לביקורת לא הוצגו 11.2
 :ומספר המשתתפי% בכל ישיבה מקרב חברי הועדה
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 ועדת בטחו�    ...121212
 

12.1  �, כי בעירייה שבה נתכונ	 משמר אזרחי, בפקודת העיריות קובע'  ב149סעי
דת בטחו	 אשר תייע0 למשטרה בעניי	 תוק% וע, כשמשמעותו בפקודת המשטרה

 .המשמר האזרחי

מועצת העירייה החליטה על הקמת ועדת בטחו	 ומינתה את חבריה בתארי� 
20.4.2004 

 . פעמי3%התכנסה הועדה  במהל� התקופה הנדונה 12.2

 .להל	 הישיבות שקיימה הועדה ורשימת החברי% שנכחו בכל ישיבה

 
 

 תארי� מספר משתתפי% אחוז נוכחות
47% 8 27/7/2005 
59% 10 23/7/2006 
59% 10 15/11/2006 

 

 
הביקורת ראתה קיימ	 של הזמנות לכינוס הועדה וכ	 קיומ% של פרוטוקול מישיבות  12.3

 .הועדה חתומי% בידי יושב ראש הועדה
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 ועדה לענייני ביקורת   ...131313

13.1  �נייני כי המועצה תבחר מבי	 חבריה ועדה לע, בפקודת העיריות נקבע'  ג149סעי
ח של מבקר המדינה ושל נציג תלונות הציבור על "ביקורת שתפקידה לדו	 בכל דו

ח של מבקר  "ח של משרד הפני% על העירייה ובכל דו"בכל דו, הביקורת בעירייה
והיא רשאית לשו	 בכל , ולעקוב אחרי תיקו	 הלקויי% שהעלתה הביקורת, העירייה

הועדה תגיש למועצה את סיכומה , 	ח ביקורת אחר על העירייה שהוגש לפי די"דו
 .והצעותיה

שנועדה להגביר את , הרכב הועדה זכה להתייחסות מיוחדת בפקודת העיריות 13.2
 :עצמאותה ויעילותה של הביקורת

סגניו וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו חברי% בוועדה לענייני , ראש העירייה �
 .ביקורת

מהאופוזיציה ) 2( ג142� ר הועדה לענייני ביקורת יהיה בכפו� להוראת סעי"יו �
 .ולא יכה	 כדירקטור בהנהלת גו� עירוני מבוקר

 

כי מועצת העירייה החליטה על הקמת ועדה לענייני ביקורת ומינתה את חבריה , נמצא 13.3
 .בפקודת העיריות'  ג149י סעי� " עפ31.12.2003בתארי�  

 יבה ומספר המשתתפי% בכל יש2005להל	 הישיבות שקיימה הועדה מראשית שנת  13.4
 :מקרב חברי הועדה

 
 

 תארי- מספר משתתפי# אחוז נוכחות

66.6% 2 29/6/2005 
66.6% 2 5/7/2005 
66.6% 2 12/7/2005 
100% 3 20/7/2005 
100% 3 26/7/2005 
100% 3 26/10/2005 
100% 3 9/11/2005 
100% 3 4/12/2005 
33.3% 1 9/5/2006 
33.3% 1 10/6/2006 
33.3% 1 12/9/2006 
66.6% 2 10/12/2006 
66.6% 2 10/12/2006 
100% 3 18/12/2006 
100% 3 18/12/2006 
66.6% 2 31/12/2006 
66.6% 2 22/1/2007 
66.6% 2 15/1/2007 
66.6% 2 31/7/2007 
66.6% 2 15/11/2007 
66.6% 2 26/11/2007 
66.6% 2 26/11/2007 
33.3% 1 18/12/2007 
66.6% 2 6/1/2008 
66.6% 2 13/1/2008 
66.6% 2 25/5/2008 
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קיימות הזמנות לישיבות הועדה וכ	 קיומ% של פרוטוקולי% , הביקורת ראתה כי 13.5
 .ר הועדה"חתומי% בידי יו

שוחט ליאת ' הגב, כי בעקבות מכתב תלונה מטע% חברת מועצת העירייה, נמצא 13.6
, מש בתפקידור הועדה לש"בדבר אי כשירותו של יו, ש לעירייה"שנשלח אל היועמ

לאחר בדיקה , ד הלל קרונפלד כי"עו, ש לעירייה"נתקבלה התייחסותו של היועמ
מר אלמליח , )ס"הנהלת המתנ(בהיות מר אלמליח חבר בהנהלת גו� עירוני מבוקר 

 .>1<ר הועדה לענייני ביקורת "מנוע מלכה	 כיו

ר שלמה הוסר מינויו של מ,  בישיבת המועצה שלא מ	 המניי	12.6.2008בתארי� 
 . ר הועדה לענייני ביקורת"אלמליח מלשמש כי יו

 .ר חדש לועדה לענייני ביקורת"לא מונה יו, כי מאז ביטול המינוי, הביקורת העלתה
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 ועדת הנחות מארנונה 14

14.1  �כי המועצה תבחר מבי	 , קובע) ו"תשנ, ה"תשנ: תיקו	(בפקודת העיריות '  ד149 סעי
 את זכאות% של תושבי% לסוגי ההנחות שה	 חבריה ועדת הנחות שתפקידה לבחו	

במרחב , על פי קרטריוני% שקבע החוק ולקבוע את ההנחה המדויקת, בסמכות הועדה
על פי מצבו היחידי של מבקש , בסוגי ההנחות השוני%, ההחלטה שהיתר החוק

כ	 בסמכותה של הועדה לדו	 בבקשות למחיקת סכו% המגיע לעירייה לפי . ההנחה
 � .שאינו ארנונה ולהגיש המלצותיה לשר, ודת העיריות בפק339סעי

אשר שניי% מה% חברי% בסיעות המיוצגות , שלושה חברי מועצה: חברי הועדה יהיו
, שאינה מיוצגת בועדת ההנהלה, בועדת ההנהלה ואחד חבר בסיעה הגדולה ביותר

 ,מנהלת מחלקת הרווחה ומנהל מחלקת הגביה או מי שכל אחד מה% הסמיכו, הגזבר
 .ד ממשרדו"היוע0 המשפטי או עו

 .את יושב הראש ואת ממלא מקומו, המועצה תמנה מבי	 חבריה שמונו לועדה

היוע0 , ר הועדה או ממלא מקומו" החוקי בישיבות הועדה יהיה נוכחות של יו	המניי 14.2
 )].ד) (ב.( ד149סעי� [המשפטי והגזבר 

ר ועדת הנחות "א במשרד הפני% ליו"במכתב שנשלח מאת הממונה על מחוז ת 14.3
כי שיקול הדעת של הרשות המקומית ושל הועדה מתבטא , בעיריית אור יהודה צוי	

הרשות רשאית ". הנחה עד", "Xהנחה שאינה עולה על "במקו% בו מצוי	  בתקנות
להפעיל את שיקול דעתה ולאשר הנחה נמוכה מהמקסימו% הקבוע בתקנה א� לא 

 .>2< לכ� מעבר

 

 2005ועדה להנחות לשנת נוכחות חברי# בישיבות ה

 

 

               מועדי הישיבה 9/5 17/5 2/6 9/6 23/6 5/9 14/9 21/9 28/9 2/11 17/11

 ש# ותפקיד

X X X X X X X X X X X � סבח יוס

X X X X X X X X X X X מזל זרחיה 

_ _ _ _ X X X X X X X ד הלל קרונפלד"עו 

X X X X X X X X X X X אברה% בורוכוב 

_ _ _ _ _ _ X X X X X דרור 	אמיר ב 

X _ _ _ X _ X _ X X _ אסתי אשל 

X X X X X X X X _ X X ש ניסי% "יועצמ
 יצחק

_ _ _ _ _ X _ _ _ _ X אלמליח שלמה 
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 2006נוכחות חברי# בישיבות הועדה להנחות לשנת 
 
 

 מועדי            9/1 7/5 14/5 17/5 29/5 11/7 24/7 31/7 6/8 27/9 1/11 5/12 12/12 28/12
         הישיבה
                   

   
 
 

 ש# ותפקיד
            X _ ש "יועמ

רמי 
 אפרי%

X X X X X _ X X X X X X _ X ש "יועמ
ניסי% 
 יצחק

_ _ _ _ _ X X X X X X X X X  מזל
 זרחיה

 
X X X X X X X X X X X X X X  סבח

� יוס
 
 

_ X _ X X X X X X X _ X X X  בורוכוב
 אברה%

 
_ _ _ X X _ _ _ X _ _ _ X _  אלמליח

 שלמה
 

X _ _ X X _ X _ X X X X X X  אסתי
 אשל

 

X X X X X X _ _ X _ _ _ _ _  רחל
 עמיאל

 
_ _ _ _  X _ _ X _ _ _ _ _ ד הלל "עו 

 
 קרונפלד

 
 
 



112 2008 לשנת 3' דוח מבקר העירייה מס

 2007נוכחות חברי# בישיבות הועדה להנחות לשנת 
 

13/11 25/12 13/12 
 

 מועדי הישיבה 7/5 7/5 31/5 18/6 9/7 21/8 28/8 10/9 19/9 10/10 5/11
 
 

 ש# ותפקיד

X X X X X X X X X X X _ X X ש "יועמ
 ניסי% יצחק

X _ _ _ X _ X _ _ _ _ X _ _ מזל זרחיה 
 

X X X X X X X X X X X X X X � סבח יוס
 

X X X X X X X X X X X X X X רחל עמיאל 
 

_ _ _ _ _ X X X _ X X _ X _ אסתי אשל 
 

_ _ _ X X X X _ X X X _ _ _  בורוכוב
 אברה%

 
_ X _ _ X _ X X X _ _ X _ _ אלמליח 

 
  שלמה

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ X _ _ ד "עו
 קרונפלד

 

X X X X X X X X X X _ _ X X  חשב
 המלווה

 צהל יהודה
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 2008נוכחות חברי# בישיבות הועדה להנחות לשנת 
 
 

         מועדי הישיבה 17/1 24/1 7/2 20/3 20/5 29/5 29/5 21/6 17/7 24/7 11/9 25/9
 
 

 ש# ותפקיד
X X X X X X X X X X X X ד הלל "עו

 קרונפלד
_ X _ X _ X X _ X X X X מזל זרחיה 

 

X X X X X X X X X X X X � סבח יוס
 

X X X X X X X X X X X X רחל עמיאל 
 

X X X X _ X X X _ X X X %בורוכוב אברה 
 

_ _ X X X _ _ _ _ X X X אלמליח שלמה 
 

_ _ X _ X _ _ _ X X _ _ אסתי אשל 
 

_ _ _ _ _ X _ X X X X X  חשב מלווה צהל
 יהודה

 
 

כי נתקיימו ישיבות הועדה בחלק מהמקרי% ללא , מסקירת פרוטוקול הישיבות נמצא 14.4
' נמסר כי הגזברית מינתה את סגנית מנהלת מחלביקורת . נוכחות גזברית העירייה
 .הגביה כנציגתה בועדה

14.5  � גזבר (בפקודת העיריות המפרט  כי חברי הועדה יהיו'   ד149הביקורת מפנה לסעי
בפקודת ) ד('  ד149הגביה או נציג שכל אחד מה% מינה ולסעי�  ' מנהל מח, העירייה

 .תהעיריות הד	 במני	 החוקי הנדרש ישיבת ועדת הנחו

 .כי בחלק מפרוטוקול הישיבות אי	 הנמקה להחלטות הועדה, נמצא 14.6

 

 :התייחסות המבוקרי#

 :הגביה' מ מנהל מח.מ

 .אכ	 בחלק מהפרוטוקולי% מצוי	 כי גזברית העירייה מינתה אותי כנציגתה

 .פ ולא צוי	 בכתב"בהמש� הדבר נעשה בע

 :גזברית העירייה

. נמצאת בכל ישיבות הועדה והיא הנציגה שלישולה חדד '  גב(חברי ועדת הנחות בארנונה

 .ב מכתב עדכוני שיצא אליה על מנת להסדיר את העניי	 פורמלית"מצ
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 עדה לקליטת עליה 15
 

15.1  � מתושביה עלו לישראל 10%כי בעירייה שלפחות , בפקודת העיריות קובע'  ה149 סעי
יי	 הנוגע תבחר מועצת העירייה ועדה לקליטת עליה אשר תטפל בענ, 1.1.1990אחרי 

 .לקליטת% של התושבי% האמורי%

 .  21.5.07 (מועצת העירייה מינתה את חברי הועדה לקליטת עליה ב 15.2

לא , 12 (מאז כינונה של הועדה  ומתחיל כינונה של המועצה ה, הביקורת העלתה כי 15.3
       .כונסה הועדה לקליטת עליה

      
 

 ועדת בטיחות בדרכי#   ...161616

16.1  �המועצה תבחר ועדה לבטיחות בדרכי% , ריותבפקודת העי'  ו149על פי סעי
הועדה תגיש , שתפקידה ליזו% ולתכנ	 פעילות בתחומי% הנוגעי% לבטיחות בדרכי%
 .לאישור המועצה את תוכניתה ותפקח על ביצוע התוכניות המאושרות

והוא יהיה , ראש העירייה או סגנו שהוא ממלא מקומו הרבוע: חברי הועדה יהיו
ומנהל אג� החינו� או מי שכל אחד מה% הסמיכו מבי	 עובדי מהנדס העיר . ר"היו

כפי שיקבע ראש , חברי מועצה או בעלי תפקידי% אחרי% העירייה. העירייה לעניי	 זה
 .העירייה

נציג גופי% העוסקי% בבטיחות בדכי% ונציגי השכונות המצויות , נציג שר התחבורה
 פני% שימנה מפקח 	ר לביטחוונציג הש, כפי שיקבע ראש העירייה, בתחו% העירייה

 .המרחב שבתחו% סמכותו נמצאת העיר

 א� אינו עולה על 30,000מספר חברי הועדה בעירייה שמספר תושביה עולה על 
100,000 – 12. 

 ומינתה 20.4.2004מועצת העירייה החליטה על הקמת ועדת בטיחות בדרכי% בתארי�  16.2
 :את חבריה שכללו

מהנדסת העירייה שני עובדי , ליאת שוחט' ה הגב סגנית ראש העיריי(ר הועדה"יו
כ	 נקבע שחברת המועצה תצר� . חברת המועצה ננה ח	,  נציגי שכונות2, עירייה

 .שלושה חברי% נוספי% שתביא לאישור המועצה

 .הביקורת העלתה כי מועצת העירייה לא מינתה ועדה העונה על דרישות החוק כאמור 16.3

 ועד סיו% הקדנציה הנוכחית התכנסה 2005 במהל� התקופה הנדונה מראשית שנת 16.4
 . פעמי5%הועדה 

 .להל	 הישיבות שקיימה הועדה ומספר החברי% שנכחו בכל ישיבה
 

 תארי� מספר משתתפי% אחוז נוכחות
41.6% 5 2.2.2005 
41.6% 5 22.9.2005 
41.6% 5 25.1.2006 
33.3% 4 13.6.2006 
58.3% 7 4.12.2007 

 
דה נרש% פרוטוקול א� אי	 הקפדה כי הפרוטוקולי% כול% כי לישיבת הוע, נמצא 16.5

 .ר הועדה"יוחתמו כנדרש בידי יו
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 :התייחסות מרכזת מטה בטיחות
 

 .קראתי בעיו	 את הביקורת על ועדת בטיחות בדרכי%

 .לאחר הבחירות מועצת העיר מינתה צוות חדש, לקחתי לתשומת לבי כל האמור

 . דרכי פעולה וננהג בהתא% למתחייב מועדה זונגבש, בימי% הקרובי% נכנס את הועדה
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 ועדה לקידו# מעמד הילד .17
 

17.1  �כי המועצה תבחר ועדה שתפקידה ליזו% ולתכנ	 , בפקודת העיריות קובע'   ז149סעי
לרבות , להג	 עליה% ולהבטיח את זכויותיה%, פעילות לקידו% מעמד הילד ובני הנוער

% להתפתח בתנאי% נאותי% והבטחת הבטחת זכות, אי אפליה, מימוש טובת הילד
זכות% להשמיע את דעת% ולהשתת� בצורה נאותה בקבלת החלטות הנוגעי% 

 .לענייניה%

אחד , מנהל אג� הרווחה, מנהל אג� החינו�,  חברי מועצה5 עד 3: חברי הועדה יהיו
נציג ארגו	 מורי אגודת ,  יסודיי%(נציג ארגו	 המורי% העל, ממנהלי בתי הספר בעיר

, נציג הסתדרות המורי%,  בעיר שבה פועל מוסד חינו� שמוריו חברי% בארגו	(אלישר
 .ר ועד ההורי% העירוני"יו, ר מועצת התלמידי% העירונית"יו

נציג , נציג תנועת הנוער בעיר, מפקד תחנת המשטרה שבתחו% סמכותו נמצאת העיר
כפי שתקבע , י%חברי% נוספ, ארגו	 התנדבותי שענייני קידו% ענייני ילדי% ונוער

 .המועצה

י מועצת העירייה בישיבתה בתארי� "כי הועדה לקידו% מעמד הילד הוקמה ע, נמצא 17.2
 . דהיינו כשנתיי% לאחר כינו	 המועצה הנוכחית7.11.2005

בתארי� , כי מאז הקמתה לא כונסה הועדה ולא פע% אחת, הביקורת העלתה 17.3
 . שונה הרכב הועדה ונבחרו חברי% חדשי21.5.2007%

 .  פעמי3%התכנסה הועדה , כי מאז שינוי הרכב הועדה כאמור, יקורת העלתההב 17.4

 :להל	 הישיבות שקיימה הועדה ומספר המשתתפי% שנכחו בכל ישיבה
 

 תארי� מספר המשתתפי% אחוז נוכחות
29% 4 26/12/2007 
43% 6 22/1/2008 
36% 5 19/3/2008 

 
 
 

הרכב חבריה במתכונת המפורטת הביקורת מציינת כי הועדה לקידו% מעמד הילד ב 17.5
 .בפקודת העיריות לא התכנסה בכל הקדנציה הנוכחית מאז כינונה של המועצה

 

וכ	 קיימ% של פרוטוקולי% , הביקורת ראתה קיומ	 של הזמנות לכינוס הועדה 17.6
 .ר הועדה"חתומי% בידי יו
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 ועדה להנצחת זכר# של נרצחי טרור   ...181818
 

18.1  �כי המועצה תבחר ועדה , קובע) ד"התשס: 	תיקו(בפקודת העיריות '  ח149סעי
שתפקידה ליזו% ולתכנ	 דרכי הנצחה ופעולות הנצחה לתושבי העיר שנרצחו בעקבות 

 .פעילות טרור

שליש מה% יהיו חברי . מספר חברי הועדה לא יפחת משלושה ולא יעלה על תשעה
ו תושבי שליש נציגי ציבור ושליש בני משפחות של נרצחי פעילות טרור שהי, המועצה

 .העיר ושהמועצה קבעה את דר� בחירת%

הועדה להנצחת זרכ% של נרצחי טרור הוקמה רק בישיבת המועצה בתארי�  18.2
 .דהיינו כשנתיי% וחצי לאחר כינו	 המועצה הנוכחית, 21.5.2007

 .כי הועדה לא התכנסה כלל מאז כינונה ועד למועד סיו% הביקורת, הביקורת מציינת 18.3

י כינוסה של ועדת חובה במש� תקופה העולה על שלושה כי א, הביקורת מציינת 18.4
 � . בפקודת העיריות166חודשי% עומד בניגוד להוראות סעי

 

 ועדת חינו- .19
 

19.1  �כי המועצה תבחר ועדת ,  קובע29)ה"התשס: תיקו	(בפקודת העיריות '  ט149סעי
הועדה תגיש . חינו� שתפקידה ליזו% ולתכנ	 פעילות בתחומי% הנוגעי% לחינו�

כ	 תייע0 . שור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרותלאי
 .הועדה למועצה בתחומי% כאמור

. ראש העירייה או ממלא מקומו שיהיה ג% יושב ראש הועדה: חברי הועדה יהיו
, בכפו� לכ� שמספר כלל חברי הועדה יהיה בלתי זוגי, שלושה עד ששה חברי מועצה

שה% מנהלי בית ספר או . ר שבתחו% שיפוטה של העירייהשני נציגי% של בתי הספ
י הסתדרות המורי% ונציג מבית ספר על "סגניה% ונציג מבית ספר יסודי שייבחר ע

יושב ראש , נציג ועד ההורי% העירוני,  יסודיי%(י ארגו	 המורי% העל"יסודי שייבחר ע
 ). לעירייההזכאי להצביע בבחירות(מועדת התלמידי% העירונית 

ועצת העירייה החליטה על הקמת ועדת חינו� ומינתה את חבריה בתארי� מ 19.2
7.11.2005. 

התכנסה ועדת חינו� פעמיי% , במהל� התקופה הנדונה ומאז כינו	 המועצה הנוכחית 19.3
 . בלבד

 .להל	 הישיבות שקיימה הועדה ומספר המשתתפי% בכל ישיבה

 
 

 תארי� מספר המשתתפי% אחוז נוכחות
50% 6 19/7/2005 
67% 8 13/8/2006 

   
 

                                         
 2005פברואר , ה"התשס:  תיקו	 29
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 ועדה לאיכות הסביבה .20
 

20.1  �כי המועצה תבחר ועדה , קובע) ה"התשס: תיקו	(בפקודת העיריות '  י149סעי
לאיכות הסביבה שתפקידה ליזו% ולתכנו	 פעילות בתחומי% הנוגעי% לשמירה על 

הועדה תגיש . איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה
 . עצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרותלאישור המו

עובד בכיר שהוא אחראי לתחו% איכות , ארבעה חברי מועצה: חברי הועדה יהיו
אחד תבחר המועצה בהתייעצות (שני נציגי ציבור שה% תושבי העיר , הסביבה בעירייה

ארגוני% ע% ארגוני% מקומיי% שעניינ% בשמירת איכות הסביבה ואת האתר יבחרו 
לדיוני הועדה יוזמ	 דר� קבע נציג ארגו	 ארצי . נציג השר לאיכות הסביבה, )מקומיי%

 .שעניינו בשמירת איכות הסביבה

 .21.5.2007י מועצת העירייה בתארי� "הועדה לאיכות הסביבה כוננה ע 20.2

 מינה חבר המועצה מר דדוש יצחק ליושב ראש 9.10.2007בישיבת המועצה בתארי� 
 .מו של חבר המועצה מר יחזקאל שקדהועדה במקו

במתכונת המפורטת בפקודת ,  מינו חברי ועדה נוספי22.11.2007% (כי רק ב, נמצא
 .העיריות

 .התכנסה הועדה פעמיי% בלבד, במהל� התקופה מאז הקמתה 20.3

 :להל	 הישיבות שקיימה הועדה ומספר המשתתפי% בכל ישיבה
 
 

 תארי� מספר משתתפי% אחוז נוכחות
89% 8 15/1/2008 
45% 4 8/4/2008 

 

הביקורת מציינת כי ראתה קיימ% של הזמנות לכינוס הועדה וכ	 קיימ% של  20.4
 .ר הועדה"פרוטוקולי% חתומי% בידי יו

 
 
 

 ועדה למאבק בנגע הסמי# המסוכני# .21
 

21.1  �כי המועצה תבחר ועדה ,  נקבע30)ה"התשס: תיקו	( בפקודת העיריות '  יא149בסעי
.  פעילות לקידו% טיפול מקי� במאבק בנגע הסמי% המסוכני%שתפקידה ליזו% ולתכנ	

לרבות טיפול בהשלכות הנובעות מהתמכרות לסמי% וכ	 , שיקו% וטיפול, לגבי מניעה
הועדה תגיש לאישור המועצה את . חינו� והסברה לעניי	 הדי	 בשימוש בסמי%

 .תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות

שאחד מה% יהיה יושב ראש , ושה חברי מועצה לכל היותרשל: חברי הועדה יהיו
מנהל , מנהל אג� הרווחה, בכפו� לכ	 שמספר כלל חברי הועדה יהיה בלתי זוגי, הועדה

מנהל , שני נציגי ציבור שייבחרו על ידי ראש העירייה באישור המועצה, אג�  החינו�
לאומית למלחמה נציג הרשות ה, בית ספר על יסודי שבתחו% שיפוטה של העירייה

 .בסמי% שאותו ימנה המנהל הכללי של הרשות

שלושה חברי :  מינתה חברי ועדה שכללו21.5.2007 (מועצת העירייה בישיבתה ב 21.2
 .מועצה ושני נציגי ציבור

                                         
 2005מרס , ה"התשס:  תיקו	 30
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כי מועצת העירייה לא מינתה חברי ועדה במתכונת המפורטת , הביקורת עלתה 21.3
 .בפקודת העיריות

 . לא התכנסה כלל בקדנציה הנוכחיתמבדיקת הביקורת עולה כי הועדה 21.4

כי אי כינוסה של ועדת חובה במש� תקופה העולה על שלושה , הביקורת מציינת 21.5
 �וא� מרוק	 מתוכ	 את ,  בפקודת העיריות166חודשי% עומד בניגוד להוראות סעי

שהרי בלא כינוס הועדה היא אינה יכולה למלא , הוראות החוק בעניי	 חובת הקמתה
 .נקבעו לה בחוקאת התפקידי% ש

אי אפשר להביא נושא הנמצא בסמכויות הועדה הישר לדיו	 במועצה מבלי , כמו כ	
 . שנדו	 תחילה בועדת החובה

 

 ועדה להקצאת קרקעות ומבני#  .22

כי בקשות להקצאת קרקע ומבני% מאת הרשות ,  קובע31ל משרד הפני%"חוזר מנכ 22.1
�, עדה מיוחדת באותה הרשותיידונו בו, תאגיד רשו% הפועל שלא למטרת רווח, לגו
 . ועדת הקצאות(להל	

תפקידה של הועדה להקצאת מבני% וקרקעות הוא להסדיר הקצאת קרקע או מבנה 
 ידי הרשות המקומית לגופי% (על) א� א% סמלית(בפטור ממכרז וללא תמורה  

ספורט , רווחה, בריאות, דת, תרבות, הפועלי% בתו� תחו% הרשות בנושא חינו�
, תו� שמירה על מינהל תקי	, י לסייע לפעולותיה% לטובת הציבור ביישוב כד(וכדומה

 . וחסכו	 ומניעת פגיעה בטוהר המידותלייעו, שמירת עקרו	 השוויו	

לאחר שקיבלה לעיונה את מכלול החומר שהונח בפני ועדת : מועצת הרשות המקומית
 .32תדו	 בהמלצת ועדת ההקצאות, ההקצאות

 שינה את הרכב הועדה ונקבע שועדת הקצאות תמנה 33ל משרד הפני%"בחוזר מנכ
ל "ברשות שאי	 בה מנכ, ל הרשות שהינו עובד הרשות"מנכ: חמישה חברי% כמפורט

גזבר הרשות או נציגו שהינו עובד . מזכיר הרשות או עובד אחר שימנה ראש הרשות
ל היוע0 המשפטי לרשות או נציגו שהינו עובד הלשכה המשפטית ש, גזברות הרשות

,   היוע0 המשפטי החיצוני של הרשות(הרשות וברשות שאי	 בה יוע0 משפטי פנימי
 .מנהל מחלקת הנכסי% ברשות, מהנדס הרשות

י המועצה בחודש "כוננה ע, 7/2004ל "כפי שנקבע בחוזר מנכ, ועדת הקצאות בהרכבה 22.2
 .8.6.2005הועדה התכנסה לישיבתה הראשונה בתארי� . 2005מאי 

כי הועדה התכנסה , וטוקולי% והמסמכי% אשר הוצגו לביקורת נמצא  מסקירת הפר22.3
 בקשות שונות להקצאת 9 (הועדה דנה בכ.  פעמי15%במהל� התקופה הנדונה 

 .קרקעות ומבני%

מצאה הועדה לאשר ולהחמי0 בפני מועצת , מתו� הבקשות אשר נדונו בפני הועדה
 .   בקשות שהוגשו2העירייה על הקצאה בעבור 
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 12.9.2001 5/2001ל " מנכחוזר,  נוהל הקצאת קרקעות ומבני% ללא תמורה או בתמורה סמלית 
  2002 דצמבר 6/2002ל משרד הפני% " חוזר מנכ 32
 14.7.2004 7/2004ל משרד הפני% " חוזר מנכ 33
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 :ירוט הישיבות שקיימה הועדה והשתתפות חבריהלהל	 פ 22.4

 

 נוכחות חברי# בישיבות ועדת הקצאות  

 

 מועדי הישיבה                 8/6/05 31/106 15/8/06 5/06/06 6/11/06 27/2/07 19/3/07 2/7/07

 ש# ותפקיד

X X X X X X X X יובל אמיר 

X _ X X X X _ X מזל זרחיה 

X X X X X _ X X ניסי% יצחקד "עו 

X _ _ _ _ _ _ X מרי% ארז 

X X X X X X X X 	יוסי גנו 

     X   ד הלל קרונפלד"עו 

 

 

 מועדי הישיבה               8/7/07 22/7/07 27/8/07 9/10/07 8/1/08 4/5/08 6/7/08

 ש# ותפקיד

X X X X X X X יובל אמיר 

X X X X X X X מזל זרחיה 

  X X X X X יצחקד ניסי"עו % 

X X X X _ _ X מרי% ארז 

X X X X X X X 	יוסי גנו 

X X X     ד הלל קרונפלד"עו 

 

ל "כי בכל ישיבות הועדה השתת� היוע0 המשפטי לעירייה כמתחייב בחוזר מנכ, נמצא 22.5
 .5/2001משרד הפני% 

 .הביקורת ראתה קיימ% של פרוטוקולי% חתומי% בידי משתתפי ישיבות הועדה 22.6
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 מכרזי# לבחירת עובדי# בכירי#ועדת ה .23
 

בפקודת '  ב169 סעי� (34)ה"תשס: תיקו	(ועדת המכרזי% לבחירת עובדי% בכירי%  23.1
כי בכל העירייה תוק% ועדת מכרזי% לבחירת עובדי% למשרות , העיריות קובע

החלטה של הועדה תובא לאישור המועצה או ראש . המנויות בתוספת החמישית
 .לפי העניי	, העירייה

 :ה	) ה"תשס: תיקו	(רות בתוספת החמישית המש
 

 .מנהל כללי .א

 .מזכיר .ב

 .מהנדס .ג

 .רופא וטרינר .ד

 .היוע0 המשפטי .ה

 .מנהל מחלקת החינו� .ו

 .מבקר .ז

 .גזבר .ח

ראש העירייה או נציגו מקרב : אלה חברי ועדת המכרזי% לבחירת עובדי% בכירי% 23.2
 לפחות אשר, שני חברי המועצה שייבחרו על ידה; ר הועדה"אשר ושמש כיו, סגניו

וא% כל הסיעות מיוצגות ובעדת , אחד מה% נציג סיעה שאינה מיוצגת בועדת ההנהלה
שהוא , נציג שימנה השר, ל העירייה"מנכ; חבר המועצה שאינו חבר ההנהלה, הנהלה

 .בעל תפקיד מקביל העירייה אחרת לתפקיד הנדו	 במכרז

בכירי% ומינתה מועצת העירייה החליטה על הקמת ועדת מכרזי% לבחירת עובדי%  23.3
 .8.12.2005את חבריה בתארי� 

הביקורת העלתה כי הועדה שמונתה כאמור התכנסה לבחירת עובד בכיר בהתא%  23.4
למכרז פומבי אשר פורס% למשרה מבי	 המשרות המנויות בתוספת החמישית ושציונו 

 � . להל23.1בסעי

 פורסמו המנויות בתוספת החמישית ואשר לגביה	, כי לשתי משרות נוספות, נמצא 23.5
לא כונסה ועדה מכרזי% לבחירת , )2008  (2005(מכרזי% פומביי% בתקופה הנדונה 

'  ב169י מועצת העירייה וכנדרש בסעי� "עובדי% בכירי% אשר הרכבה נקבע כאמור ע
 .בפקודת העיריות
 בתקנות 22כי לשתי משרות אלו מונה הרכב  חברי ועדה לפי סעי� , הביקורת העלתה

 .>3 <1979 (ב"תש, )% לקבלת עובדי%מכרזי(העיריות 
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  � :קובע) 59, ה"ח תשס"ס (2005 (ה"התשס, )95' מס( לחוק לתיקו	 פקודת העיריות 8סעי
 תחולה 

 בחוק 4בפקודת העיריות כנוסחו בסעי� '  ב169� ועדת המכרזי% לבחירת עובדי% בכירי% שהוקמה לפי הוראות סעי
זה תפעיל את סמכותה כאמור באותו סעי� ג% לעניי	 מכרזי% שפרסומו לפני תחילתו של חוק זה ובלבד שהמועד 

 .להגשת הבקשות להשתת� במכרז לא חל� ביו% התחילה
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 :משאבי אנוש' התייחסות מנהלת מח

 

 �ש ומנהלת אג� החינו� הייתה מורכבת " ועדת המכרזי% לבחירת יועמ(23.5בהתייחס לסעי

 :מחברי% כמפורט

 

 :החינו�' לבחירת מנהלת מח .1

 ל העירייה" מנכ(יובל אמיר

  גזברית העירייה(מזל זרחיה

 נה על המחוז הממו(אורלי פרומ	

 חינו�' ר איגוד מנהלי מח" יו(אבי קמינסקי

  חברת מועצת העיר(אברה% בורוכוב

 :לבחירת יוע0 משפטי לעירייה .2

�  ראש העירייה(דוד יוס

 ל העירייה" מנכ(יובל אמיר

  גזברית העירייה(מזל זרחיה

  נציג השר(ד דוד שואקה"עו

  נציג ציבור(ד גדי לזר"עו

 

רי שזה נעשה בתו% לב והחל ממועד הביקורת הרכב הוועדות ה, ההערה לגבי הרכב חסר
 . בפקודת העיריות169י סעי� "יהיה עפ
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  ועדת רכש ובלאי .24

 לאשר ביצוע 5כי מועצת העירייה תמנה ועדה לפי תקנה ,  קובעות35תקנות העיריות 24.1
כי המועצה תמנה מנהל רכש ,  נקבע5בתקנה . רישומ	 וגריעת	, רכישות לעירייה

 . וועדת רכש ובלאיואספקה

 .בתקנה לא נקבע הרכבה המפורש של הועדה

 נפסק כי אי	 חובה שהרכב ועדת הרכש והבלאי של העירייה 36בפסיקת בית משפט
יכלול וחברי אופוזיציה והרכב המורכב מבעלי תפקיד מקצועי מקרב עובדי העירייה 

 .הול% את המגמה להתמקצעות

 21.5.07רכש ובלאי לראשונה רק בתארי� מועצת העירייה החליטה על הקמת ועדת  24.2
, גזברית העירייה, ל העירייה"מנכ, שני חברי מועצה: ומינתה את הרכב חבריה שכללו

 .מתא% פעילות מינהל ולוגיסטיקה

 .כי מאז כינונה של הועדה היא לא כונסה ולו פע% אחת, הביקורת העלתה 24.3

 

 :התייחסות המבוקרי#

 :גזברית העירייה

 .3/12/08 מיו% 1' דת רכש ובלאי בישיבה מסהמועצה מינתה וע

 .גזברית  ומתא% פעילות מנהל ולוגיסטיקה, ל " מנכ(חברי הועדה

 .הועדה תפעל בהתא% לנוהלי%

 

                                         
 1998 (ח"התשנ) רישו% וניהול טובי	, ניהול מחסני%, הסדר רכישת( תקנות העיריות  35
 .'סיעת שינוי ואח' נ'  מנח% ארביב ראש עירית נצרת עילית ואח384/07  עע% 36

 ).www.wbadv.co.il('    פורס% באתר וינברגר ברטנטל ושות
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 ועדות רשות

 

 ועדת הנהלה .25

25.1  �כי המועצה רשאית לבחור מבי	 חבריה ועדת ,  בפקודת העיריות קובע147סעי
בכל הנוגע לביצוע תפקידיו ובכל עניי	 הנהלה קבועה שתפקידה לייע0 לראש העירייה 

 .קבועה או זמנית, אחר שאינו בתחו% סמכותה של ועדה אחרת

סגניו וחברי מועצה שהמועצה תקבע את מספר% , ראש העירייה: חברי הועדה יהיו
 .ותבחר אות%

  מועצת העירייה החליטה על הקמת ועדת הנהלה ומינתה את הרכב חבריה בישיבתה 25.2
(ב, י המועצה מספר פעמי%"הרכב הועדה שונה ע. 31.12.2003ארי� הראשונה בת
11.11.2004 1.5.2007. 

 .  פעמי7%התכנסה ועדת הנהלה , במהל� הקדנציה הנוכחית של המועצה 25.3

 :להל	 פירוט הישיבות שקיימה הועדה ומספר החברי% שהשתתפו בכל ישיבה

 

 

 תארי� מספר משתתפי% אחוז נוכחות

45% 4 14/4/2005 

78% 7 29/8/2005 

78% 7 13/11/2006 

56% 5 4/12/2006 

78% 7 16/1/2007 

78% 7 25/1/2007 

75% 6 18/7/2007 

 

הביקורת ראתה קיומ	 של הזמנות לכינוס הועדה וכ	 קיומ% של פרוטוקולי% חתומי%  25.4
 .ר הועדה"בידי יו

 

 ועדת שמות למקומות ציבוריי# .26

 מפרטי% את חובותיה של העירייה לדאוג ' א235 ( ו235סעיפי% , פקודת העיריות 26.1
לקבוע שמות לכל , תאורתו ניקוזו והזלפתו של רחוב ציבורי, וניקיונ, לתקינותו
או לשנות את שמותיה% כשיש צור� בכ� , הסמטאות והכיכרות, הרחובות, הדרכי%

 � .37ובהתא% לתקנות, בפקודה'  א235בכפו� לאמור בסעי

אלא , תייחסת להקמת ועדת שמות והרכב חבריההחוק אינו קובע הוראה מפרשת המ 26.2
 � . להל	26.1כאמור בכפו� להוראות כפי שפרטו בסעי

מועצת העירייה החליטה על הקמת ועדת שמות למקומות ציבוריי% בישיבה ביו%  26.3
20.4.2004. 

                                         
 1971 (א"תשל, )מת	 מספרי% ושמות לרחובות וסימו	 בתי% במספרי%(תקנות העיריות  37
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 :להל	 פירוט הישיבות שקיימה הועדה ומספר המשתתפי% בכל ישיבה

 

 

 � תארי מספר משתתפי% אחוז נוכחות

 10/4/2006 3 אי	 קוורו%

71% 12 8/5/2006 

 5/12/2006 2 אי	 קוורו%

56% 5 5/7/2007 

56% 5 23/1/2008 

56% 5 26/2/2008 

78% 5 15/8/2008 

56% 5 2/9/2008 

 

 

הביקורת ראתה קיומ	 של הזמנות לכינוס הועדה וכ	 קיומ% של פרוטוקולי% חתומי%  26.4
 .ר הועדה"בידי יו

 

 ח גבוהועדה לקו מת .27

 הועדה מנתה ארבעה חברי 18.7.2007 (ועדה זו הקימה  על פי החלטת המועצה מ 27.1
 . נציגי ציבור5 (עובדי עירייה ו, מועצה

 .במהל� התקופה  מאז כינונה התכנסה הועדה לשתי ישיבות

 :להל	 המועדי% הישיבות שקיימה הועדה ומספר המשתתפי% בכל ישיבה

 

 תארי� מספר משתתפי% אחוז נוכחות

50% 5 17/9/2007 

30% 3 9/12/2007 

 

 

הביקורת ראתה הוצאת הזמנות לכינוס הועדה וכ	 קיימ% של פרוטוקולי% חתומי%  27.2
 .ר הועדה"בידי יו
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 ג"ועדה לטיפול במטרדי נתב .28

הועדה מונה . 18.7.2007(ג מונתה על פי החלטת המועצה ב"ועדה לטיפול במטרדי נתב 28.1
 :עשר חברי% בהרכב(שניי%

 .חמישה נציגי ציבור ועובד עירייה, רי מועצהששה חב

 .התכנסה הועדה פע% אחת בלבד, במהל� התקופה מאז כינונה

 :להל	 מועד הישיבה שקיימה הועדה ומספר המשתתפי% מקרב חברי הועדה שמונו

 

 תארי� מספר משתתפי% אחוז נוכחות

17% 2 9/12/2007 

 

, בועדה שהוזמנו להשתת� כי בישיבה השתתפו שבעה מוזמני%, הביקורת ראתה 28.2
 . חלק% כיועצי% לועדה
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  המלצות פרק ד

 

בהתא% לדרישות  ,הביקורת ממליצה כי נושא ועדות העירייה יעבור בחינה ורענו	 .29

ובוודאי ע% כינונה של המועצה , להרכב	 ולתפקוד	, החוק המתייחסות לבחירת	

 .החדשה שנבחרה זה עתה

שות על ידי מתא% פעילות מנהל ולוגיסטיקה להיע, לדעת הביקורת, פעולה זו צריכה

 .והיוע0 המשפטי לעירייה

הביקורת ממליצה להכי	 נוהל בסיסי לניהול הישיבות שיכלול בי	 היתר הוראות  .30

 .ולעניי	 רישו% הפרוטוקול וחתימתו, לעניי	 הקוורו%, לעניי	 סדר היו%

 .כל עוד לא קבעה הועדה הוראות אחרות, נוהל זה יחייב את הועדה

הביקורת קוראת לראש העירייה להפעיל את סמכויותיו ולהורות על כינוסה של  .31

, ועדה אשר חובה לכנסה ולא התכנסה בתדירות של לפחות אחת לשלושה חודשי%

שכ	 להתכנסות ועדות החובה ולהפעלת	 יש חשיבות רבה לפעולתה התקינה של 

 ).  בפקודת העיריות166סעי� (העירייה 
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 שימי# מסמכי# י 'נספח א

 

 ד"מס הנושא הגור# סימוכי� תארי-

ד משפטית מינוי "חוו ש  לעירייה "היועמ 212/ 101(157 11.5.2008
ר הועדה לענייני "יו

 ביקורת

1. 

ועדת הנחות בארנונה  משרד הפני% 2007(1423(תש 17.9.2007
 עיריית אור יהודה

2. 

מינוי ועדת בחינה  לשכת ראש העירייה  28.1.2008
 בדלקבלת עו

3. 
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                        מבקר העירייה

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 עירייהבנושא הביקורת ב) נוסח חדש(פקודת העיריות להל� הוראות 
 

 
 

 

 

           הבסיס החוקי 
         לעבודת  הביקורת
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 העירייהעובדי : יתשיעפרק 
 
 

 )ו"תשס: תיקו� (מינוי מבקר וסמכויותיו :  ' אסימ� 
 
 
  רייהעימינוי 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(

  .הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלו	    )3(

 ה בישראל או מוסדגבוה  הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה  )4(
 מוסד להשכלה,  לעניי	 זה,  להשכלה גבוהה בחו0 לאר0 שהכיר בו         

 .גבוהה בישראל או שהוא עור� די	 או רואה חשבו	         

 .הוא רכש ניסיו	 במש� שנתיי% בעבודת ביקורת )5(

)6( � .    הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגו
 ה אחד של רשימת מועמדי% שהתמודדה בבחירות לרשות          דומ

 .         המקומית
 

אלא א% כ	   עברו עשר ,לא ימונה ולא יכה	 כמבקר העירייה מי שכיה	 כחבר  מועצה)   1ג(
או שנתיי% מתו% כהונתו כחבר  , שני% מתו% כהונתו כחבר מועצה באותה העירייה

 .מועצה בעירייה גובלת

 
 ,  עירייהבקר אותה	 כמ לא יכה,ת העירייהמועמד בבחירות למועצמי שהיה )    2ג(

 . שהיה מועמד שאליה המועצהל  אותה למש� כל תקופת כהונתה ש          
 

אשר    של אד% רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו, )ג(בסעי� קט	 הוראות על א�  )ד(
כמבקר , )ג (לסעי� קט	) 5((ו) 4(לא נתמלא בו מ	 התנאי% המנויי% בפסקאות 

א% הוא רכש ניסיו	 במש� עשר שני% בעבודת ביקורת בגו� ציבורי , העירייה
 (.1992(ב"התשנ, כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית

 
 

 מועצה שלא מינתה מבקר .א167
 

כי תמנה בצו רשאי הוא לדרוש ממנה ,  ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר )א(
 .בצוקוב  תו� הזמ	 הנ,167 כאמור בסעי� ,מבקר

למנות מבקר רשאי הממונה ,  תו� הזמ	 האמורהצו לא מילאה המועצה אחר  )ב(
 .לעירייה ולקבוע את שכרו

 
 

 תפקידי המבקר.'א170

 
 :ואלה תפקידי המבקר  )א(

 ,לרבות פעולות לפי חוק התכנו	 והבניה,  עירייהפעולות האת לבדוק  )1(
  על טוהרת� שמיר תו, בידי המוסמ� לעשות%,נעשו כדי	,  1965 ( ה"התשכ      
 .המידות ועקרונות היעילות והחסכו	      
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 .העירייהלבדוק את פעולות עובדי  )2(

 מבטיחות קיו% הוראות סדרי הבוח	 והוראות הנהוגי% בעירייה לבדוק א%  )3(
 ,חסכו	ת טוהר המידות ועקרונות היעילו,  כל די	                

 העירייה  החזקת כספי ולבדוק א% דרכיהעירייה 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 העירייה קר	 או גו�  אשר , מוסד, מפעל, לגבי כל תאגיד

  . הנהלת%כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי
 ,"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(

  .הביקורת בתקופה פלונית ואת היק� הביקורת

 . של המבקרשיקול דעתועל פי   )1(

 .לבקר עניי	 פלוניהעירייה דרישת ראש  )2(

 ובלבד שמספר הנושאי% לביקורת לא , ל פי דרישת הועדה לענייני ביקורתע )3(
 .        יעלה על שני נושאי% לשנת עבודה

 .פי שיקול דעתו  את הדרכי% לביצוע ביקורתועל המבקר יקבע    )ד(
 

מדי שנה הצעת תקציב שנתי העירייה יכי	 ויגיש לראש  העירייה מבקר )ה(
הצעת היק� . לפי הפקודההתקציב ת הכנ 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

 

, ועדת הכספי% והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתק	 של לשכת מבקר העירייה )ו(
 .במסגרת דיוניה	 בהצעת התקציב השנתי, עירייהכפי שהגיש אות	 מבקר ה
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  מסמכי% ומסירת מידע  המצאת.ב170

 
, ראש המועצה הדתית וסגניו, העירייהעובדי , חברי המועצה, וסגניוהעירייה ראש  )א(

עירוני  , וחברי% ועובדי% של כל גו�,עובדי המועצה הדתית, חברי המועצה הדתית
כל מסמ� שברשות% אשר לדעת , פי דרישתועל ,  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, או לעובד שהוא הסמי� לכ� תהיה גישה 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 
 

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

 

 עבודתו 	לעניי ,יחולו עליו,  העירייה שאינו עובדעירייה  ה של המבקרועובד )ד(
 . העירייה כל איסור והגבלה החלי% על עובד הציבור שהוא עובד המבקר,האמורה

 

 ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של  העירייהלצור� ביצוע תפקידו יוזמ	 המבקר )ה(
  עירוניל גו�או כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו שת העירייה 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(לא יאוחר מ, לשנה

יפרט את הליקויי% שמצא וימלי0 על תיקו	 הליקויי% , לותיויסכ% המבקר את פעו
 .ומניעת הישנות% בעתיד

 

ה לענייני ולועדהעירייה רשאי המבקר להגיש לראש ) א(בנוס� לאמור בסעי� קט	  )ב(
העירייה ח על ממצאי ביקורת שער� בכל עת שייראה לו או כאשר ראש "ביקורת דו

 .ת כ	ביקורת דרשו ממנו לעשוה לענייני ועדהאו 
 

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 "יקורת תדו	 בדוה לענייני בועדה )ד(
ה תו� חודשיי% מיו% שנמסרו לה הערות למועצה לאישור את סיכומיה והצעותי

לא הגיש ראש העירייה את הערותיו על הדוח ). ג(כאמור בסעי� קט	 העירייה ראש 
תדו	 הועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור את , עד תו% התקופה האמורה

 .סיכומיה והצעותיה עד תו% חמישה חודשי% ממועד המצאתו על ידי מבקר לועדה
, א% ראתה צור� בכ�, עדה את סיכומיה והצעותיה  רשאית היאבטר% תשלי% הו

 מבוקר כדי לאפשר לה%  עירוני או של גו�העירייה לזמ	 לדיוניה נושאי משרה של 
 .ח"להגיב על הדו
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 סיכומיה והצעותיה תקיי% המועצה ה אתועדההגישה שתו� חודשיי% מ	 היו% ) 1( )ה(
 .ור הסיכומי% או ההצעות כאמור ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישדיו	 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 היוע0 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
 

 מינוי עובדי% ללשכת המבקר .ה170

 
העירייה בהתא% מבקר עובדי% ללשכת ימנה העירייה בהסכמת מבקר העירייה ראש )    ה   (

עד ) א(פי האמור בהוראות סעיפי% קטני% ( הפני% בתקנות ועלקבע שרילתקני% ש
בתחומה , תקני% לפי סעי� קט	 זה ייקבעו בידי השר בהתחשב במספר התושבי%). ד(

  .של העירייה ובגדול תקציבה השנתי
 

 מבקר העירייה אלא א% לא ימונה עובד ולא יכה	 אד%  כעובד ביקורת בלשכת ) 1ה         (
 � ).4(עד ) 1)(ג(167                 כ	 התקיימו בו הוראות סעי

 
 ,בהסכמת מבקר העירייה, רשאי ראש העירייה, )1ה(על א� הוראות סעי� קט	 ) 2ה     (

 � א% ) 4)(ג(167            לאשר מינויו של אד% אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעי
 יסיו	 במש� שבע שני% בעבודת ביקורת בגו� ציבורי כמשמעו בחוק            רכש נ

 . 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 , אצל מבקר העירייהלא יופסק שירותו של עובד )     ז(

 ).1(171אלא בכפו� להוראות סעי� ,            העירייה
 
 . עובד המבצע פעולת ביקורת–" עובד ביקורת", בסעי� זה)    ח(
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  המועצהועדות: שמיניפרק 
 
 

 )ב"תיקו	 תשס(   ועדה לענייני ביקורת .ג149
 

ח של " שתפקידה לדו	 בכל דו ביקורת ה לענייניהמועצה תבחר מבי	 חבריה ועד )א(
ח של משרד "בכל דו, מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירייה

ולעקוב אחרי תיקו	 הליקויי% , ח של מבקר העירייה"הפני% על העירייה ובכל דו
ח ביקורת אחר על העירייה שהוגש "והיא רשאית לדו	 בכל דו, שהעלתה הביקורת

 .ועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיהה. 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%– "ותבצו", בסעי� זה  )א(
 �נוסח  [1958(יח"התשי, לחוק מבקר המדינה) ב(א21שמונה לפי  הוראות סעי

  ).חוק מבקר המדינה (בסעי� זה] (משולב

הצוות ידו	 בדרכי% ובמועדי% לתיקו	 ליקויי% שנמצאו בדוח שהגיש מבקר העירייה  )ב(
�ובדרכי% למניעת , לפי העניי	, )2(או ) 1)(ה(ג170 ושנדו	 על ידי המועצה לפי סעי

 .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%
 

 זו לפני הובלבד שינמק דחיי, דחות את תיקונו של ליקוי מסוי%ראש העירייה רשאי ל )ד(
לא יאוחר משלושה חודשי% לאחר , בכתב, מבקר העירייה והוועדה לענייני ביקורת

 .שהוגשו לו המלצות הצוות
 

 .ב לחוק מבקר המדינה21(א ו21אי	 בהוראות סעי� זה כדי לגרוע מהוראות סעיפי%  )ה(
 
 
 
 


