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 2017 לשת 12'מס העירייה מבקר ח"דו :הדון

 ח"הדו .2017 לשת 12'מס העירייה מבקר וחשבון דין את אליך להגיש מתכבד הרי .1

 עותקים מועברים בעת בה .עיריותה דתלפקו )א( ג 170 סעיף הוראות פי על מוגש

 .העיריות בפקודת כדרש ביקורת לעייי הוועדה לחברי ח"מהדו

 ,ח"הדו מוגש שלגביה השה במהלך בוצעה אשר הביקורת ממצאי את מקיף ח"הדו .2

 ערכה מולם התפקידים ובעלי ,ההיית באשר ,וקריםבהמ ותגובת הערות קבלת לאחר

 .הביקורת

 .בעירייה שסקרו התחומים יהול שיפורל מועיל עזר כלי ח"בדו יתמצא כי מקווה אי .3

-)ג( ג 170 בסעיף כמפורט הביקורת ח"בדו הדרש הטיפול פןלאו מופת הלב תשומת .4

 המועד חלף בטרם ח"הדו פרטי פירסום איסור עיין מודגש כן .העיריות לפקודת )ו(

 .למועצה להגשתו

 ,רב בכבוד

 תולהגש נקבעש ועדמה שחלף נילפ ,וכנות או נוממ לקח או זה בסעיף יםהאמור מן ח"דו דםא יפרסם לא ):ו(ג170
 , ...ירייהעה מבקר של ביקורת מצאמ רסםפי לאו ,למועצה



  

           

  

  

 

  

  
   

3 

2017 12  שתל 'מס העירייה קרמב ח"דו

תוכן העייים
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 העייים תוכן

'עמ הושא שם  'מס
 הושא

5 וער וקידום סדיר ביקור .1 

69 העירוי גלהכדור אצטדיון שיפוץ .2 

205 דםא- כח תחוםב וקדתממ ביקורת .3 

238 יםקוייל תיקון מעקב-השבחה ליהיט .4 

252 הביקורת לעבודת וקהח הבסיס .4 

 תולהגש נקבעש ועדמה שחלף נילפ ,וכנות או נוממ לקח או זה בסעיף יםהאמור מן ח"דו דםא יפרסם לא ):ו(ג170
 , ...ירייהעה מבקר של ביקורת מצאמ רסםפי לאו ,למועצה
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ביקורת 

וקידום ביקור סדיר

וער 

1/2017 

 רייההעי מבקר



  

           

  

  

 

  
   

  

    

      

      

      

      

ספחים :  

ספח  א- מסמכים  ישימים   

ספח  ב- אבטחת  מידע  וחסיון  תוים   
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 העייים תוכן

עמוד  הושא

7  ואבמ-'א פרק

8  עובדות-'ב פרק

10  יםמצאמ-'ג פרק

61  המלצות-'ד פרק

64

ספח  ג- פירוט  בדיקה  מדגמית  של  תיקי  מטופלים  

 תולהגש נקבעש עדהמו שחלף נילפ ,וכנות או נוממ לקח או זה בסעיף יםהאמור מן ח"דו דםא יפרסם לא ):ו(ג170
 , ...ירייהעה מבקר של ביקורת מצאמ רסםפי לאו ,למועצה
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 מבוא- א פרק

 בארץ מוכרת ופעהת יאה הפורמליים הלימודים ממערכת וער בי של שירה

 השירה .תייםחבר פערים ומשמרים המזיים הגורמים אחד חשבת והיא ,ובעולם

 בסביבתו ,במשפחתו ,בתלמיד יםהקשור מגורמים עתהמושפ ,מורכבת התופע היא

 .לומד הוא שבו הספר-ובבית והרחוקה הקרובה החברתית

 של זכותה רק איו ושרים או סדיר באופן מבקרים שאים בתלמידים הטיפול

 .חובתה אף אלא החברה

 סדיר איו הספר-בבית שביקורם מידיםלת של האפשר ככל מוקדם איתור

 שירתם וימע ושילוב טיפול תוכיות ייתב יאפשר לשירה בסיכון והמצאים

 .החיוך ממערכת

 ,רתאח יתמקומ רשות בכל כמו ,בעירייה החיוך מחלקת ותפעיל של בהרו רוב

 תקציב .הממשלתי החיוך משרד ידי-על 75% בשיעור ככלל ומתממ ותלהי אמורה

 רשותה צתאל כלל בדרך כן-ועל ,הרשות של מצרכיה קטן ובלר הוא המשרד של זה

 והרווחה החיוך לצרכי הולם מעה לתת תמ-על היא מתקציבה להוסיף ומיתהמק

 .לתושביה שרתאמ שהיא

 .2017 אוקטובר-יואר החודשים ךלבמה ערכה הביקורת

 הביקורת מטרת

 את לבדוק ,בה והטיפול יתומהמק ברשות שירה במיעת ולהטיפ איכות על לעמוד

 וגעה בכל וער לקידום והיחידה סדיר לביקור היחידה ידי-על עתהמתבצ ותהפעיל

 לרבות ,וסמויה גלויה שירה למיעת ,וחברתיים לימודיים פערים לצמצום ותלפעיל

 בחיוך החיוך משרד מטעם ארציים ופרויקטים תוכיות של ויישומם קיומם בחית

 .יסודי-והעל היסודי ,דייסו-הקדם

 הביקורת מתודולוגית

 לביקור היחידה מהלת ,החיוך לקתמח לתמה עם ביקורתה פגשה עבודה במהלך

 המחלקה עובדי ועם המחלקה חשב ,וער לקידום היחידה לתהמ ,סיות"הקב ,סדיר

 .םיומסמכ יםבתיק עייה ,כספיים דוחות סקרה הביקורת .הרלווטיים

 ,קהמחלה הלתמ ,העירייה ל"מכ בראשות ורתקבי פתיחת שיחת תקיימה כן

 .וער לקידום היחידה לתמה ,עירוית תביעה תחום ומהלת יתעירו תובעת

 יםמכמוס סימים

 .בספחים כמפורט ישימים מסמכים ראה רוטפ ,סימוכין מסמן < >



  

           

  

  

 

     

 ורמטיבי רקע   
 סדיר לימוד אחר המעקב     

התשס"ה-2004 (להלן  -   2. בתקות  לימוד  חובה (כללי  דיווח  של  מהל  מוסד  חיוך ),

קבעו  אופן  הדיווח  ומועדי  הדיווח  על  לימוד  בלתי   תקות  דיווח  מוסד  חיוך ),

על  היעדר  רישום  לשת  הלימודים  הקרובה  ועל  אי-הגעה  ללימודים .   סדיר ,
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 עובדות- ב פרק

קבע  כי  לימוד   התש"ט -1949 (להלן  - חוק  לימוד  חובה ),  1. בחוק  לימוד  חובה ,

וכל  ער  או  ערה (בגילים  מ -14  חובה  כולל  כל  ילד  או  ילדה (בגילים  מ- 3 ועד  13 )

כן  קבע  בסעיף   4 לחוק  כי  מחויבים  הורי  ילד  או  ער  לדאוג  ללימודיו   עד  17) .

מהל  מוסד  חיוך  מחויב  לדווח  להורים  ולרשות  החיוך  המקומית    הסדירים .

לעתים  תכופות  עד  שיש  בכך   על  ילד  או  ער  שעדר  מלימודיו  ללא  סיבה  מספקת ,

או  שהוא  עדר  מלימודיו  שבעה  ימי  לימוד   משום  הפרעה  רציית  ללימודיו ,

הורים  שלא  יעמדו  בהוראות  חוק  לימוד  חובה  צפויים  לעוש  שקבע  בו ,  רצופים .

בין  היתר  מ"קצין  ביקור   לאחר  שבית  המשפט  ידון  בעברה  וישמע  חוות  דעת ,

- "עובד  המדיה  או  עובד  רשות  מקומית  ששר  החיוך  והתרבות  הסמיכו   סדיר"

לחוק  חיוך  חובה  קבע  כי  מהל  המוסד  החיוכי  חייב   בסעיף  12א(2 ) לעיין  זה ".

לדווח  גם  על  תלמיד  שהיה  רשום  במוסד  בשת  הלימודים  החולפת  ולא  רשם  שם  

לשת  הלימודים  הקרובה .  

2

1

 3. משרדי  החיוך   ייעד  שי  גורמים  ברשות  המקומית  לטיפול  בבי  וער  מותקים :

ויחידת  עובדי  קידום  וער - שתיהן  (להלן  - קב"ס ) יחידת  קציי  ביקור  סדיר 

פועלות  במסגרת  מחלקת  החיוך  של  הרשות  המקומית .  

(א )  יחידת  הקב"סים : משרד  החיוך  הטיל  על  הקב"סים  את  איתורם  של  בי  

את  הטיפול  בהם  ואת  הדאגה  לשלבם   הוער  ששרו  ממסגרות  הלימודים ,

קבעו   בוהלי  ביקור  סדיר  שפרסם  משרד  החיוך, מחדש  במסגרת  לימודים .

הכישורים  הדרשים מקב"סים והחיות לדיווח על תלמידים שאים 

מבקרים  באופן  סדיר  בבית  הספר .  

 רדמש וציאשמ צווים צעותאמב דרגהבה שיתע'ב"י-א"י ותולכית 4-3 יםבגילא חובה וךיח חוק החלת
 .החיוך

 יהא סדמוהכי בצו בעק החיוך שר אם לאא ,החיוכי המוסד מצוי מהחושבת תיומהמק ותהרש דהייו
 למידת העברות על דיווח כי יובהל בעק החיוך רדמש .ערהו דהיל כולל ,ערו לדי ;פרדת תימקומ שותר

 .למידהת הגיע שממה ומיתהמק שותרל שלחיי פימייתי חיוך ממוסד

1 

2 
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 זרוח החיוך משרד פרסם )ה"התש הלימודים שת(1994 בדצמבר

 של וההצלחה ההתמדה כוח הגברת- שירה יעתמ" בושא ל"מכ

 אשר )ה"תשהמ ל"כמה חוזר- להלן(3"פרסה-בבית למידיםהת

 .סים"קבל ההחיות בו תכללו

 משרד כי קובעה ל"מכ חוזר החיוך משרד פרסם 2001 בפברואר

 מקצה המשרד מכוחוו חובה לימוד חוק יישום על ממוה החיוך

 כיו לקרטריוים בכפוף החיוך לרשויות סדיר ביקור לקציי תקים

 ידי על וקההמ מקצועי אישור בקבלת מותה לממשו האפשרות

 סוםרפ בטיחלה ומיתהמק הרשות על כי בחוזר קבע עוד .המשרד

 ותהמפורט בדרישות לעמוד המועמד ועל ,ס"קב פקידלת מכרז

 .בחוזר

 כי ובעק אשר וער קידום והל פרסם החיוך משרד :וער קידוםל היחידה )ב(

 תקיםומ וער בי עם קשר ליצור יתהמקומ ברשות "וער קידום" עובד על

 החיה ,פרטי טיפול מתן עותצבאמ זאת- לקידומם טיפוליים יעדים ולתכן

 ערו קידום יחידת .יתשפחתומ קהילתית ועבודה ,קבוצתית והדרכה

 רעלו יסוד השכלת להשלמת תכית להפעלת אחראית ומיותהמק ברשויות

 קידוםל החיוך משרד של יפוליתט-חיוכית תכית :)ה"היל- להלן( המותק

 לימודי של יוחדותמ תובמסגר לכך שמוכים רהוע בי ולשילוב וער בי

 בפרק להלן ראו( ספר מבתי ששרו וער לבי תיכויים לימודים או יסוד

 .")מותקים וער בבי ולהטיפ"

 סדיר מביקור בושא ל"מכ זרחו החיוך משרד פרסם 2017 מרס בחודש .4

 ]1994[ ה"מהתש ל"המכ חוזר של ומובמק בא החדש החוזר .שירה למיעת

 .כה עד בתוקף היה אשר

 החיוך משרד ידי-על מתוקצבות ומיותהמק ברשויות החיוך לקותמח .5

 את הל רשהמאפ ,תקציב החיוך לקתלמח .ומיתהמק הרשות ותבהשתתפ

 רוב .הלתושבי העירייה שמעיקה ,חיוכית רווחהו חיוך שירותי למתן הותפעיל

 מןמומ ,אחרת ומיתמק תרשו בכל כמו ,בעירייה החלקמה פעילות של רובה

 )."ח"משה"-להלן( החיוך משרד י"ע 75% בשיעור

 3 .1994 ברמדצמ ),ה"שת' (ז חדמיו ל"כמ חוזר
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 ממצאים – ג פרק

 כללי

 17 גיל ועד 3 ילמג בישראל ילד כל כולל חובה לימוד כי בעק חובה לימוד בחוק .1

 צעותבאמ בהדרגה עשית ב"י תהכי לסוף עד וכן 4-3 לגילאי וקהח החלת(

 כל ,חייבים בהחו לימוד בגיל ער או ילד לש ריםוה כי זה בחוק קבע כן ).צווים

 כיו מוכר חיוך במוסד סדיר באופן ילמד הער או שהילד לכך לדאוג ,מהם אחד

 ,קתספמ סיבה בלי ושעדר מוכר חיוך במוסד הרשום חובה חיוך גילב תלמיד

 החיוך מוסד מהל ועל סדיר אופןב החיוך סדומב למד לא כאילו תואו רואים

 .ומיתהמק לרשות ממה העתק ולהעביר הודעה הוריו אל לשלוח

 שראו בושא הטיפול ודרך תלמידים לשירת בוגע החיוך משרד מדייות

 ובראשית כולל ,ו"תשע-ד"תשע[ המבוקרות ,הרלווטיות בשים בתוקף הייתה

 שירה מיעת-)1994( ה"התש 'ז מיוחד ל"מכ בחוזר קבעה ],ז"תשע ל"שה

 בחוזר .בתחום המרכזי המחה כמסמך המשמש ),1994-ה"תש חוזר להלן(

 :השאר בין קבע

גמר עד יסודיים-והעל היסודיים ס"בבתיה הלומדים התלמידים אחזקת 

 החיוכית המדייות מעיקרי הם הושרים של מחדש ושילובם ב"י כיתה

 .בישראל החיוך מערכת של

יות להשגת יםהדרכ ביןאים יצירת :המדיוכ תולימודיים ייםחי 

 ימיםהמתא ובהיקף ברמה ס"בביה השתלבות לתלמיד המאפשרים

 בתחום האישית יכולתו את לממש לו םייעוהמסי ליכולתו

 או סמויה שירה בין( שירה ומיעת ,והחברתי הרגשי ,האיטלקטואלי

 להקפדה החיוך מערכת עובדי כלל בקרב מודעות פיתוח ידי-על )גלויה

 תוכיות של ויישום פיתוח ידי-לעל המחייבות ההוראות שמירת על

 .זה ושאל מיוחדות

 םיפקידות אחריות

 של להתמדתו להביא האחריות מוטלת ס"ביה על )1994( ה"תש חוזר לפי .2

 :היתר בין אחראי ס"ביה מהל כאשר ,לימודיו סיום עד ס"בביה למידהת

שלהם הסדיר ולביקור התלמידים זקתלאח. 

כל אחר ולמעקב סדיר בלתי ביקור של קריםבמ ס"ביה צוות להפעלת 

 ).בהחיות מהמפורט כעולה( יפולהט תהליכי
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סדיר בלתי ביקור של מקרים על יתומהמק לרשות לדווח. 

יית ליזוםםלשקמ כלים ס"ביה דיבי ואין סדיר בלתי באופן מידיםלת הפ-

 .ותמתאימ שיקומיות למסגרות

 בהחו לימוד חוק חלתהל יתהאחרא מרכזית כסמכות הפועל הממשלתי הגורם .3

 מחלקהה ותבאמצע החיוך משרד הוא הלימוד חייבי התלמידים כלל על

 ובזיקה ,בוסף .סיכוןב ווער ילדים לחיוך 'א באגף שירה ומיעת סדיר לביקור

 וער בבי וליפהט על יתהאחרא 'א באגף וער לקידום המחלקה ישה זה לתחום

 קדתפל קשיםמתה או הפורמליות חיוךה ממסגרות ששרו 18-14 בגילאי

 הביקור מערך .חיוכיים שירתים של שוים מעים באמצעות ,בתוכה ולהסתגל

 וברשות ,החיוך משרד של יתהמחוז וברמה הארצית ברמה פועל הסדיר

 קחיםפמ ,ידם על מופעליםה ומחים במחוזות מפקחים צעותבאמ ומיתהמק

 ותומיהמק ברשויות )סים"קב( ירסד ביקור קציי ,הספר בתי על כוללים

 לרשות ומהלית וךיהח במשרד סדיר ביקור למחלקת יתמקצוע הכפופים

 ובייהם שוים מעים מציעים ורכאמ אשר וער לקידום והיחידות ומיתהמק

 ,לבגרות בדרך לימוד מסלולי במגוון אישית השכלה למתשלה ה"היל תוכית

 .קבוצתי או/ו פרטי ,אישי טיפול

 וצעירים צעירות ,במתבגרים לטיפול השירות היו זה לתחום זיקה לו וסף גורם

 25-13 בגילאי צעירים ושיקום טיפול ,איתור על המופקד הרווחה במשרד

 קהמצוו סיכון במצבי ומצויים מהחברה יתוק של שוות בדרגות המצאים

 הרווחה במחלקות לושא היעודיים סים"עו ותבאמצע עשה יפולהט .קשים

 .המקומיות ברשויות חברתיים והשירותים

 ומדידה הגדרות

במשפחתו , 4 . השירה  היא  תופעה  מורכבת  המושפעת  מגורמים  הקשורים  בתלמיד ,
בדרך  כלל   בסביבתו  החברתית  הקרובה  והרחוקה  ובבית-הספר  שבו  הוא  לומד .

השירה  היא  תהליך  דימי  הדרגתי  המתהווה  לאורך  זמן  וקיים  קושי  מסוים  

"שירה  גלויה " כיום  מקובל  להבחין  בין  בכימות  ובמדידה  של  מימדי  התופעה .

הוגדר :  ובחוזר  מכ"ל  התש"ה (1994 ) ל"שירה  סמויה "

" שירה  סמויה"- תלמיד  וכח  פיזית  בכיתה  אך  איו  משתתף  באופן  מלא  
יש  המגדירים  מצב  זה   וחש  יכור  כלפי  הכיתה  וביה"ס . בתהליך  הלימודי ,

כ"וכחות  פסיבית ".  
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"וכחות-"סדיר לא קורבי איחורים ,ס"בביה התלמיד של קבועה לא 

 .וצדקותמ שאין ותוממושכ רבות והיעדרויות תכופים

"המערכת יבתזלע להתפתח שיכול ס"בביה ביקור-אי-"גלויה שירה. 

 אופןב מתפרסמים אים בישראל החיוך במערכת הסמויה השירה על תוים .5

 ביטור המתודולוגי הקושי בשל ראהה ככל ,הגלויה השירה מוכ שוטף

 מרכז הואו ,הסמויה השירה מימד על תוים אין החיוך למשרד .4ההתופע

 "ושר" הגדרתו לפי כאשר ,השוים בישובים הגלויה השירה מימדי על תוים

 אם גם( וךיהח משרד שבפיקוח חיוכית ממסגרת מלימודים ששר מי כל הוא

 מפתן ,ה"היל ,ישיבה :כגון ,אחרת חלופית לימודים במסגרת ללמוד עבר הושר

 ').וכד

 הקלסטטיסטי המרכזית הלשכה ,לישראל יטהסטטיס השתון תוי רתבמסג .6

 התוים .החיוך ממערכת השירה תוי את גם רסמתמפ )ס"למה-להלן(

 ממערכת שרו: "ריותקטגו שתי לפי עשים השירה דימימ על יםשמתפרסמ

 מדיםול ואים החיוך ממערכת שרו"ו )"ברוטו" שירה גם ההמכו" (החיוך

 משתוים התוים יתתמצ להלן)."טו" שירה" (חלופית לימודים רתבמסג

 :2015,2016 סטטיסטיים

 .ישראל סתכ ,והמדע המחקר זמרכ ",ראלשבי החיוך ערכתממ למידיםת רתשי על תוים" מתוך
 .2015 ביוי 29

4 
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 ךלבמה וךהחי משרד של החיוך ממערכת 'ב"י-'ז בכיתות תלמידים רתשי

 :]1'מס טבלה [ה"תשע ל"לשה ובמעבר ד"תשע ל"שה
ד"תשע  ה"תשע

סה"

כ 

אחו

ז 

שיר

ה 

("ט

ו ")  

מספר  

הושרים  

ממסגרו 

ת  משרד  

החיוך   

1.5 11,297 2.3 16,861 1.6 11,629 2.3 17,549 ס 

ך  

ה 

כל   

1.0 3,514 1.4 4,707 1.1 3,787 1.5 5,048  כתילממ

 פי

 קו

 ח

1.1 1,088 1.4 1,371 1.0 983 1.2 1,233  כתילממ

 דתי-

2.9 3,436 4.9 5,869 3.1 3,836 5.3 6,542  יחרד

1.9 3,259 2.9 4,914 1.7 3,023 2.7 4,726  רביע

 בחיוך )טו( הושרים מספר כי השאר בין צאמ ,מהטבלה העולים מהתוים .7

 עוד .דתי-יתהממלכ ובחיוך הממלכתי בחיוך מהושרים 3 פי בערך גבוה החרדי

 בשים דתי-כתילהממ והחיוך יתהממלכ בחיוך )טו( השירה אחוז כי עולה

 .דומים ה"שעות ד"תשע

 םיהתלמיד מספר הוא השירה תופעת מימדי את להאיר יכול אשר אחר תון

 לוא תוים .המקומיות ברשויות סים"הקב ידי-על פעיל באופן ופליםהמט

 ייעודית בתממוחש כתמער באמצעות ,תון רגע בכל מעודכים להיות אמורים

 את שמשתוהמ מקומית רשות בכל המצאת החיוך משרד מטעם זה לושא

 שרדמ יותחלה בהתאם .לןלה 9, 10 ותבטבלא אהר פירוט ")טקבס(" סים"הקב

 טיפול :סיווג קטגוריות לשתי קיםלמחו סים"הקב ידי-על המטופלים ,החיוך

 ,יהודה לאור בהקשר אלו לתוים ותהתייחס" (איטסיבי" וטיפול "במעקב"

 מידעוה המחקר מרכז ידי-על שפורסם 5ח"דו מתוך ).להלן 23 בסעיף החל ראה

 במערכת סדירים לא וביקורים סמויה שירה"2014 לייו שמחוד הכסת של

 ספרמ על התוים גם כי עולה "),2014 ישראל כסת דוח"-להלן" (החיוך

 השירה תופעת את משקפים אים סים"קבה ידי-על ופליםהמט למידיםהת

 5 .2014 יוליב8,ישראל כנסת
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 הם ס"בבתיה למידיםהת מכלל 30%-כ וךיהח משרד להערכת וכי ,במלואה

 ישם החיוך במערכת וכי הסמויה השירה ממאפייי יותר או אחד מאפיין בעלי

 .לשירה שוות סיכון בדרגות תלמידים 150,000-כ עוד

 יהודה באור השירה שיעור

 שים בשלוש דהיהו באור השירה תוי התבקשו ובמהלכה הביקורת לקראת .8

 .כולל ,ו"תשע-ד"תשע קרי האחרוות

 ]2'מס טבלה[ שירה תוי .א

הערה  שכבת
 גיל
 יםשרוה

ארצי  גרים
 ברשות

 לומדים
 ברשות

 'סמ
 יםשרוה

 מתוך
 התמוה"

 "תיהחיוכ

1.38% 1.3% 0.9%  ג"תשע

 1-ח
 2-ט
 39-יב-י

1.31% 1.3% 1.2% 42  ד"תשע

 4-ט
 13-יב-י

1.46% 0.9% 0.9% 17  ה"תשע

 מתוך
 התמוה"

 "תיהחיוכ

 4-ט
 33-יב-י

1.5% 1.1% 1.6% 37  ו"תשע

 האחרוות שים בשלוש יהודה באור השירה תוי התבקשו יקורתבה לבקשת .9

 השה במהלך ימודיתל ומסגרת לגיל בפילוח ,כולל ,ו"תשע-ד"תשע קרי

 כי רשום ד"שעתל"שה תוי לעיין כי מסר לביקורת בתשובה .ובמעברים

 שהדר וימיפה לצורך התוים חלפע יתן לא כי מסר וכן .תלמידים  42שרו

 להלן . דתןועב את הפסיקו וספת סית"וקב היחידה הלתמ זו שבתקופה מכיוון

-החיוך לקתמח ידי על ידית שמסרו כפי התוים
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 :]3'מס טבלה[ובמעברים השה במהלך לימודים שת לפי השירה ושיעור כמות

 ימודל שת לפי רהשיה יעורוש כמות

 סגרמ
 ת

 דילימו
 ת

 השע"ת ותשע"

ותשרב יםומדל ותשרב יםגר ותשרב יםומדל  ותשרב יםגר

ברעמב  ךלהמב
 השנה

ברעמב  ךלהמב
 השנה

ברעמב  ךלהמב
 הנשה

ברעמב  ךלהמב
 הנשה

%-ב  כמ
 ות

%-ב  מוכ
 ת

%-ב מותכ %-ב  מוכ
 ת

%-ב  כמ
 ות

%-ב  מוכ
 ת

%-ב מותכ %-ב  מוכ
 ת

0 0 0 0 0 0  גן
 חובה

0 0 0 0 0 0  דייסו

2 0 2 0 0 0 0  חטיב
 ת

 בייים

0.15 3 0.49 10 0.32 10 0.8 25 0.05 1 0.59 12 0.03 1 0.51 16  כויית
 ם

 ממערכת שרו ה"תשע ל"בשה כי מצא להטבמה העולים בתוים מעיון

 52 החיוך ממערכת שרו ו"תשע לימודיםה בשת .תלמידים 30 החיוך

 2 וכן ברשות הגרים בייים יבתטח תלמידי 2,ו"תשע ל"בשה .תלמידים

 .ה"תשע ל"בשה 0 ומתלע )תלמידים 4 כ"סה( ברשות הלומדים ב"חט תלמידי

 יםשרוה יםידתלמה מספר להע ו"תשע ל"בשה כי מהטבלה עולה עוד

 מידיםלת 16 לעומת תלמידים 25-ל השה במהלך ברשות הגרים בתיכוים

 מידילת של מספרם כי מצא .56%-מ עלהמל של גידול המהווים ה"בתשע

 ו"בתשע מידיםלת 10-ל ה"בתשע 12-מ ירד ברשות הלומדים הושרים התיכון

 ועמד זהה שאר זו יהבקטגור ריםשהו סך זאת עם .17%-כ של קיטון ומהווים

 פרםסמ כי מצא .ו"עתש ל"בשה יחדיו ומהתיכוים ב"מחט ,תלמידים 12 על

 ו"תשע ל"בשה ברשות הלומדים ,במעברים הושרים בתיכוים למידיםהת של

 התון .300% של עלייה .ה"תשע ל"בשה תלמיד 1 ומתלע תלמידים 3-ל עלה

 ריםגה דיםיהתלמ לגבי התון היו מהטבלה עולה אשר העיקרי המשמעותי

 פרםסמ עלה ו"תשע ל"בשה כי מצא .במעברים מהתיכוים שרו אשר ברשות

 .1000% של גידול .ה"תשע ל"בשה-1 תלמיד לעומת תלמידים 10-ל
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 לוא כי ס"הקב חידתי הלתוממ החיוך חלקתמ הלתממ ביקשה הביקורת .10

 .ידן-על שמסר וכפי להלן שפורטו כפי התוים את תאשררה

 טיםפורמה יםבתו כי החיוך חלקתמ מהלת השיבה יקורתבל בהתייחסותה

 עברו אשר התלמידים פורטו לא ידה-על ורתקלבי שמסרו כפי ),3'מס טבלה(

 .ה"היל כיתבתו ללמוד

 מאת ורתקלבי שמסרו כפיו 3'מס בטבלה כללו אשר התוים כי כן כי עולה

 ,חלופית חיוך למערכת ועברו החיוך ממערכת שירה משקפים החיוך לקתמח

 ".ברוטו השיר" משקפים כלומר

 שירה ומפרטים החיוך ממחלקת שוב לביקורת שהועברו כפי התוים להלן .11

 תתוכי-ערו קידום רתבמסג ,חלופית חיוך למערכת ומעבר החיוך ממערכת

 :]4'מס טבלה[ הילה
 ")טו(" ימודל שת פיל השירה ושיעור מותכ

 רתמסג
 לימודי

 ת

וע"שת  הע"שת

שותרב דיםמלו רשותב יםרג שותרב דיםמלו  רשותב יםרג

עברמב  ךלהבמ
 השנה

עברמב  ךלהבמ
 השנה

עברמב  ךלהבמ
 השנה

עברמב  ךלהבמ
 השנה

%-ב  כמ
 ות

%-ב  כ
 מ
 ו
 ת

%-ב  כמו
 ת

%-ב  כ
 מו
 ת

%-ב  כמו
 ת

%-ב מותכ -ב
% 

 כמו
 ת

%-ב  כ
 מו
 ת

0 0 0 0 0 0  חובה גן

0 0 0 0 0 0  יסודי

0 0 0 0 0  בתחטי
 בייים

0.19 3 0.32 5 0.19 3 0.38 6 0.51 8 0.13 2  תיכוי
 ם

  2שרו ובמהלכה ה"תשע ל"בשה כי מצא מהטבלה העולים בתוים מעיון

 רוש ה"תשע לימודים בשת ,לעיר מחוץ ולומדים ברשות הגרים תלמידים

 ו"תשע הלימודים בשת .ברשות ולומדים ריםהג תלמידים 8 החיוך ממערכת

 לייהע ,לרשות מחוץ ולומדים ברשות הגרים תלמידים 9 החיוך ממערכת שרו
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 ולומדים הגרים תלמידים 8 רוש ו"תשע ל"בשה .קודמת שה לעומת 450% של

 .הקודמת לשה זהה מספר ,ברשות

 תיחלופ חיוך תלמערכ וועבר החיוך ממערכת שרו אשר למידיםהת תוי להלן .12

 :]5'מס טבלה[וער קידום רתבמסג
 לימוד תש לפי ה"ילה בתוכית מדיםולש יםהתלמיד ושיעור מותכ

 סגרמ
 ת
 מודיל
 ית

וע"שת  הע"שת

שותרב דיםמלו ץ לרשותומח ומדל שותרב םידמול  ץ לרשותומח ומדל

עברמב  מהלךב
 השנה

עברמב  ךלהבמ
 השנה

עברמב  ךלהבמ
 השנה

עברמב  ךלהבמ
 השנה

-ב
% 

 כמו
 ת

%-ב  כ
 מו
 ת

%-ב מותכ %-ב  כמו
 ת

%-ב מותכ %-ב  כמו
 ת

-ב
% 

 כמ
 ות

%-ב  כ
 מו
 ת

0 0 0 0 0 0  גן
 חובה

0 0 0 0 0 0  יסודי

2 0 2 0 0 0 0  טיבח
 ת

 בייי
 ם

0.32 5 0.25 4 0.38 6 0.06 1 0.26 4 0.13 2 תיכו 
 ים

 טבלהמה העולים ,החיוך מחלקת ידי-על לביקורת מסרו אשר בתוים מעיון

 מידיםלת 10 לעומת מידיםלת 7 ה"היל בתוכית למדו ה"שעתל"בשה כי מצא

 רוש אשר 30% של שירה חלה ה"תשע בשת כי עולה .החיוך ממערכת ששרו

 ו"תשע הלימודים בשת .יתחלופ חיוך למערכת עברו ולא החיוך ממערכת

 .החיוך ממערכת ששרו לאחר ה"היל בתוכית תלמידים 17 למדו

 4 של התוים לגותהתפ כי ס"הקב יחידת לתמה מסרה לביקורת בהתייחסותה

 :מןלקקד הים השה במהלך ושרו ו"בתשע לרשות מחוץ למדו אשר תלמידים

 מדית לותולגב מחוץ לומד 1 תלמיד ו )ח"חל( חובה לימוד מחוק פטור-1 תלמיד

 ).מולדובה( ישראל

 בטבלה התוים כי החיוך לקתחמ הלתמ השיבה לביקורת בהתייחסותה

 :מצבים בשי מצב תמות מייצגים



  

           

  

  

 

           

           

          

            

        

       

            

       

            

   

                                       

 
  : [6 תוי  שירה  סמויה  עפ"י  השים  תשע"ד- תשע"ו  [טבלה  מס'       א .

  

  

              

        

שירה  סמויה .      בסכת  שירה /

   איחור  והיעדרות  לסירוגין .  

   שוטטות .  

   בעיות  התהגות .  

   אי  התאמה  למסגרת .  

   השעיות  מרובות  .  

   קשיים  משפחתיים . 
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 שהופו םיהתלמיד כל את ומייצג הלימודים שת בסוף יתן התון-במהלך

 .השה במהלך חיוכי מוסד עזיבת עקב השה במהלך וער לקידום

 הלימודים שת בתחילת הספר לבית שבו שלא דיםיתלמ מייצג-במעבר

 ללא יחותלש וער לקידום שהגיעו או ,ה"להיל שעברו או ששרו או-העוקבת

 פיקיה" גם ראה מסרו אשר התוים לעיין. (ה"בהיל )בתוכית( למידה

 ).49 עמוד ",ה"היל בתוכית הוראה ושעות תלמידים

 ולבצוע לעיין האפשרות דהבי תההי שלא כיוון כי יןלצי מבקשת הביקורת .13

 התוים ),76 סעיף ראה" (הקבסט" וחשבתהממ במערכת תוים ביקורת

 על ובהתבסס החיוך מחלקת ידי על לביקורת ידית שמסרו כפי הים המוצגים

 .בלבד כך

 ורשמס כפי ו"תשע-ד"תשע לשים יהודה באור הסמויה השירה תוי להלן .14

 :לביקורת

סמויה שירה תוי  ודיםהלימ שת
115  ד"תשע

140  ה"תשע

140  ו"תשע

 יציבים הסמויה השירה תוי ו"ותשע ה"תשע בשים כי עולה בטבלה מעיון .ג

 כרת עלייה על מצביעים התוים זאת עם .בשה תלמידים 140 על ועומדים

 .22%-כ של עלייה .ד"תשע ל"לשה ביחס הסמויה השירה בתוי

 תלמידים כולל זה מיפוי כי לביקורת רהמס בעירייה סדיר לביקור היחידה .ב

 :דיםיכתלמ ראשית בעיה באפיון "בסטק"ה במערכת שהוגדרו
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 רפבמס העלייה כי החיוך לקתחמ מהלת מסרה לביקורת בהתייחסותה

 לדיםבי לטפל סדיר לביקור ליחידה הדרישה בתמהרח ובעת הסמויים הושרים

 .קודמות בשים עשה שלא מה ,מגווים קשיים עם

 אי עיקרה כי והאכיפה התביעה תחום מהלת מסרה לביקורת בהתייחסותה

 על וזאת התביעה לידיעת הושרים על למידע הוגעות הראיות מלוא העברת על עמידה

 את לדין להעמיד מקום יש האם ,הרלווטי פטישהמ הגוף ידי על החלטה לקבל מת

 .החיוך ממוסדות הושרים כמות את טיציאליפו באופן לצמצם ובכך יםילדה הורי

 1994 דצמבר )ה"תש'(ז מיוחד בחוזר כהגדרתם הים יחשבו העיין לצורך ושרים

 .גלויה בשירה ואחריתו סמויה בשירה שראשיתו

 של לימודיו את להבטיח המקומית החיוך הרשות חובת ,ההורים חובת עם בבד בד

 במוסד התלמיד את ולהכיל צעדים לקוט רבותל מוכר חיוך במוסד ער או ילד

 .רשום היו אליו במסגרת לימודיו רצף את ולהבטיח החיוך

 אצל המצוי המידע מול אל ו"ותשע ה"תשע ,ד"תשע בשים השירה תוי מבדיקת

 לבין הושרים שמות בין מלאה קורלציה אין ,המבוקרות שיםה בכל כי עולה התביעה

 .הלימודים ספסל את יותר פוקדים שאים כמי לתביעה וחודו אשר התלמידים שמות

 ,תלמידים  17שרו ה"תשע שבשת הרי הביקורת דוחב המופיעים התוים פי על

 באופן הלימודים ספסל את פוקדים שאים תלמידים 3 דווחו העירוית שלתביעה בעוד

 .בלבד – סדיר

  37שרו ו"תשע בשתש הרי הביקורת דוחב המופיעים התוים פי על למשל כך

 ספסל את פוקדים אים תלמידים 4 דווחו העירוית עהשלתבי בעוד ,תלמידים

 .בלבד – סדיר באופן הלימודים

 'מח מהלת של מטעמה התייחסות כל יתה לא הביקורת דוח מקריאת כי ,יוער

 ,המבוקרות בשים השירה תוי בין הפערים לעין הסדיר ביקור קציות ושל החיוך

 .העירוית לתביעה שהועברו םיהתו לבין

 למחלקת שהובהרה כפי שים מזה הידועה זה בעין העירוית התביעה של מדייותה

 בפי הראיות חומר מלוא להציג יש – וידועה אחידה היה ת"לקבסיו ובתוכה החיוך

 ספסל את פוקדים אים אשר תלמידים של בעיים אסף אשר העירוית התביעה

 את שוקלת אשר זו היא והתביעה חובה לימוד מחוק כמתחייב סדיר באופן ימודיםהל

 .בהליכים להמשיך מקום יש האם ומחליטה המקרה סיבות על הראיות מסכת

 בהיותו המבוקר הושא חשיבות מפאת בחומרה זו התהלות רואה העירוית התביעה

 זה במישור החלטה לכלש ,קטיים של הרכה פשםב דן ובמקרה פשות בדיי עוסק

 כון והדבר בחיים דרכם המשך על ומעצבת מהותית השפעה להיות עשויה חייהם של

 מסיבות לימודים של בעיצומם חיוכי ממוסד ושרו מזלם שאתרע מי לגבי שאת ביתר

 .שוות



  

           

  

  

 

  איתור  תלמידים  עם  בעיות  ביקור  סדיר  וסיכון  לשירה  בעקבות  פיות  של 

מהלי  בתי-הספר  ושל  גורמים  אחרים  בקהילה  באמצעות  הצלבת  מידע  

לרבות  ביקור  בבית   וקיום  סיורים  באתרים  מועדים  לילדים  משוטטים ,

משפחת  התלמיד  וטיפול  בהם  בהתאם  להחיות  המקצועיות . 

  קיום  בקרה  ומעקב  בבתי-הספר  במסגרת  תוכית  ביקורים  סדירה  ובאמצעות 

קשרי  עבודה  ומפגשים  עם  הצוות  החיוכי  בית-ספרי . 

  השתתפות  בוועדות מקצועיות ובצוותים מקצועיים ברשות  המקומית 

ובמוסד  החיוכי  וקיום  קשר  עם  גורמים  וספים  המטפלים  בתלמיד  כגון :

קידום  וער  וכו '.  קציי  מבחן , פסיכולוגים  עובדים  סוציאליים ,

  ייזום  ויישום  תוכיות  טיפוליות  מועות  לצמצום  ממדי  השירה  ומעקב  אחר 

יישומה . 

   מעקב  אחר  קליטתם  של  תלמידים  העוברים  למסגרת  לימודים  אחרת  בתוך 

הרשות  המקומית או למסגרת חיוכית מחוץ לישוב באישור  הרשות 

המקומית  וטיפול  בבעיות  ביקור  סדיר  במסגרות  יומיות  או  פימייתיות . 

מעקב  ודיווח  שוטף  חודשי  ועקבי  למשרד  החיוך  ריכוז  תוים ,   יהול  מידע ,

"קבסט ". על  התלמידים  המטופלים  באמצעות  מערכת  המידע  הממוחשבת 

לרבות  מסמכים   יהול  סדיר  של  תיק  המעקב  האישי  של  כל  מטופל , בוסף ,

שיש  לתעדם  הוגעים  לשלבי  הטיפול . 
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מגדיר  את  תחומי  הטיפול  והאחריות  של  הקב"ס . 15 . חוזר  תש"ה (1994) (בספח  ד )

להלן  עיקרי  תפקידיו  כפי  שקבעו : 

  איתור  חייבי  רישום  בגיל  חוק  לימוד  חובה  לבתי  הספר  ולגי  הילדים  שלא  

בוצע  עבורם  רישום  למוסד  חיוכי  גם  לאחר  התראה  בכתב  של  הרשות  

"חסרי  סטטוס   איתור  איתור  רשמים  שלא  הופיעו  לביה"ס . המקומית .

בהתאם  לרשימות  שוטפות  המופקות  על-ידי  משרד  החיוך   לימודי "

ומחלקת  החיוך  ברשות  וטיפול  בהתאם  להחיות  המקצועיות . 
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 יהודה באור סדיר לביקור חידההי

 .סדיר ביקור קציי של משרות תקי ומיתמק רשות כלל מקצה החיוך משרד .16

 פברואר מחודש ,סדיר ביקור לקציי תקים הקצאת"1.9-1 ל"מכ חוזר

 בחודש .המשרד שקבע לקריטריוים בכפוף היה ההקצאה כי מפרט 2000

 ם"קבסי תקיה מודל בדבר סברה מסמך החיוך שרדמ פרסם 2014 יוי

 >.1< ואילך ו"שעתל"משה

 :בעירייה סים"הקב יחידת של הארגוי בהמה להלן .17

 ותלהשתתפ הסכם החיוך משרד ביןו העירייה בין להיחתם אמור שה מדי .18

 קוריב קצין עסקתהב להשתתפות הסכם(" סדיר ביקור קציי בהעסקת

 המשרות היקף שארה בין ,מפורטים ובמסגרתו ")התחייבות כתב" או "דירס

 של בשיעור משתתף החיוך כשמשרד ,יקתעס שהעירייה העובדים ומספר

 שמות את כולל כםההס ).להלן 30 סעיף גם ראה( השכר ותמעל 75%

 על כי ההסכם מציין כן כמו .והשכלתו אחד לכל משרה היקף ,סים"הקב

 על .החיוך משרד ידי-על יתמקצוע מבחיה אושריםמ להיות סים"הקב

 כי מתחייבת הרשות .חודש בכל העסקתם על לדווח יתהמקומ הרשות

 משרד ל"מכ חוזרי הוראותל בהתאם העסקתו רתבמסג יפעל ס"הקב

 והרשות המשרד טעםמ עיון וימי בהדרכות ישתתף ס"הקב כיו החיוך

 .ומיתהמק

החינוך  מפקחת מחוזית-משרד
הביקור הסדיר+ מנחה  על

מנהלת מחלקת החינוך

סדיר לביקור היחידה מנהלת

 ב"סיותק



  

           

  

  

 

 
      

 

  

 

  

 

 

  

 

 

   

    

            

            

            

           

            

22 

 2017 שתל 12'מס העירייה קרמב ח"דו

 19. הביקורת  העלתה  כי  לכל  אחת  מהשים  המבוקרות  מצא  הסכם  חתום  בין  

מצא  כי  בסכם   העירייה  לבין  משרד  החיוך  בדבר  העסקת  הקב"סים .

רשם  כי  היקף  משרות  כולל  של   2.5  ( 2015/2014) שחתם  לשה"ל  תשע"ה 

אשר  צורף   (ספח  א ') ואילו  ברשימה  המפורטת  בספח  שווה  ל - 4 עובדים ,

סך  היקף  המשרות  המצטבר  היו   2.75 משר ות( 3 ב- 0.75% ו-  1 ב-  להסכם ,

  .(50% 

הוקצו  לאור  יהודה  על-ידי  משרד        לשת  הלימודים  תשע"ז  (2017/2016 )

החיוך   3 תקי  קב"סים  אותם  מאיישים  ארבעה  קב"סים  כמפורט: 1 

במשרה  מלאה, 2 ב-  0.75% משרה  ו -1 בחצי  משרה .  

במועד  הביקורת  [טבלה  מס '  20. להלן  פירוט  כח  אדם  ביחידת  הקב"סים  בעירייה ,
 :[7 

הערות השכלה  ותק

 הוראה

 צבאי+

 תחולה

 מועד

 קהעסה

 היקף

 משרה

 שם

 פחהשמו

D.E.B 27 8/2/2011 0.50  ד.ח

B.E.D 14 2/2/2014 0.75  ש.ע

A.B 9 2/2/2014 0.75  ת.כ

B.A 24 26/2/2006 1.0 .ו 

3  כ"סה
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 סדיר לביקור חידהלי ת/הלמ מיוי

 ךיבתאר א.פ 'הגב ,היחידה מהלת פרשה מאז כי העלתה הביקורת .21

 ךיבתאר היחידה למהלת ולדוקס יצה 'הגב מיוי ליום ועד 31.1.2014

 היחידה פעלה ,כולל ,2016-2014 קרי ,המבוקרות השים בכל ,1.9.2016

 בפועל ותסי"הקב הוכפפו האמורה התקופה בכל .ת/מהל ללא סדיר לביקור

 אשר ומפיות ובתתכתמ וכעולה מצא עוד .הבעיריי ךהחיו חלקתמ לתלמה

 במשרד הסדיר הביקור על חתהמפק מאת החיוך לקתחולמ רייהלעי שלחו

 רשימות העברת מוע הסדיר הביקור ליחידת מיוי העדר כי החיוך

 ללא" כי החיוך משרד כתב 2016 פברואר מחודש בפייה .לאיתור תלמידים

 לכך אי ,לאיתור התלמידים רשימת תא קבלל רותכםשבאפ אין יחידה מרכז

 ].במקור שהההדג[".יהודה באור כראוי איתור מתבצע לא

 סרהמ ,ליחידה ת/מהל תפקיד ואיוש מיוי-אי לעיין לביקורת בתשובתה .22

 קףיהב דילתפק מכרז לפרסם לכון ראתה לא כי החיוך חלקתמ לתמה

 סים"קב 2-ל דתפקי לאיוש מכרז פרסום עם כי מסרה עוד .25% של משרה

 בהליך בחרה אשר שי עירית 'מהגב ביקשה ),21-22/2013(2014 לשת

 העירייה בין התקשרות בהסכם כי מצא .היחידה כמרכזת לשמש ,זה מכרז

 מצויין )2015/2014( ה"תשע ל"לשה סים"קב עסקתלה החיוך משרד לבין

 .היחידה מרכזת היה שי עירית 'הגב כי

 דילתפק מועמדותה הגישה כי לביקורת בתגובתה רהמס שי עירית 'הגב

 כי צייה עוד .יהולי בתפקיד לשאת בכוותה היה ולא השורה מן יתס"קב

 תהסקהע לתתחי עם ,בפועל ,ועוד זאת .עליה לממוים זאת הבהירה אף

 לרבות ,יהול ולותבפע קטה ולא עשתה לא ,בעירייה יתס"כקב בתפקידה

 התהעל עוד .במשרד היחידה עובדות יתר של עבודתן אחר ובקרה פיקוח

 ליהא שלחה אשר ,27.2.2014 מיום עבודתה תאי על בהודעה כי הביקורת

 ."ת"קבסי :הוא ידךקפת: " מצויין בעירייה אוש משאבי לתהמ מאת
 ].מקורב ההדגשה[

 מהלת מיוי לעיין כי אוש משאבי מהלת מסרה לביקורת בתגובתה

 דרישת לפי מכרזים מפרסמת אוש משאבי לקתמח ,רסדי לביקור ליחידה

 .מכרז פורסם לא דרישה התקבלה ולא היות ,לקותהמח

 פייה ,זכרוי למיטב ,אליה עשתה ,ית"קבס לתפקיד שי עירית בחירת עם

 היא אולם ,מתפקידה כחלק היחידה יהול את עצמה על שתיקח פה בעל

 .בהוסר שקלה
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 )28/2016(פימי מכרז העירייה מהפרס 2016 וסטאוג בחודש כי מצא .23

 בחודש ,ולאחריו ולדוקס יצה 'הגב בחרה בו היחידה מהלת פקידלת

 כך ),יהולית( משרה 25% של תקן החיוך משרד הוסיף 2016 אוקטובר

 >.2< מלאה למשרה 75%-מ עלה הגברת של משרתה שהיקף

 : סדיר יקורלב ביחידה ופליםהמט תלמידים של כמותיים תוים להלן .24

 ]8'מס טבלה[ מטופלים תלמידים וימיפ ותייםמכ תוים סדיר ביקור

 כ"סה
 יםלפמטו

עירית הכוכב חה יצה מוריל פיה  םשי

368 93 69 32 114 45 15  ד"תשע

463 149 92 40 122 45 15  ה"תשע

461 171 111 67 111 * 1 _  ו"תשע

 בהיקפים מהותיים עריםפ ישם כי ,השאר בין ,עולה לעיל מהטבלה

 קריעוב לרבות ,ותסי"הקב ידי-על יםהמטופל למידיםהת ובכמויות

 אלו פערים ).זהה משרה היקף( העסקה שיעור בעלי ות"ס"קב בין בהשוואה

 .מהתאבה ,35%-38% של ריםפ על עמדו ו"ותשע ה"שעתל"משה בחלק

 ).הדוח בהמשך "סים"הקב עבודת" סעיף ראה בושא הרחבה(

25. תוכון ,ז"תשע סדיר לביקור דהביחי מטופלים תלמידים פעילות היקף י 

 ]:9'מס טבלה[.7/3/17 לתאריך

ס"קב בטיפול דיםיהתלמ 'מס תלמידים מספר  ךוהחי המוסד שם

כ"סה מעקב טאי 

 סיבי

 מתוכם

 מ.ח

 כ"סה

 םיסודיי

6 5 1 0 157  אורות

7 7 0 125  אבר אור

26 25 1 0 250  גאון סעדיה

2 1 1 0 213  בים מאליהו מכתב

6 6 0 16 146  בות מאליהו מכתב
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6 6 288  ויהדות מדעים

13 11 2 56 533  סביוים

10 10 33 571  שיזף

26 23 3 47 286  אלוים

2 2 0 501  מור אהוד

 בייים חטיבות

26 18 8 13 897  ליםביו

 יםוכית

24 15 9 0 549  ליםביו

17 12 5 0 143  חה ראו

4 0 4 0 127  עדיםי

2 1 1 0 151  יעקב בית

16 10 6 0 93  ויס ברקו

 לעיר מחוץ ספר בית

6 6 24  מרץ עמל

8 7 1 10  שרוים עמל

1 1 3  הוז דוב

1 1 4  אקורי

1 1 63  פש משיבת

2 1 1 25  יהוד מקיף

1 1 5  פיש מכון

2 2 71  פירהצ

2 2 4  ותפסג

1 1 1  לוד-מדעים

1 1 85  ביןא-אורט

1 1 2  ט-ערוי

 וחדימ חיוך

23 22 1 142 142  אקשטיין בית

3 2 1 3  גוריון-בן

1 1 3  שיזר

1 1 5  לך לאורו

4 4 10  תקווה פתח אלוים

2 2 5  אביב-תל חורב

3 2 1 13  גן רמת סביון
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5 5 5  עיןה ראש ותמעיי מפתן

1 1 1  חולון התהגותי

1 1 2  צ"ראשל ארזים

1 1 1  א"ת ברושים

1 1 3  לוןוח עוז

1 1 3  חיים מקור

1 1 3  צורים

1 1 17  שרה ווה

269 219 50 307 5543  יםתלמיד כ"סה

מהלת  יחידת  הקב"ס  מסרה  כי  לתוים  אלה  יש  להוסיף  47 תלמידים  על -

פי    הפירוט  שלהלן   ולפי  הסטטוס  שלהם :  

2  הוסטל

2  14 גיל עד לומדים לא

1  ח"מחל פטור

42  ה"היל/וער קידום

316  אחרים +משובצים כ"סה

עולה  כי  מבין  סך  התלמידים  המטופלים  ביחידת   (מס' 9 )  26. מעיון  בטבלה 

המהווים   3.4%  הקב"ס  במועד  הביקורת , 104 תלמידי   בתי - ספר  יסודיים ,

המהווים   מסך  תלמידי  היסודי  הלומדים  בעיר . 26 תלמידי  חטיבת  הבייים ,

2.9% מהחטיבה . 63 תלמידי  התיכוים , ומהווים  כ -  6% מסך  תלמידי  

התיכוים  בעיר .  
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  .27תוי  היקף  פעילות  תלמידים  מטופלים  ביחידה   לביקור  סדיר  תשע"ז  לפי  
קב"ס  מטפל  [טבלה  מס' 10]:  

כ"סה חוץ רתמסג עירב חיוך רתמסג  שם

 "קבה

 ס
טופליםמ 'מס טופליםמ 'מס  סגרתהמ

 וסוג שם(

 )חרדי לרבות

כ"סה קבעמ יבאיטסי כ"סה קבעמ אי 

ט 

 סי

 בי

50 33 28 5 17 12 5 חה אור  א

2 0 2 2  מדעים

 ויהדות

 א

4 0 4 2 2 סביוים  א

3 0 3 3 שיזף  א

2 0 2 2 ויס ברקו  א

3 0 3 3 ה"היל  א

1 0 1 1 ח"חלמ פטור  א

8 0 8 7 1  לא

 דויק/לומדים

 ם

 א

73  כ"סה

33 20 17 3 13 10 3 ויס ברקו  ב

23 0 23 22 1  בית

 אקשטיין

 ב

29 0 29 27 2  קידום

 ה"היל/וער

 ב

2 0 2 2 להוסט  ב

2 0 2 2  לומדים לא

 14 גיל עד

 ב

89  כ"סה

26 0 26 18 8  יובלים

 טיבהח

 ג

24 0 24 15 9 וןכית יובלים  ג

2 0 2 2 ה"היל  ג

1 0 1 1 ויס ברקו  ג

53  כ"סה

10 1 1 9 9 סביוים  ד
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7 0 7 7 שיזף  ד

3 0 3 3  מדעים

 ויהדות

 ד

6 0 6 5 1 אורות  ד

7 0 7 7 ברא אור  ד

4 0 4 4 יעדים  ד

2 0 2 2 ורמ אהוד  ד

26 0 26 23 3 אלוים  ד

6 0 6 6  תבכמ

 בות הוילאמ

 ד

2 0 2 1 1  תבכמ

 בים הוילאמ

 ד

26 0 26 25 1 וןאג סעדיה  ד

2 0 2 1 1 קביע בית  ד

101  כ"סה

 המירבית במהירות ריספ – הבית החיים למעגל הושרים למידיםהת החזרת .28

 היא כן .מיידי יפולט ובהעקת שירתם עם מיד יתורםבא בהר במידה תלויה

 טיפול מוגדר ",מעקב"מ בשוה זה יפולט .והמשכי רציף יפולבט תלויה

 קורילב חוזר למידשהת לאחר ,ל"מכ חוזרי החיות פי-על ".איטסיבי"

 .הספר – בבית ביקוריו את לחודש אחת לבדוק ס"הקב על סדיר

 מדיםלוו ברשות הגרים התלמידים מבין 42 כי עולה )10 מס( בטבלה מעיון .29

 8-ו ,סדיר לביקור ביחידה "איטסיבי" מטופליםכ מוגדרים ,ברשות

 ".איטסיבי" פליםכמטו לעיר מחוץ והלומדים ברשות הגרים תלמידים
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 סדיר ביקור קציי בתקציב החיוך משרד ותשתתפה בחית

 כללי .30

 לעירייה החיוך דמשר בין ההתקשרות יסודות

 ךחיו שירותי למתן הפעילות את הל המאפשר ,תקציב החיוך לקתלמח .א

 מחלקת פעילות של רובה רוב .הלתושבי העירייה שמעיקה ,חיוכית רווחה ו

 י"ע 75% בשיעור ממומן ,אחרת ומיתמק רשות בכל כמו ,בעירייה החיוך

 ,לוש התקציב לותבלמג בהתאם ,המשרד )."ח"משה"-להלן( החיוך משרד

 תושביםה מספר( ידו על הקבעים ,חותתמפ פי על העירייה את מתקצב

 טןק המשרד של זה תקציב ').וכו תיקים מיון ,אקוומי-סוציו מצב ,בישוב

 היא מתקציבה יףסוהל הרשות צתאל כלל בדרך כן-ועל ,הרשות של מצרכיה

 .ךהחיו מחלקת לצרכי הולם מעה לתת מת על

 הרווחה במשרד כי החיוך מחלקת שבח השיב יקורתלב בהתייחסותו

 צובקת ושאי לפי פתחותמ יש החיוך במשרד .75% של ביחס היו התקצוב

 אכן סדיר ביקור במשרות .המשרד השתתפות 100%-ל 10% בין שעים

 .המשרד של 75% השתתפות לפי המפתח

 יווחיםד סמך על ורק אך מתבצע השה פי על שוטף באופן התקציב יצול .ב

 ידה על שבוצעו הפעולות בעבור ,ח"למשה בעירייה החיוך מחלקת תשמדווח

 .העירייה חשבון ועל העיר תושבי לטובת

 תקציבים ישם כי החיוך מחלקת שבח השיב לביקורת בהתייחסותו

 ידי על שללמ אלא בעירייה החיוך לקתמח ידי על לא למשרד שמועברים

 פןאוב שמועברים תקציבים ישםו השוות המערכות דרך פרסה בתי

 .גורם אף של דיווח לאל ומטיאוט

 כל על החיוך מחלקת של הדוק מעקב ואין מידהב ,לעיל ורהאמ לאור .ג

 של משמעותיים סכומים להפסיד העירייה עלולה ,ח"למשה הדיווחים

 .התקציב ביצול המשרד השתתפות



  

           

  

  

 

             

           

    

 1. רמה  סוציואקוומית  של  הישוב . 

  
 3. שיעורי  שירה  ידועים  בעיר . 

 4. אומדן  מספר  הושרים  הפוטציאליים . 

להלן  פירוט  עלויות  העירייה  בהשוואה  להשתתפות  משרד  החיוך  :  
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 סדיר הביקור קציי ציבלתק המשאבים הקצאת

 ,בעיר סים"הקב משרת לאיוש אדם כוח תקי קבע החיוך רדמש .ד

 : בהם ,ריויםקריט למספר בהתאם

מספר  תלמידים  עולים . .2 

ה .  השתתפות  משרד  החיוך  היה  בשיעור   75% מהשכר  התקי  שקבע  על  
ידו   לעיר .  

 31. הביקורת  העלתה  כי  לכל  אחת  מהשים  המבוקרות  מצא  הסכם  חתום  בין  

מצא  כי  בסכם   העירייה  לבין  משרד  החיוך  בדבר  העסקת  הקב"סים .

רשם  כי  היקף  משרות  כולל  של   2.5  ( 2015/2014) שחתם  לשה"ל תשע"ה 

אשר  צורף   (ספח  א ') ואילו  ברשימה  המפורטת  בספח  שווה  ל - 4 עובדים ,

סך  היקף  המשרות  המצטבר  היו   2.75 משרות (  3 ב- 0.75% ו-  1 ב-  להסכם ,

השתתפות  משרה"ח  הייתה  בגין   2.75 משרות .   .( 50%

 חלק
 ריהיעה

 וזאח

 חלק
 ההעיריי
בש"ח וצאותה

 תופתתשה
ינוךהח רדשמ ותהכנס  שנה

31% 120,748     394,467.67 69%       273,719.21  2014 

33% 143,810     432,948.25 67%       289,138.03  2015 

34% 154,891     459,450.52 66%       304,559.41  2016 

33% 419,450       1,286,866  67% "כהס  867,417           

 32. מהתוים  לעיל  מתברר  כי  חלקה  של  העירייה  עלה  על  שיעור  ההשתתפות  

והגיע ל-  31% עד   34% בשת  2016  .   הקבוע ,

      תוספת  העירייה  מידי  שה  לשכר  הקב"סים  הסתכמה  ב-  6%  עד   9% בשה .  
      דוחות  הכסות  מול  הוצאות  לכל  שה   2014-2015-2016 ראה  בספחים .  
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 מוכ המשרד השתתפות כי החיוך מחלקת חשב מסר ורתקלבי בהתייחסותו

 פיל ולא המשרד של ארציים ממוצעים לפי עשה אחרים מפתחות הרבהב

 .הסטייה ולכן ברשות שמופעל השכר ממוצע

-ו 2014,2015 בשים העירייה ידי על חתם אשר ההתחייבות לכתב בהתאם .33

 לםלשו ההתחייבות בכתב המויים העובדים את להעסיק העירייה על 2016

 .מהשים אחת בכל ,המשרד ידי על שקבע המשרות להיקף בכפוף שכרם את

 :2016 לשת התוים להלן

 בהיקף פער

 משרה

 משרה היקף

 בפועל

 משרה היקף

 בהתחייבות

העובד שם  ד"מס

0% 50% 50% ד.ח 1 

0% 100% 100% .ו 2 

5% 80% 75% ש.ע 3 

5% 80% 75% ת.כ 4 

10% 3.10 3.00  כ"סה

 םיעובד בפועל העסיקה עירייהה כי עולה לעיל בטבלאות המוצגים מהתוים .34

 קףיהב החיוך משרד עם שחתמה ייבותחמההת הגבוהים משרה בהיקפי

 .2016 בשת בשת משרה 10%

 המועסק לעובד לשלם יש המקומי השלטון מרכז עם ההסכם פי על כי יצויין

 ,משרתו להיקף בהתאם משרה השלמת ,100% מ הפחות משרה בשיעור

 .וסף עבודה במקום מועסק שאיו ובלבד

 5% משרה היקף השלמת בעבור למתמש העירייה כי עולה לעיל מהתוים

 2-ל משרה היקף השלמת פתתוס 10% שה בכל כ"ובסה עובדות לשתי

 .עובדות
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 של והוותק העובדים הכשרת על העירייה הצהירה התחייבות לכתב בהתאם .35

 תלושי לבין עירייהה התחייבות בין השוואה ערכה הביקורת .מהם אחד כל

 : כלהלן 2016 דצמבר לחודש השכר

בעירייה תלוש התחייבות כתב העובד שם  'מס

ארות  + ותק

 צבאי

ארות הוראה ותק

 איצב + 

BA 28 BA 27 ד.ח 1 

BA 24 BA 24 .ו 2 

BA 18 BA 14 ש.ע 3 

BA 12 BA 9 ת.כ 4 

 וכן BA ראשון איאקדמ תואר בעלי כולם העובדים כי עולה לעיל מהתוים

 .העירייה ידי על המוצהר ותקה את תואם עבודתם במהלך צברו אשר הותק



  

           

  

  

 

        
  

 כללי .36   

משרד  החיוך  מפעיל  תוכיות  פרטיות  לקידום  בי  הוער  בישובים .  

התוכיות  מותאמות  לאוכלוסיות  הוער  ומיועדות  לשפר  את  יכולת  בי  

הוער  ולהוציאם  ממעגלי  המצוקה .  
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 וער ידוםק בתקציב החיוך משרד שתתפותה בחית

 השתתפות  משרד  החיוך  קבעת  בהתאם  למספר  בי  הוער  המוגדרים  כוער  

בסיכון  ויכולת  העירייה  לקלוט  אותם  ולקיים  תוכיות  מיועדות  עבורם . 

כן  תוגדל          ככל  שהעירייה  תדווח  על  הצרכים  והיכולת  שלה  לתת  מעה ,

השתתפות  משרד  החיוך  בהתאם .  

        בהתייחסותו  לביקורת  מסר  חשב  מחלקת  החיוך  כי  בקידום  וער  

אם  העירייה   השתתפות  המשרד  היא  גם  למספר  העובדים  בקידום  וער ,

תדווח  על  צרכים  ויכולת  לתת  מעה  מבלי  להגדיל  את  היקף  כח  האדם  

לא  יתקבל  תקצוב  וסף .   בקידום  וער ,

בהתאם  לדיווחים   37 . להלן  עיקרי  התוים  הכספיים  להפעלת  התוכיות ,

שהועברו  למשרד  החיוך  :  

ח"ש 2014 ח"ש 2015 ח"ש 2016  תיאור

179,765 152,177 314,205  ממשרד הכסות

 החיוך

617,811 633,420 826,165  העירייה הוצאות

438,046 481,243 511,960  העירייה חלק

71% 76% 62%  העירייה חלק שיעור

    הדיווחים  למשרד  החיוך  מבטאים  את  התקציב  שיעדה  העירייה  לביצוע  

תוכיות  אלו  בכל  אחת  משות  התקציב .  
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 .העסקתם תאי ואת ביחידה העובדים העסקת היקף את בחה הביקורת .38

 :2016 שתב העסקתם ותאי העובדים פירוט להלן

 גמול
 יהול

 גמול
 כוזרי

 גמול
 כההדר

 וותק
עיצוקמ מדעמ  השכלה

 קףהי
משרה בדעוה שם  ד"מס

20% 2.17 בועק א.ב 50% מ.כ 1 

20% 2 בועק א.ב 50% ש.ר.פ 2 

25% 0.5 בועק א.ב 14% ג.ג.ע 3 

20% 3 בועק א.ב 70% ע.ה 4 

20% 1 בועק א.ב 110% ע.צ 5 

30% 14.08 בועק א.מ 110% א.ר 6 

25% 19.75 בועק א.מ 50% ר.ר.פ.י 7 

20% בועק א.מ 80% י.י 8 

20% 1.67 בועק א.ב 50% י.ו 9 

20% 1 בועק א.ב 70% ה.ר.ו 10 

20% 6.75 בועק א.ב 77% י.ב 11 

ח"ש 654 1 בועק א.ב 100%   12.פ

8.31  כ"סה

 .משרות 8.31 היקףב עובדים העסיקה העירייה כי עולה לעיל מהטבלה .39

 עובדים העסקת על העירייה רההצהי וךיהח למשרד עירייהה בהתחייבות

 תאםהב ביעדים מדהע העירייה כי עולה מכאן .משרות 7.06 בהיקף

 .להתחייבותה

 םובמק מקום מילאה ע.ג כי החיוך לקתממח מסר הביקורת לדוח בתגובה

 .ול את החליפה שרא .ב.י לגבי ל"כ .פתחופ בתקופה עבדותו לא הן .י.ר

 .שעזבה
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 עירייהה כי מתברר וער קידום במחלקת העובדים של השכר בתלושי עיוןמ .40

 .משרות 8.31 של יקףהב עובדים 12 העסיקה

-ו )BA( ראשון תואר בעלי מהם 9.אקדמית השכלה בעלי כולם העובדים

 M.A).( שי תואר בעלי מהם

 מרכז עם להסכם בהתאם 20% בשיעור הדרכה וספתת מקבלים העובדים כל

 25% בשיעור ריכוז תוספת מקבלת אחת עובדת בוסף .המקומי טוןהשל

 30%. בשיעור הולי גמול בלתקמ המחלקה לתומה

 ,התוכית של הביצועים לגבי העירייה של החשבוות בספרי עייה הביקורת 41.

 : הבאים התוים עולים מהם

ח"ש 2014 ח"ש 2015 ח"ש 2016  תיאור

179,765 152,000 314,382  ממשרד הכסות

 החיוך

616,045 596,056 823,360  העירייה הוצאות

436,280 444,056 508,978  העירייה חלק

71% 75% 62%  העירייה חלק שיעור

 .שתכה כפי התקציב ביעדי עמדה העירייה כי עולה לעיל המוצגים מהתוים
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 ,וער קידום במחלקת העובדים בשכר החיוך משרד ותלהשתתפ בוסף 42.

 השתתפות תקבלה לא בהן ,הוער לבי תייעודיו תוכיות העירייה הפעילה

 .החיוך משרד

 שרא בתוכיות וברמד כי החיוך לקתמח חשב מסר לביקורת בהתייחסותו

 לא המשרד כי בידיעה אותן ילההפע והרשות המשרד י"ע צבותמתוק לא

 .אלה בתוכיות ישתתף

 : הוער בי בקרב עלושפ התוכיות וראית להלן

ח"ש 2014 ח"ש 2015 ח"ש 2016  רתיאו

34,957 17,914 41,922  וער בבי ולוטיפ שילוב

 מותקים

26,233 21,442 37,017  בסיכון רעבו טיפול

61,190 39,356 78,939  כ"סה

 43. כן  הפעיל  המשרד  במסגרת  התוכית  הלאומית  תוכית  וספת  לבי  הוער  בה  

השתתף  בשיעור   90% כלהלן  :  

ח"ש 2015 ח"ש 2016  תיאור

128,622 246,258  הכסות

142,913 273,620  הוצאות

14,291 27,362  העירייה חלק

10% 10%  העירייה חלק שיעור

 של סך וער קידום בתוכיות 2016 בשת השקיעה העירייה כי העלתה הביקורת 44.

 . ח"אלש- 561 בסך החיוך משרד השתתף בהם ,ח"אלש – 1,176
 .בספחים ראה 2014-2015-2016 שה לכל הוצאות מול הכסות דוחות



  

           

  

  

 

     
          

         

         

      

         

           

          

            

          

          

             

          

   

  ב- 1 לחודש  מאי  ממדור  גי  ילדים- חייבי  רישום  לגן  חובה .  

שהיו  ממהלית  אגף  החיוך- רשימת  בוגרי  גן  חובה ,   ב- 1 לחודש  יוי ,

אמורים  להירשם  לכיתה  א '.  
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 סדיר לימוד אחר מעקב

 ,כלשהו ספר לבית רשמו שלא חובה חיוך בגיל רישוםה חייבי מתרשי

 חייבי אצל בית ביקור יערוך ואה ומיתהמק הרשות של בכתב ראהתה ולאחר

 .הילד את לרשום חובתם על ההורים את ויעמיד הרישום

 חייבי כל רשימת את תקבל ס"הקב יחידת כי קובע 1.3.2009 מיום 5.6.01

 ליהםא שיה כורתתז משלוח לאחר גם ,רישום ביצעו לא אשר הרישום

 :רשום בדואר

 איםש תלמידים איתור" כי ה"תשהמ ל"המכ וזרחב קבע וךיהח משרד .45

 ושילובם החיוך כתממער והושרים הספר בבית סדיר ביקור מבקרים

 על ".החיוך משרד מדייות מעיקרי הם מסודרת לימודים במסגרת מחדש

 שאים תלמידים לאתר ,ורכאמ ,הוטל ומיותהמק ברשויות סים"הקב

 .הלימודים למעגל להחזירם ייעסול הספר בבית ות סדירב מבקרים

 את יתומהמק מהרשות יקבל ס"הקב כי ,קבע ה"תשהמ ל"כהמ בחוזר .46

 'מס בסיכון תלמידים שירת למיעת ילותפע-בעירייה החיוך מחלקת והל .47

 אשר רישום חייבי ותרשימ ותימקי לא ס"הקב יחידתב כי העלתה הביקורת .48

 בכמתחיי והן החיוך משרד ל"מכ מחוזרי הן כמתחייב אליה הועברו

 קשהב הפתה כי לביקורת רהמס ס"הקב יחידת לתמה .העירייה מוהלי

 את לעיוה יעבירו שאלו קשהבב החיוך אגף ולמהלית ילדים גי למדור

 בשים ס"הקב ליחידת הועברו שאלו כלכ הרישום חייבי תוי העתקי

 עודית מצא לא זו פייתה לאחר גם כי להעו .ו"תשע-ד"תשע ,המבוקרות

 יחידת מהלת מסרה עוד .כמתחייב מסרו הרישום חייבי שרשימות לכך

 אגףה מיהלית אל ו"תשע ל"שה במהלך ביוזמתה תהפש לאחר כי ס"הקב

 .רישום יביחי של רשימה קבלה

 ביחידת תקבלו לא הרישום חייבי ימותשרש הממצא ולאור כן כי מצא .49

 .החיוך משרד ל"מכ בחוזר כמתחייב פעלו לא יות"הקבס ,ס"הקב
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 באחריות לימודים שת בתחילת-קובע-"ודווח מעקב"-החיוך מחלקת והל

 מידלת כל של הסטאסוס מהו ,ובדיקה ורביר לאחר ,לוודא ס"הקב יחידת

 .האגף ולמהלת החיוך למשרד המעודכן הדיווח ולהעביר ברשימות שהופיע

 סטטוס חסר" יתורלא למידיםהת רשימת בפייה יוצגו כי ביקשה הביקורת

 הוצגו לא לביקורת .הטיפול ואופן החיוך ממשרד שיתקבלו כפי "לימודי

 רתלביקו בהתייחסותה .יפולהט לאופן תיעוד מצא ולא אלו רשימות

 סדירה הביקור על חתהמפק של תגובתה את ס"הקב יחידת מהלת רההעבי

 המערכת צעותבאמ לשבועיים אחת מועברות הרשימות כי במחוז

 .קבסט ,בתהממוחש

 ךהחיו לקתמח לתולמה לעירייה שלחו אשר ומפיות מתכתובת כי מצא

 ת/מהל מיוי עדרבה כי החיוך במשרד הסדיר הביקור על פקחתהמ מאת

 מחודש במכתב .לאיתור תלמידים רשימות העברת מוע ס"הקב דתליחי

 ".יהודה באור כראוי איתור מתבצע לא לכך אי"... רשם 2016 פברואר

 ].ורבמק הדגש[

 עדכית רשימה האגף לתלמה תועבר רבעון שמידי קבע להבו כי עולה עוד

 .שהלמע הלכה מיושם לא זה והל כי צאמ .רשומים הבלתי למידיםהת של

 לביקור היחידה כי החיוך לקתחמ הלתמ מסרה לביקורת בהתייחסותה

 .העוקבת לשה ובמעבר השה במהלך ושרים של ידית רשימה לתמה סדיר

 זו ברשימה דים יות"הקבס עם המחלקה מהלת של ותהשוטפ בישיבות

 תעביר רבעון מידי ,הביקורת להערת בהתייחס ,מקום מכל .שוטף באופן

 ,קהמחלה הלתלמ העדכית הרשימה את סדיר לביקור יחידהה לתמה

 .יזום באופן

 ממצאי כי והאכיפה התביעה תחום מהלת מסרה לביקורת בהתייחסותה

 רישום חייבי רשימות הועברו לא ה"ותשע ד"תשע בשים כי ,מעלים הביקורת

 .בלבד ו"תשע בשת אלא דרשו לא ואלו החיוך אגף ומהלית הילדים גי ממדור

 לא שהתביעה לכך מסוים הסבר לתן כדי בו יש אשר ידיעה חוסר היו הדבר פקות

 הקבוע ההליך מוצה שלא משום וזאת הושרים אודות המידע מלוא את קיבלה

 .סדיר ביקור קציות לידי ולקבלם ובדין בוהל

 משרד מוהל המתחייבת רבעוית בהעברה גם כשל מעלים הביקורת ממצאי

 לא זה מידע גם שכן – רשומים הבלתי התלמידים של עדכית רשימה לש החיוך

.50 

.51 

.52 

.53 
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 יםיפ זו לתגובה 18 בסעיף שאמרו הדברים .ידם על דרש ולא ת"לקבסיו הועבר

 .זו לסוגיה גם

 רםט כי קבע השירה בתחום וטיפול ותאחרי בושא הדן 3.14 בסעיף .54

 טרתןמש פעילויות מספר להשלים ס"ביה באחריות ,ס"הקב התערבות

 .התלמידים של העדרויות/האיחורים היקפי את לצמצם

 של חיוכית יפוליתט מעורבות החלה בהם מקרים מספר העלתה הביקורת .55

 אל הועברו ובטרם שבאחריותו ותהפעיל את ס"ביה השלים בטרם ס"הקב

 . ס"ביה ידי-על עובוצ אלו פעולות כי על המעידים יםהמסמכ ס"הקב יחידת

 גישדהל חשוב כי לביקורת מסרה החיוך מחלקת מהלת בהתייחסות

 וביחד ,הספר בית צוות עם שותילפג שוטף באופן הספר לבית מגיע ס"שהקב

 הפיה הייתה לא אם גם ,תלמיד בכל הטיפול המשך לגבי חלטותה מקבלים

 .בכתב מידית

 חוץ תלמידיב הטיפול
 גורימ במקום םיהעובד יםס"הקב כי קבע ה"תשהמ ל"כהמ בחוזר .56

 אתר ל ,חוץ תלמידי של לימודיהם סדירות אחר לעקוב אחראים למידיםהת

 איו ל"המכ חוזר .בהם ולטפל ,שלהם הספר – מבתי ששרו חוץ תלמידי

 .זו מטלה לבצע סים"הקב על כיצד מפרט

 מחוץ ספר בתיב דהיהו אור דימתלמי 1690 ו למד ד"התשע הלימודים בשת .57

 .ו"תשע ל"בשה 1608-וה"בתשע 1642,לעיר
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 2017 שתל 12

 :]11'מס טבלה[ גילאים תךבח חוץ למידית תוי

ו"תשע ה"תשע ד"תשע  כיתה

63 87 70  א

78 73 80  ב

75 76 91  ג

74 87 88  ד

89 88 101  ה

85 96 69  ו

131 113 116  ז

104 106 150  ח

139 177 162  ט

264 235 233  י

226 234 224  יא

250 231 265  יב

12 16 22  יג

18 23 19  יד

1608 1642 1690  כ"סה
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 ,סיות"קב שתי ידי על מבוצע ליישוב וץמח הלומדים בתלמידים הטיפול .58

 .היחידה מהלת בייהן

 הן ליישוב מחוץ העיר תלמידי לומדים בהן העיקריות המסגרות .59

 ,יסודיים ספר בתי לרבות שוות ומסגרות חיוך מרכזי ,וער כפרי/פימיות

 .מיוחד וחיוך דתיות ותאולפ ,תיכוים ,מקצועיים ס"בתי

 חוץ למידית איתור

 החוץ תלמידי ימתרש את מקומית רשות לכל לשלוח אמור החיוך משרד .60

 כי עולה .מהמוסדות שמתקבלים תוים לפי ),מוסד סמל בעלות ותובמסגר(

 פורטוכמ וכעולה שכדר לאיתור חוץ תלמידי רשימות תקבלו לא בעירייה

 .21 סעיףב בהרחבה

 מידיםלת קובץ כי החיוך לקתחמ מהלת מסרה לביקורת בהתייחסותה

 לתמה ידי על החיוך ממשרד רכש לה מחוצה והלומדים ברשות הלומדים

 סדיר לביקור היחידה .כלשהו באופן בציםק שולח איו המשרד .המחלקה

 ידי על שרכש ץוהקוב דרישה פי על הספר מבתי חוץ תלמידי רשימת לתמקב

 .סדיר לביקור היחידה לרשות עומד החיוך לקתמח

 העברת מוע הסדיר הביקור ליחידת מהלת מיוי העדר כי העלתה הביקורת .61

 2016 פברואר מחודש בפייה .החיוך ממשרד יתורלא תלמידים רשימות

 רשימת את לקבל באפשרותכם אין יחידה מרכז ללא" כי החיוך משרד כתב

 שהגדהה[".יהודה באור כראוי איתור מתבצע לא לכך אי ,לאיתור למידיםהת

 ].במקור

 לא החיוך משרד כי החיוך מחלקת מהלת מסרה לביקורת בתגובתה

 ליחידה מהל שללא טעתו ,ורלאית תלמידים של מסודרת רשימה העביר

 היא בלהתק שלא מה ,רשימה ישיר באופן קיבל ס"קב כל אולם ,מעביר איו

 ממצאי כי והאכיפה התביעה תחום מהלת מסרה לביקורת סותהבהתייח

 העברת מע הסדיר הביקור ליחידת מהלת מיוי העדר כי ,מעלים הביקורת

 למידיתל בוגע גם ,כןכי על הה .החיוך משרד מטעם לאיתור תלמידים רשימת

 מידעה עם קורלטיבי תלמידים איתור תקיים לא ,הישוב מן תלמידים רק ולא חוץ

 המידע מלוא העברת להעדר אפשרי הסבר המציע כשל ,החיוך במשרד המצוי
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לתביעה העירוית לצורך קיטת הליכי אכיפה שבמידת סבירות גבוהה היה בהם 

כדי לצמצם את שיעור השירה. 

  

  יומן וכחות    

62. על פי תפיסת משרד החיוך, וכחותם הסדירה של התלמידים בשיעורים 

היא תאי בסיסי להתהלות תקיה בבית הספר ולהצלחה בלימודים. בבתי 

הספר העל-יסודיים וכחות סדירה כללת בציון ההישגים הלימודיים, 

והמורים דרשים לתעד את וכחותם או היעדרותם של התלמידים במסמך 

. משרד החיוך קבע כי "יומן המורה הוא כלי יהול פדגוגי בעל  6שיועד לכך

חשיבות רבה, המאפשר... לעקוב מקרוב אחר מגוון תפקודיהם של 

התלמידים". בתי הספר מחויבים להל רישום קפדי של ההיעדרויות 

מהלימודים, ולדווח לקב"סים על היעדרות ממושכת ללא סיבה מוצדקת. 

מתחילת 2011 חויבו בתי הספר "להמיר את יומן המורה הידי בשימוש 

ביומן הממוחשב של משרד החיוך... מורה שאין לו גישה למערכת 

הממוחשבת רשאי להמשיך ולהשתמש ביומן הידי".   

בחודש דצמבר  2016שלח מכתב מאת המפקחת על הביקור הסדיר מחוז 

ת"א במשרד החיוך ליחידות הקבס"ים בדבר החובה לעיין /להיעזר ביומוי 

הוכחות. במכתב מצויין כי לאור פיות של מבקר המדיה, יש להחזיר 

לתוכית העבודה השתית של קצין הביקור הסדיר הפועל ברשות החיוך 

המקומית, את ושא בדיקת וכחות התלמידים <3>.  

הביקורת העלתה כי הקב"סים  בעירייה לא בדקו את היומים - ידיים או 

ממוחשבים - ולא עשו שימוש בכלי חיוי זה כדי לאתר תלמידים ששרו.  

בהתייחסותן לביקורת מסרו שתיים מהקבסי"ות כי לא ראו ביומן כלי עזר 

לאיתור תלמידים ושרים או תלמידים בשירה סמוייה.  

מהלת יחידת הקב"ס מסרה לביקורת כי מכתבה של המפקחת על הביקור 

הסדיר המצויין, לא הובא לעיוה או ידיעתה.  

בהתייחסותה לביקורת מסרה מהלת מחלקת החיוך כי הדיווחים על 

בעיות ביקור סדיר יתים על ידי מערכת משוב. לאחרוה עיין תלמידים עם 

                                                            
6 המסמך לרישום וכחות והיעדרות של תלמידים מכוה בחוזרי משרד החיוך - "יומן הכיתה", "היומן הכחול" 

ו"יומן המורה".  
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זה חודד מול המפקחת על הביקור הסדיר ותבקשו לבצע לפחות פעמיים 

בשה בדיקה מדגמית ביומן/יומן דיגיטלי או מב"ס על פי כיתות או שכבות.  

     

  סיורי שטח ואיתור תלמידים משוטטים 

63. בחוזר מכ"ל מהתש"ה קבע כי "קצין הביקור הסדיר יקיים סיורים 

בסביבת בתי הספר ובכל מקום אחר שתלמידים עלולים לשוטט בו בשעות 

הלימודים. בסיורים אלה הוא יברר את שמם ואת מעם של תלמידים אלה 

ואת בתי הספר שהם רשומים בהם.  

 הביקורת העלתה כי הקבס"ים לא והגים לבצע סיורי שטח  במטרה לאתר 

תלמידים משוטטים כמתחייב מחוזר מכ"ל משרד החיוך.   

בהתייחסותה לביקורת מסרה מהלת תחום התביעה  והאכיפה כי ממצאי 
הביקורת מעלים כי הקבס"ים אים מבצעים סיורי שטח על מת לאתר תלמידים 

משוטטים בהתאם לחוזר מכ"ל משרד החיוך. גם כאן בדומה לאמור לעיל שוב 

אוין כלי חשוב באיתור תלמידים אשר הביא לחוסר במידע המועבר לתביעה 

העירוית שבכליה הייתה עושה שימוש לצמצם את אחוזי השירה. 

  

  עבודת הקב"סים   

64. הסכם ההתקשרות להעסקת קב"סים בין משרד החיוך לבין העירייה קובע 

כי הרשות מתחייבת כי במסגרת משרתו יפעל הקב"ס בהתאם לתחומי 

הטיפול והאחריות המפורטים בחוזר מכ"ל משרה"ח. הרשות מתחייבת לא 

להטיל על הקב"ס מטלות שאין בתחומי ההגדרה המוגדרים לעיל כגון: 

מהל מועדויות.  

מיתוח היקפי העבודה והתלמידים המטופלים על-ידי כל קב"סית ביחידה, 

לשים המבוקרות, עולה פער בהיקפים בין הקב"סים.   

מצא כי היקף התלמידים אשר בטיפולה של  הגב' כ. מוך באופן יכר מיתר 

הקב"סיות, בעלות היקף משרה זהה.  

בהתייחסותה לביקורת מסרה הגב' כ. כי בשים המבוקרות הועסקה, בוסף 

לתפקידה כקב"סית במטלות וספות אשר הוטלו עליה. העובדת מסרה 

לביקורת כי הוטלו עליה משימות בתחום מועדויות הן של החיוך והן 
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המשותפות לחיוך ולרווחה. סה"כ חמש מועדויות. ובוסף, מועדוית 

קדימה המופעלת על-ידי עמותת לשובע.  

בין הושאים בהם טיפלה : ישיבות מעקב בהרכב עו"ס מועדויות, צוות 

המועדויות, מחה ממשרה"ח. טיפול בתחום הארגון והלוגיסטיקה- טיפול 

בבעיות כח-אדם[ עובדי העירייה במועדויות], מזון, תחזוקת המבים, יהול 

ומעקב אחר תקציב המועדויות עבור חוגים, מזון, רכישת ציוד מתכלה 

וריהוט, ארגון קייטת קיץ לרבות פעילויות חוץ והזמת אוטובוסים ועוד.  

 .65מצא כי במכתב מיום 21.12.2014 אשר שלח ממשרד החיוך אגף א'- חיוך 

לילדים ווער בסיכון אל מהלת המחלקה מצויין שיוי במודל הפעלה ויהול 

המועדויות המשפחתיות (משותפות ולא משותפות). במכתב מובהר כי 

במסגרת שיויים ארגויים במשה"ח, המועדויות הועברו מהמחלקה לביקור 

סדיר למחלקה לקהילה ורווחה ברשויות. המועדויות יוהלו על-ידי מהל 

שח"ר יישובי (אור יהודה- ר.ק) <4>.  

 .66מצא כי רק כעבור כשתיים ממועד החיית משרד החיוך, בחודש ובמבר 

2016, בוצע השיוי הארגוי בעיריית אור יהודה.  

הקב"סית מסרה לביקורת כי החל ממחצית חודש ובמבר 2016 עבר תחום 

הטיפול הלוגיסטי/ארגוי לאחריות עובדת במחלקת החיוך, הגב' ר.ק וכי 

כיום באחריותה הטיפול בתחום הפדגוגי של המועדויות, לרבות המשך 

מעקב/טיפול וקביעת "ההתערבות החיוכית" בתלמידי המועדויות.  

  פיקוח ובקרה   

67. החל משה"ל תשע"ד ועד תשע"ו, כולל, לאחר שמהלת יחידת הקב"ס הגב' 

פ. סיימה את תפקידה, ולא מותה מהלת חדשה, פעלו הקבס"יות בכפיפות 

ישירה למהלת מחלקת החיוך בעירייה.  

68. במטרה לבחון את אופן הפיקוח והבקרה אחר עבודתן, ביקשה הביקורת כי 

יוצגו לפייה אופן הדיווח והבקרה אשר הפעילה המהלת. בהתייחסותה 

לביקורת בפגישה מיום 1.2.2017 מסרה מהלת מחלקת החיוך כי הגה 

לקבל דיווח בפגישות עבודה שוטפות ובדיווחים שוטפים, והשתתפות בוועדת 

התמדה.  
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69. בקשת הביקורת כי יוצגו לפייה התיעוד והסיכומים של הושאים אשר דוו 

ודווחו בפגישות העבודה כאמור וכפי שמסרה מהלת המחלקה, לא עתה. 

מהלת מחלקת החיוך מסרה לביקורת כי הרישומים משים קודמות לא 

שמרו וברשותה הרישום של שה זו בלבד.  

  תכיות טיפוליות    

70. משרד החיוך מפעיל ומפתח ותכיות התערבות טיפוליות ארציות באמצעות 

תקצובן לשם צימצום ממדי השירה ולאפשר יצירת תאים חיוכיים 

לימודיים המאפשרים לתלמיד בסיכון השתלבות בבית הספר.  

71. בין תפקידי הקב"ס קבע בחוזר מכ"ל משרד החיוך כי הקב"ס ייזום ויישם 

תכיות טיפוליות מועות לצמצם ממדי השירה.  

בין מגוון התוכיות הארציות אשר משרד החיוך  מתקצב יתן למצוא בין 

היתר:  

תוכית מ"ע (מיעת שירה עכשיו), תכית מל"א (מרחב למידה אחר), 

תכית אמ"ץ (אמוה בעצמי, מוכן למאמץ, צופה להישגים), תל"ם (תופה 

לבגרות מלאה), מיפ"ה (מוף לחיים באמצעות פרחי הוראה).  

72. הביקורת העלתה כי מגוון התוכיות הטיפוליות אשר הופעלו בשים 

המבוקרות באור יהודה היו מצומצמות ביחס למגוון שפיתח משרד החיוך 

וכללו תוכית מ"ע ותוכית חדר מל"א.  

73. בתשובתה לביקורת מסרה מהלת מחלקת החיוך כי כיוון שהקב"סיות לא 

ייזמו הפעלת תוכיות טיפוליות (מעבר למוזכר- מ"ע/חדר מל"א) לא מצאה 

לכון לתקצב תוכיות טיפוליות וספות.  

74. הקב"סיות מסרו לביקורת בתשובתן כי כיוון שלא היו מודעות למגוון 

התוכיות הטיפוליות אשר מתקצב משרד החיוך, לא פו ולא ייזמו בקשה 

לתקצובן.  

מהלת יחידת הקב"ס מסרה לביקורת כי רק לאחר הפיית תשומת ליבה על- 

ידי הביקורת בעיין זה הובא לידיעתה המידע הקיים והמפורסם באתר 

משרד החיוך.  

75. הביקורת העלתה כי תוכית החדר המל"א הופעלה בבית הספר התיכון 

"יובלים" בכיתות ז-ח ובכיתה יא' . מצא כי בהחלטת ראש העירייה דאז, 

הופסקה הפעלת התוכית הטיפולית בכיתה יא'.  
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הקב"סית אשר בית הספר בתחום טיפולה מסרה לביקורת כי הפסקת 

תוכית חדר מל"א בכיתה יא' היה ביגוד לדעתה המקצועית אך לא פתה או 

פעלה בעיין במטרה להחזירה, מעבר לשיחה בע"פ עם מהלת מחלקת 

החיוך.  

  תוכית עבודה    

76. עבודת הקב"סים  כוללת מגוון  רחב של פעולות לרבות: שיבוץ תלמידים 

במסגרות לימודיות, איתור תלמידים משוטטים, טיפול בושרים 

פוטציאליים ובושרים בפועל,  מעקב אחר תלמידים ששובצו במסגרות 

חיוכיות, השתתפות בישיבות בבתי הספר ובוועדת רשותיות ועוד. פעילויות 

מסוימות מבוצעות במהלך השה כולה וחלקן במהלכה או בסופה.  

77. הביקורת בקשה לבחון את תוכית העבודה ככל שקיימת ליחידת הקב"סים. 

מהלת היחידה הגישה לביקורת ולבקשתה, מסמך אשר ממו עולה כי 

המדובר במסמך המפרט יעדים, אופן מדידתם וכו'. עולה כי המסמך איו 

כולל תוים ופעולות הדרשים להיכלל בתוכית עבודה חודשית או שבועית 

ולמעשה איו עוה לצורך תוכית עבודה שתית. הביקורת  סבורה כי בשילוב 

הפירוט הדרש ובשילוב והטמעת מסמך היעדים, יתן לקבוע תוכית עבודה 

שתית ליחידה. 

  תיעוד הטיפול ויהול תיקים     

78. על פי חוזר מכ"ל מהתש"ה , על כל קב"ס להל תיק מעקב אישי לכל 

תלמיד שבטיפולו ו"על כל טיפול בתלמיד... יירשם מזכר בציון התאריך 

שיישמר בתיק המעקב האישי". בוסף, על כל קב"ס להזין למערכת 

הממוחשבת הייעודית, "הקבסט",  את פרטיו של כל תלמיד שבטיפולו ואת 

הפעולות שקטו ביחס אליו. בבדיקת הביקורת של תיקי מטופלים אצל 

הקב"סים (פירוט ראה בהמשך ובספח ג'), עלה כי:  

 מצאו מסמכים של מטופל אשר מתויקים במספר תיקים וכי לא קיים 
"איחוד תיק", וכתוצאה מכך אין ריכוז בתיק אחד של תיעוד הרצף 

הטיפולי. בדרך כלל מקרים אלו כאשר התלמיד עובר מטיפול קב"ס 

מסוים לקב"ס אחר.  

 מצא כי במקרים רבים לא קיים טופס שקבלתו מאת בית הספר הוא 
האסמכתא הדרשת לפתיחת תיק טיפול.  
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 מפירוט הפעולות בתיקים והמסר לביקורת על ידי הקב"סיות לאופן 
התיעוד במערכת הממוחשבת ה"קבסט", עולה כי התיעוד במערכת היו 

דל בפרטים. על כל קב"ס למלא מספר מצומצם של שדות, תוך בחירה 

מתוך מספר אפשרויות קבועות כגון: המסגרת בה לומד התלמיד, הגורם 

המדווח (בית הספר/משפחה), מסגרת הטיפול (חוכות/מעקב קב"ס ללא 

תוכית/מועדוית), דרכי טיפול (ביקור בית/ישיבות צוות). בשדה אחד 

בלבד –הערות- יתן להוסיף תוכן מילולי קצר. לדברי הקב"סיות מגבלות 

אלו במערכת אין מאפשרות להן לתעד  את פעולותיהן  כדרש. עוד 

מסרו כי לא יתן להפיק דוחות מהמערכת המתייחסים למיפוי על פי 

ביקורי בית שעשו כיוון שהמערכת [הממוחשבת] מציגה רק את דרך 

הפעולה הראשוה. ביקור בית שכתב בדרך פעולה וספת לא קלט 

במיפוי. כמו-כן לא יתן להפיק דיווח חודשי על פעולות במערכת בחתך 

שם קב"ס. 

79. לאור מגבלות אלו לרבות אי יכולת להפיק  מהמערכת הממוחשבת  

"הקבסט " דוחות על היקף ביקורי בית ודיווחים חודשיים אותם מחוייבים 

הקב"סים לדווח באמצעותה, פתה הביקורת אל משרד החיוך- מחוז תל 

אביב, ובאמצעותה אל חברת מרמת המפתחת את המערכת עבור משרה"ח, 

בבקשה שאלו יפיקו עבורה מספר דוחות ותוים החוצים לביקורת. למרות 

פיות רבות וחוזרות ולאורך כל תקופת הביקורת, בקשת הביקורת לא עתה 

ולא עלה בידיה לקבל את התוים המבוקשים.  

  שמירת תיקים   
80. חוזר מכ"ל משרד החיוך קובע כי תיק מעקב אישי של תלמיד אשר בטיפולו 

של הקב"ס יהיה במקום עול.  

הביקורת העלתה כי כלל תיקי התלמידים המטופלים אים מצאים במקום 

עול.  

תיקי המטופלים של חלק מהקב"סיות מצאו כשהם מוחים על-גבי אצטבע 

פתוח במשרדן של העובדות ומאפשר גישה גם ללא מורשים.  

  אבטחת מידע וחסיון תוים    

81. חוק הגת הפרטיות מפרט החובה לשמירת מידע חסוי והמכיל פרטים 

אישיים וחסויים על אדם, לרבות תלמידים המטופלים על- ידי גורמי העירייה 

השוים.  
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הביקורת העלתה כי פרוטוקולים המכילים מידע חסוי ולרבות מידע אישי 

של תלמידים ומשפחותיהם, לרבות מידע הדרש לחסיון כעולה מלשון חוק 

הגת הפרטיות מצא חשוף ברשת המחשוב העירוית לגישה לעובדי עירייה 

שאים מורשה גישה למידע זה וכן לעובדי מיקור חוץ שאף הם אים מורשה 

גישה למידע חסוי זה.   

הפרוטוקולים כללו מידע לאורך שים רבות החל משת 2009 ועד לשת 

2017, מועד הביקורת הוכחית, ובכלל זה החלטות טיפוליות ועוד (ראה 

ספח ב').  

82. זה המקום לציין, כי הביקורת תקלה בקשיים מצד חלק מהמבוקרים  אשר 

גבלו בחוסר רצון לאפשר לביקורת  גישה למערכת המידע הממוחשבת 

"קבסט", ולתיקים הפיזיים בטעה של חסיון המידע, לרבות פייתה של 

הגב' .ו ליועמ"ש לעירייה ולמחלקה המשפטית של משרד החיוך. זאת 

ולמרות שהביקורת הציגה חוו"ד משפטית התומכת  7למרות הקבוע בחוק

בזכות העיון של המבקר במידע חסוי. לאור מתן חוו"ד של יועמ"ש העירייה, 

, התאפשרה גישת המבקר (רק) למסמכים בתיקים 8כעולה מלשון החוק

הפיזיים.  

83. לציין, חוו"ד של היועמ"ש לעירייה המצדדת בעמדת המחלקה המשפטית של 

משרד החיוך הועברה על ידי הביקורת בבקשה לבחיה משפטית על-יד 

גורמים משפטיים מחוץ לעירייה. 

      בתגובתה לביקורת מסרה היועמ"ש לעירייה כי לאור העובדה שחוות דעתי 

לגופו של עיין כפי שיתה במועד הרלווטי, עומדת בעיה, אתייחס להלן אך 

ורק לסוגיית הסמכות להעברת חוות  דעת היועץ המשפטי לרשות  "לבחיה 

משפטית"  על ידי גורמים חיצוים.  

     בהתייחסותה הפתה היועמ"ש לעירייה למעמדו וסמכויותיו של היועמ"ש 

לרשות המקומית המעוגת בחוק הרשויות  (ייעוץ משפטי), תשל"ו- 1975.  

      עוד הפתה להלכה הפסוקה, בצייה: בג"צ 4247/97, 921/98 סיעת מרץ 

במועצת העיר ירושלים, בג"צ 5277/07 ברוך מזל ' מפקד משטרת מחוז י-ם, 

                                                            
7 סעיף 170 ב(א) לפקודת העיריות.  

8 סעיף 170ב. לפקודת העיריות -המצאת מסמכים ומסירת מידע.   
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ועוד ואשר לטעתה מן המקובץ עולה כי חוות דעת היועץ המשפטי לרשות, 

קובעת ומחייבת את גורמי הרשות על בחריה ועובדה.  

      עוד מצטטת היועמ"ש לעירייה  בתגובה מעמ"מ 6145/12 הרטמן  'צרת 

עלית:   

      "חוות הדעת של היועץ המשפטי לעירייה בשאלה משפטית  קובעת 

מבחינת גורמי העירייה, ובכלל זאת העומד בראשה, את המצב המשפטי 

המצוי (עת"מ 219/06 הבית הפתוח נ' עיריית ירושלים (פורסם בנבו), 

כמובן בכפוף לחוות דעת היועץ המשפטי לממשלה בהקשרים הנצרכים 
ולפסיקת בתי המשפט" [הדגשה אינה במקור].   

  תגובת הביקורת    

 החיות היועץ המשפטי לממשלה, תפקידי היועץ המשפטי לממשלה      חוזר9 

קובע בהאי לישא:   

     "הייעוץ המשפטי  

     היועץ המשפטי לממשלה מייעץ לממשלה ולמשרדי הממשלה וכן 

לגופים ציבוריים אחרים, בין במישרין ובין  באמצעות  היועצים 

המשפטיים של גופים אלה . על-פי המסורת והנהוג בישראל הנחיות 

היועץ המשפטי לממשלה מחייבות את כל המערכת הממשלתית, 

ופרשנותו של היועץ המשפטי לממשלה לחוק היא, הפרשנות 

המוסמכת מבחינת רשויות השלטון, כל עוד לא קבע בית המשפט 

אחרת".  

זאת ועוד אף לשיטתה של היועמ"ש לעירייה ומתוך הפסיקה אותה היא 

בחרה לצטט בתגובתה לביקורת מתוך עמ"מ 6145/12 הרטמן  'צרת עלית:  

     "חוות הדעת של היועץ המשפטי לעירייה ..., כמובן כפוף לחוות דעת היועץ 

המשפטי לממשלה בהקשרים הנצרכים, ולפסיקת בית המשפט" 
[הדגשה אינה במקור].  

                                                            
9 החיות היועמ"ש לממשלה, משפט מיהלי עקרוות כלליים , 16.2.2002, עדכון:16.2.2003. 
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      עולה כי כן, תגובתה של היועמ"ש לעירייה איו עולה בקה אחד עם החיות 

היועץ המשפטי לממשלה ופסיקת בית המשפט ומכאן, הביקורת מוסמכת 

לפות ולקבל יעוץ משפטי מהיועץ המשפטי לממשלה.  

 

  מעקב ודיווח    

84. חוזר מכ"ל משרד החיוך קובע כי על כל טיפול בתלמיד- ביקור בית, שיחה 

עם המחך, השתתפות בישיבות צוות וכד', יירשם מזכר בציון התאריך 

שיישמר בתיק מעקב אישי.  

בתום כל חודש יערוך הקב"ס דיווח חודשי על תלמידים שבטיפולו ויעביר 

דיווח לממוה על הביקור הסדיר בלשכת המחוז ולממוה הארצי על הביקור 

הסדיר לא יאוחר מאשר במחצית כל חודש לגבי החודש שעבר.  

85. הביקורת ביקשה שיוצגו לה כלל הדיווחים בחתך כל קב"ס בשים 

המבוקרות. בקשת הביקורת לא עתה. הקב"סיות מסרו לביקורת כי הן לא 

והגות בהתאם ללשון חוזר המכ"ל ולא מעבירות דיווח חודשי.  

עוד מסרו כי הדיווחים עשים באמצעות מערכת "הקבסט" (ראה גם סעיף 

  .(73

בתגובתה לביקורת מסרה מהלת מחלקת החיוך כי מערכת הקבס"ט לא 

מאפשרת דיווחים בחתך של כל קב"ס בשים המבוקרות ובפיה של 

המחלקה לחברת מרמת לא תקבל מעה. לעיין הדיווח החודשי- המערכת 

הממוחשבת מדווחת באון ליטין בכל רגע תון ולא אחת לחודש, כפי שהיה 

הוג עד לפיתוח מערכת הקבס"ט, ידית או באמצעות דיסק און קי.   

86. ממכתב שהגיע לידי הביקורת עולה כי בחודש ובמבר 2016 שלחה המפקחת 

על הביקור הסדיר מכתב למחלקת החיוך בעירייה ובו פירוט היקפי 

הדיווחים של כל הקב"סים בעירייה על התלמידים שבטיפולם. מעיון 

בתוים עולה כי אכן קיים פער בין מספר הדיווחים בגין התלמידים 

שבטיפול הקב"סים לבין סך התלמידים שבטיפולם, כלומר דיווח חסר.  
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  היחידה לקידום וער  

87. היחידה לקידום וער פועלת בהתאם להלים ולהחיות של משרד החיוך 
ומהווה מסגרת ארגוית תומכת בביצוע ובהפקת תכיות  חיוכיות 
וטיפוליות ברמה האישית , קבוצתית משפחתית וקהילתית בקרב וער 

מותק10 ווער בסיכון11 .  

היחידה מטפלת בבי וער בגילאים 18-14, אשר פלטו ממערכות החיוך 
הפורמאלי, לאחר קבלת פטור מלימודים  או לאחר סיום לימודי חובה ועד 

לגיוסם לשירות חובה בצה"ל.  

88. משרד החיוך פרסם והל הקורא לרשויות המקומיות המבקשות להקים 
יחידה לקידום וער לטפל בוער מותק ווער בסיכון, לפעול בהתאם 
למדייות המשרד אשר פורסמה בחוזר מכ"ל- "והל הקמת יחידה לקידום 

וער ברשויות המקומיות" מיום 10.10.2013. 

 מהות ותפקיד היחידה לקידום וער:            

 להוות כתובת לכל ער וערה מותקים ששרו ממערכות החיוך 
הפורמליות ולכל ער וערה בסיכון לשירה ממערכת החיוך, הזקוקים 

לתמיכה, סיוע, הכוון וייעוץ. 

 לאפשר לכל ער וערה מותקים שמבקשים לחזור למערכת החיוך או 
לחזור ללמוד בכלל, למצוא את המסגרת ואת מסלולי הלימוד האפשריים 

המתאימים להם. 

 לייצר לכל ער וערה, אפשרויות והזדמויות חדשות על מת שיוכלו 
להגיע למיצוי פוטציאל  אישי בתחום מצויות ועיין אישיים במגוון 

תחומי הדעת. 

 להעיק שירות חיוך וטיפול, שירותי ייעוץ, הכווה בתחומי כישורי 
חיים, מיומויות השכלתיות בעלות תעודות משמעותיות ובקיית כלים 
חברתיים כדי לשלבם מחדש בחברה בת גילם כאזרחים פעילים 

ותורמים. 

 להעמיק את האחריות והמחויבות של החברה כלפי וער המצאים 
בסיכון בשולי החברה, על ידי העלות בעיותיהם של  העריים לסדר היום 

הציבור , הממלכתי, המויציפאלי וקהילתי.  

  

                                                            
 10וער ששר ממערכת החיוך הפורמלי והוכר, כוער מותק על ידי משרד החיוך. 

  11וער בסיכון לשירה ממערכת החיוך הפורמלי.  
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  להלן המבה ארגוי של היחידה

  

  

  

  

                                   

      

          

                                                               

  

  

מפקחת מחוזית  -משרד החינוך מנהלת מחלקת החינוך
 קידום נוער

 מנהלת היחידה לקידום נוער

מנהלת תוכנית  עובדי היחידה
 היל"ה

  

89. תהליך ההתערבות הטיפולית של עובד היחידה באוכלוסיית היעד מתמקד 
בשלושה מישורים:  

א.  במישור הפרטי- המעה הפרטי מתבצע בהתאם לצרכיו  ויכולתו של כל 
ער וער. המעה הפרטי  עוסק בהתמודדות עם  קשיים אישיים, 

חברתיים ומשפחתיים. 

ב.  במישור הקבוצתי- התמודדות עם יסיוות  לשיוי ערכים, ורמות, 
ודפוסי עמדות ודפוסי ההתהגות א- סוציאליים. ושא התכיות  

הקבוצתיות גזרים מצורכי אוכלוסיית היעד. 

ג.  במישור הקהילתי- פעילות התדבותי  למען הקהילה. 
90. במסגרת היחידה לקידום וער מופעלת תכית היל"ה (השכלת יסוד לימודי 

השלמה),  בפיקוח ובתקצוב  של מהל חברה ווער אגף קידום וער במשרד 

החיוך. התכית  היה מסגרת לימודית  להשלמת 12 שות לימוד ב"דרך 

לבגרות".  
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 .91והל משרד החיוך "קידום וער- תכית  היל"ה –הגדרות"12  מפרט את 
מטרות התכית כדלקמן:  

א.  הרחבה ומימוש היכולת והפוטציאל האישי של כל ער מותק בתחומי 
השכלה, מקצוע ותפקוד חברתי. 

ב.  השלמת השכלה פורמלית לוער מותק בהתאם למסלולי הלמידה 
השוים. 

ג.  שילוב מחדש של וער מותק במסגרות חיוך פורמליות ובמסגרות 
הורמטיביות של בי גילו. 

ד.  פתוח וחיזוק ערכים חיוכיים  חברתיים בקרב חיכי התוכית לצורך 
שילובם  בחיי הקהילה. 

 היקפי תלמידים ושעות הוראה בתוכית היל"ה    

92. היקפי תלמידים ושעות הוראה בשירותי השכלה לוער מותק, מוגדרים 

ברמת מחוז, לתקופה של שת/חודש  פעילות. ההיקפים מתועדים במערכת 

הממוחשבת מ(תיק ער) לתכון ובקרה של קידום וער ברמה של ער/ה  

מטופלים/מותקים/לומדים (בהיל"ה).  

93. על –פי הלי משרד החיוך דרשות היחידות לקידום וער לדווח מדי חודש 

באופן ממוחשב את מצבת הלומדים בתוכית ואת מצב הוכחות שלהם 

בפועל (מי מגיע, מי פרש וכו').  

הביקורת העלתה כי במערכת הממוחשבת ביחידה קיים דיווח ,"דוח 

השכלה", המפרט את מצבת התלמידים הרשומים בפירוט :פרטים אישיים, 

תוכיות לימודים (תעודת 10 ש"ל, תעודת 12 ש"ל מוגבר וכו'), מועד 

תחילת לימודים, שם המטפל וסטטוס אישור (מאת המחוז לקליטת התלמיד 

בתוכית). מצא כי מהלת תוכית היל"ה דרשת לאשר באופן ידי, ע"ג 

הדוח הממוחשב את פרטי התלמידים הוכחים בפועל בתוכית.  

 .94מצא כי מתוך 22 תלמידים הכלולים ב"דוח השכלה" כון ליום 21.6.2015 

(שה"ל תשע"ה) וכחים 18 תלמידים. מתוך 37 תלמידים הכלולים ב"דוח 

השכלה" כון ליום 3.7.2016 (שה"ל תשע"ו) וכחים 17 תלמידים.  

95. עוד העלתה הביקורת פערים בין מספר התלמידים המדווחים לביקורת 

כלומדים בתוכית היל"ה בשת הלימודים תשע"ה על-ידי מחלקת החיוך 
                                                            

12 משרד החיוך- מהל חברה ווער- והל א1- מיום 1.1.2014. 
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וכן מספר התלמידים המדווחים כלומדים בתוכית על-ידי משרד החיוך כפי 

שפורטו ב"התמוה החיוכית" לשת תשע"ה, לבין הפירוט המוזכר(ראה 

טבלה מס' 5 ).   

96. הביקורת בקשה שיוצגו לה תוי ערים/ערות מטופלים להלן התוים 
שמסרו מאת היחידה לקידום וער [טבלה מס' 12]:  

  

אוכלוסיית 
התלמידים 

המטופלים  

תשע"ו  תשע"ה  תשע"ד  

אין תוים   58  מותקים
מדויקים  

  53

מטופלים לומדים 
בביה"ס  

   54  84  100

153  121  112  סה"כ  

  

    מצבת תלמידים  בתוכית היל"ה:  

  

    

תשע"ו  תשע"ה  תשע"ד    

לומדים רשומים 
"דוח השכלה"  

  29  22  37

לומדים  

לומדים כון 2/6/15  

לומדים כון 3/7/16  

  -אין תון מדוייק  

  18

  

  -

  17
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  מיפוי ואיתור וער מותק ווער בסיכון 

  איתור   

97. חוזר מכ"ל מהתש"ה קובע, כי  איתור תלמידים אשר פלטו ממערכות 

החיוך הפורמאלי ייעשה בדרכים האלה:  

א.  הצלבות מידע ממוחשבות של קובץ אוכלוסיית הוער ביישובים השוים 
עם קובצי התלמידים המדווחים למשרדו. 

ב.  איתור בשטח (במוקדי בילוי והסתובבות של וער). 
ג.  דיווח מקצין ביקור סדיר של ערים מקבלי פטור מלימודים. 

ד.  דיווחים מגורמי חיוך וטיפול שוים (עובדות סוציאליים קציי מבחן, 
משטרה, יועצות בתי- ספר  וכיוצ"ם) על וער מותק ועל וער בסיכון. 

98. הביקורת העלתה כי  ביחידה לא קיים קובץ מידע  ממוחשב או ידי של 

אוכלוסיית הוער ברשות אותו יתן להצליב במטרה לשמש את עובדי קידום 

וער בפעולות האיתור כעולה מהוראות חוזר מכ"ל משרד החיוך 

מהתש"ה.  

 .99מצא כי במערכת המידע הממוחשבת ביחידה,  בעמודת לשוית "ערים 

פוטציאלים" קיים קובץ המכיל פירוט שמות תלמידים אשר רובם ממערכת 

החיוך החרדי, מהמוכר שאיו רשמי, ומיעוטם מהחיוך הממלכתי אשר 

אים רשומים להמשך לימודם במערכת החיוך. עולה כי לקובץ זה אין 

מעקב טיפול או אופן הטיפול על-ידי יחידת קידום וער.  

100. מהלת היחידה לקידום וער מסרה, כי בעקבות הערת הביקורת, קבלה 

בתאריך 4.7.2017 ממחוז ת"א של משרד החיוך, רשימה, קובץ ממוחשב של 

ערים וערות פוטציאליים מעודכן לחודש מאי 2017 וכי הרשימה תבחן על- 

ידה ותבוצעה פעולות בדיקת בי הוער פוטציאליים הכלולים בה.  

101. הביקורת העלתה כי ביחידה לקידום וער לא מבוצעות פעולות איתור ערים 

בסיכון באמצעות סיורי שטח במוקדי הבילוי וההסתובבות של וער. 

בהתייחסותה לביקורת מסרה מהלת היחידה כי ביחידה אין תקן לעובדי 

קידום וער עובדי לילה בתפקיד סיירי שטח. בעבר הייתה עו"ס רחוב 

שהייתה על תקן רווחה אך בשל אופי העבודה בקידום וער ישבה ביחידה 

והייתה אחראית על איתור בשעות המאוחרות של הערב והלילה. העו"ס 
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סיימה את עבודתה בקיץ 2015 ולאחר מכן, בחודש דצמבר  2015כסה לעיר 

עמותת "על"ם" המפעילה יידת אשר מבצעת איתור באופן קבוע פעמיים 

בשבוע בימים רביעי ושבת. היחידה מצאת בקשר עימה.  

  הפיה  

102. חוזר מכ"ל מהתש"ה קובע כי:  

 ערים/ות בגילאי חיוך חובה (16) שאותרו  כשושרים יופו לטיפול קצין 
הביקור הסדיר ביישוב. 

 ערות מעל לגיל חיוך חובה שאותרו כושרות תופיה לטיפול השירות 
לערות במצוקה. 

 ערים מעל לגיל חובה אשר אותרו כושרים וערים אשר קבלו פטור 
מלימודים מהקב"ס יופו לאבחון ולהמשך  טיפול ביחידה  לקידום וער 

במטרה לשלבם מחדש. 

103. הביקורת בחה בבדיקה מדגמית את  מספר התלמידים אשר הופו מיחידת 

הקב"ס  ליחידה לקידום וער, מספר ההפיות  הרשומות ואופן הקליטה  

והטיפול של תלמידים אלו בשים המבוקרות.  

        הביקורת העלתה פערים במספר ההפיות כפי שדווחו לביקורת מאת 

הקב"סים למספר התלמידים הרשומים ביחידה לקידום וער כמופים על 

ידי הקב"סים [טבלה מס' 13]:  

 

שם הקב"ס המפה    ו"תשע

  ביחידהרישום  פער

   וערלקידום

מדווח על  ידי יחידה 

קב"ס  

  

  3   9   6 .ו  

  3   24   21 ש.ע  

  1   3   2 ד.ח  

  7   36   29   כ"סה
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104. הביקורת העלתה כי ער אשר הופה בחודש ספטמבר 2014 מיחידת 

הקב"סים (.ו)  לקידום וער ואשר טופל ביחידה במהלך שה זו, הופה 

אליה שוב מהקב"ס בשה החדשה קרי  בחודש אוקטובר 2015, לטיפול 

במסגרת תכית היל"ה. מצא כי התלמיד הופה ללא טופס הפיה חדש 

המתעד את המעורבות החיוכית  והטיפול לו זכה במהלך הטיפול  ביחידת 

הקב"ס.  

        הביקורת סבורה, כי הפייה של התלמיד ללא טופס הפייה עדכי עלול 

להביא לאובדן מידע חשוב המעיד על הרצף הטיפולי שמועק לתלמיד.   

        בתגובתה לביקורת מסרה מהלת היחידה לביקור סדיר הסבר לפערים : 

אורית מדווחת שהפער ובע מהעובדה שישן הפיות שהופו על ידי 

הקב"סיות בסוף שת הלימודים תשע"ה (בחודשי הקיץ) וספרו כהפיות 

שתקבלו בשת הלימודים תשע"ו, מכיוון שהחלה את עבודתה כמהלת 

היחידה לקידום וער רק באוקטובר 2015 ובחודש זה ההפיות הופו לעובד 

קידום וער להמשך טיפול.  

        בוגע לב.ח לא ממש התחילו לטפל בה מכיוון שבשיחה שהתקיימה ב 

18.1.16 הוחלט שהיא שארת בבית אקשטיין.  

  הפיה בן גורמים מטפלים  

105. הביקורת העלתה כי ישן הפיות תלמידים מיועצות בתיה"ס ישירות ליחידה 

לקידום וער מבלי שהטיפול הופה תחילה ליחידת הקב"ס.  

        בהתייחסותה לביקורת השיבה מהלת היחידה לקידום וער כי אכן לעיתים 

הוג כך להפות תלמידים ישירות מהיועצות  הבית- הספריות ליחידה מבלי 

שטופלו ע"י קב"ס מהסיבה שלהורי התלמידים, לעיתים "קל" יותר להפות 

את התלמיד לטיפול בקידום וער על-מת לסייע במיעת  שירתו.  

        עוד מסרה כי לעיתים הבעיה אשר  בגיה הופה התלמיד לקידום וער איה 

עוצה בביקור סדיר בבה"ס אלא בבעיה  חברתית.  

       בתגובתה לביקורת מסרה מהלת היחידה לביקור סדיר כי ההפיות של 

תלמידים לתוכית היל"ה הן גם על רקע רגשי/התהגותי/משפחתי ולא רק 

על רקע של בעיות חברתיות.  
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106. הטיפול בערים בסיכון וערים מותקים מתבצע כאמור על ידי מספר 

גורמים בעירייה מלבד היחידה לקידום  וער. ערים מצאים בסיכון של 

התמכרויות, ערות בסיכון מטופלים על ידי היחידה לערות במצוקה 

במחלקת הרווחה, וכן היחידה לביקור סדיר.  

        הביקורת העלתה שלא קבעה בעירייה הגדרה כתובה וברורה באשר לחלוקת 

תחומי האחריות בין הגורמים השוים המטפלים בוער בסיכון ווער מותק, 

ערות בסיכון וכן חסרים הלים בוגע לצרכי שיתוף פעולה והעברת מידע 

בייהם לגבי הערים והערות המטופלים על ידם.  

        בתגובתה לביקורת מסרה מהלת המחלקה לשירותים חברתיים כי בתקות  

העבודה הסוציאלית (להלן-תע"ס) ישן הגדרות לגבי טיפול בערות, בוער 

ובילדים  והמחלקה פועלת על- פיהם. לדעתה אין הגדרה כי כל גוף עובד עם 

הוראות משרדו, המחלקה לשירותים חברתיים הוראות התע"ס ומחלקת 

החיוך עם הוראות מכ"ל משרד החיוך.  

        במסגרת העירוית אחו מתכסים בישיבות משותפות חיוך ורווחה אחת 

לחודשיים לערך ב"פורום חיוך רווחה" במטרה להעלות סוגיות ובעיות 

שוגעות לממשקים ולשיתופי פעולה.  

    

  ועדת תכון ומעקב     

107. בוהל קידום וער קבע משרד החיוך כי בכל רשות מקומית המפעילה יחידת 

קידום וער  תופעל  ועדת תכון ומעקב (להלן- ועדת תו"מ). פעילותה של 

ועדה כזו "מהווה את אבן היסוד לפעילות עם וער בסיכון ועם וער מותק 

במסגרת קידום וער".  הרכבה קבוע בוהל, וקבע בו גם כי היא תתכס 

אחת לחודש ותסח תכית עבודה חודשית ליחידת קידום וער, תסח 

תכיות  רלווטיות לבי הוער שהיחידה מטפלת בהם, וקבע מי הזכאים 

להשתתף בתכית היל"ה.  

        ועדת תו"מ גם אחראית לוודא  שהתכיות מבוצעות כדרש.   

        הביקורת העלתה כי ועדת תו"מ התכסה בשה"ל תשע"ו מדי חודש כדרש, 

ובסה"כ 8 פעמים במועדים שבין  ה-21.10.15 - 17.5.16.  



59  

  2017לשת    12דו"ח  מבקר העירייה  מס' 

  

  

 

        מעיון בפרוטוקולים של ישיבות הוועדה עולה כי על סדר יומה של הוועדה  

עולים ושאים רלווטים לפעילותה אך לא הוג לדון ולסח תוכית עבודה 

חודשית ליחידה. עוד מצא כי לא הוג לבצע מעקב יישום החלטות במסגרת 

הוועדה. מהלת היחידה מסרה לביקורת כי את הפיקוח והבקרה אחר יישום 

המטלות היא והגת לבצע באופן שוטף לאורך הזמן ומבלי להמתין לכיוסה 

של הוועדה המתכסת אחת לחודש. עוד מצא כי בישיבות הוועדה עדר 

מטפל מטעם היחידה לקידום וער כדרש בוהל.  

  

  תיעוד ושימוש בתוכת קידום וער

108. בהתאם לוהל ב6 – "תוכת קידום וער- יהול יומן ער" של מיהל חברה 

ווער במשרד החיוך, דרש לתעד את הטיפול בער מרגע קליטתו ביחידת 

קידום וער ברשות, במערכת המידע.  

           מטרת הוהל להחיית יחידת קידום וער ברשות לשימוש כון בתוכה 

לטובת ביצוע מעקב יעיל וכון אחר התקדמות הטיפול בערים בקידום וער 

ובתוכית היל"ה.  

           הביקורת העלתה כי השימוש בתוכת קידום וער על ידי המטפלים ביחידה 

כלל בעיקר הזת תוים בסיסיים על המטופל כגון: תאריך קליטת הער, 

פרטים אישיים, מצב שיבוץ, סטטוס לימודי, סטטוס טיפול, עובד מטפל 

ותוכית השכלה (היל"ה).  

 .109מצא כי במערכת מוזן "סל השירותים". לא עשה תיעוד של התהליך 

הטיפולי עצמו לרבות: המפגשים שערכו, תכם, מסקות והמלצות שיתו, 

תכיות טיפוליות ועוד. יחד עם זאת עולה כי ערך תיעוד ממוחשב, כקובץ 

WORD ביחידה, לרבות גישה של המטפלים ומעקב ועיון של מהל היחידה. 
כמו כן קיים תיעוד חלקי, וסף ב"תיקי ער" פיסיים.  
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  ודהתוכית עב

110. תוכית עבודה שתית מפורטת הה אמצעי חיוי להשגת מטרות היחידה 

באופן יעיל ואפקטיבי. מצא כי ביחידה לא הוכה תוכית עבודה שתית 

לשה"ל תשע"ו.  

הביקורת התרשמה לחיוב מלוח גאט של תוכית העבודה לשה"ל תשע"ז 

אשר הוכה ביחידה ואשר הוצגה לביקורת והמפרטת את הפעילויות 

המתוכות לביצוע ברמה השבועית/חודשית. 

  שמירת תיקים 

111. הביקורת העלתה כי תיקי המטופלים מצאים עולים בארון במשרדה של 

מהל היחידה. תקין.  
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פרק ד'- המלצות  

112. לקיים הלכה למעשה את החיות משרד החיוך, לרבות והלי עבודה  
פימיים הדים באיתור חייבי רישום בגיל חוק לימוד חובה לגי הילדים 

ולבתי הספר: 

 יחידת הקב"ס תקבל רשימת כל חייבי הרישום ב- 1 לחודש מאי ממדור גי 
ילדים  חייבי רישום לגן חובה . 

 ב- 1 לחודש יוי ממהלית מחלקת החיוך רשימת בוגרי גן חובה, שהיו 
אמורים להירשם לכיתה א'. 

 עותק מהדיווחים יועברו גם למעקב ופיקוח של מהלת המחלקה. 

 תוצאות פעילות האיתור יתועדו על ידי כל קב"ס מטפל בקבס"ט, ובוסף 
יועבר דיווח סטטוס שמי גם למעקב ופיקוח של מהלת המחלקה ולמהלת 

תחום אכיפה ותביעה עירוית, בהתאמה. 

113. יש להקפיד כי בתחילת שת הלימודים יועברו רשימות מרוכזות ממחלקת 

החיוך לידי כל הקבס"ים, לצורכי בדיקתם, כאשר ממצאי האיתור של 

הקבסי"ם יועברו- בוסף לעדכון התוים במערכת הממוחשבת, גם לידיעת 

מהלת מחלקת החיוך.  

114. יש למסד שגרת פגישות עבודה מתוכות, מתועדות, לדיווח ולתיאום, 

קבועות מראש לפי תכון שתי בין הקב"סים לבן מהלת המחלקה; בתוך 

יחידת הקבסי"ם, ועם גורמים מקצועיים משיקים בעירייה, לרבות קידום 

וער ומחלקה לשירותים חברתיים. 

115. מומלץ כי יקבע טופס לתיעוד, פיקוח ובקרה של מהלת מחלקת החיוך אחר 

פגישות עבודה לרבות החלטות וושאים שדוו עם מהלת יחידת הקבס"ים. 

116. מומלץ שמהלת  מחלקת החיוך בשיתוף מהלת יחידת הקבס"ים  תיזומה 

תקציב של העשרת תוכיות טיפוליות אשר ישמשו "בארגז הכלים"  של 

הקבסיו"ת המטפלות בתלמידיהן. 

117. יש לשפר את השימוש במערכת המידע קבס"ט, ככלי מרכזי לתיעוד, ליהול  

שוטף, ולתכון ולבקרה:  

 על כל קב"ס להשתלם בתפעול מלא של המערכת.  
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 יש להקפיד כי פתיחת כל תיק מטופל חדש תוזן מידית במערכת, וכי לא 
ייווצר פער בין תיקים מטופלים בפועל לבין אלו הרשומים במערכת 

הממוחשבת.  

 יש להיעזר בשירותי התמיכה מאת החברה שמפעילה עבור משרד החיוך את 
המערכת, בתכיפות רבה יותר עד להגעה לרמה טובה של השימוש במערכת 

על ידי כל הקבס"ים  , תוך יכולת יצול תוי המערכת לתיעוד, לתכון 

ולבקרה.  

118. יש לפרסם בהקדם החיות מעודכות לגבי אופן: תיעוד חומר בתיקי 

המטופלים במערכת הקבס"ט;  שמירת מידע על הרצף הטיפולי בתיק אחד;  

העברת תיקים בין קבסי"ם וכד'.  

 יש לפרט בשדה "הערות" כל מידע רלווטי, התורם להצגת תמוה שלמה 
וברורה אודות הטיפול בתלמיד, באופן שכל המעיין במערכת יוכל לקבל 

מידע מלא אודות התלמיד, ללא צורך בהסברים. 

119. יש לקוט בהקדם בצעדים לשמירת התיקים הפיזיים בארוות עולים 

כהלכה המותאמים למטרה זו.  

120. בקרת וכחות בביה"ס:  

 יש לוודא כי כל אחד  מהקבסי"ם יערוך באופן סדיר ומתוכן מראש 
ביקורות וכחות בבתי הספר להם הוא אחראי ("ביקורת יומים") - תוך 

תיעוד מדויק של הבדיקה (תאריכים, שמות העדרים, הערות וכו'), 

ובהתאם לטופס מובה הקיים למטרה זו מטעם הביקור הסדיר  במשרד 

החיוך. 

 יש לדרוש באופן שוטף (מדי חודש) מבתי הספר למסור הן לההלת 
מחלקת החיוך והן ליחידת הקבסי"ם תוים של ימי היעדרות בלתי 

מוצדקות של תלמידים, החל מרמה מסוימת. 

 בתוך כך ולצרכי פיקוח, מתבקש מגון בקרה שיבטיח כי מהלת מחלקת 
החיוך תהיה בתמוה בכל עת לוכח הליקויים  לעיל. 

121. על מחלקת החיוך לדאוג  להעמיד לרשות יחידת הקבסי"ם האחראים על 

תלמידי החוץ את התוים המעודכים על כל התלמידים הלומדים מחוץ 

לעיר, לפי המסגרות בהן הם לומדים. 
  



63  

  2017לשת    12דו"ח  מבקר העירייה  מס' 

  

  

 

122. יש לחפש דרך אפשרית על מת להל מעקב הולם אחר סדירות הופעתם של 

תלמידי העיר הלומדים במסגרת חוץ.  

123. איתור תלמידים משוטטים :  

הביקורת מדגישה, כי עריכת סיורים לאיתור תלמידים משוטטים היה 

אחת מהחובות החלות על הקבסי"ם. למותר לציין, כי לסיורים אלה 

חשיבות רבה, בכך שבוסף לסיכוי להחזרתם לביה"ס.  

 מומלץ לקיים ביחידה לביקור סדיר תוכית הדרכה מובית לאופן ביצוע 
פעולות האיתור. 

 לזהות את הבעיות המועות מהקבס"ים  את פעולות האיתור באמצעות 
סיורים בסביבה בתי הספר ובכל מקום אחר שתלמידים עלולים/עשויים  

לשוטט בו בשעות הלימודים ולפעול לפתרון. 

 לשתף בתוכית העבודה של הקבס"ים מועדים לסיורים. 

124. להפקיד על הוראות חוזר מכ"ל משרד החיוך בדבר חובת הקב"ס לפות 

לכל הגורמים בעיר, המטפלים בוער חריג, בבקשה להפות אליו כל מקרה 

של תלמיד שאיו מבקר סדיר או שאיו עובד. 

125. מומלץ לתעד את הפיות לגורמים שוים ואת המידע המועבר לקבסי"ם על 

ידם. 

126. למסד והל דיווח והפייה בין גורמים מטפלים לרבות בין יחידת הקבסי"ם 

לבין היחידה לקידום וער. 

127. יש לטפל לאלתר בתיקון אבטחת המידע אשר עלתה במהלך הביקורת  

לרבות הגדרת מורשה גישה והגה על חוק הגה הפרטיות והמידע החסוי 

ברשת המחשוב העירוית.  

128. הסדרת הפיקוח, הבקרה והמעקב אחר תלמידים הכלולים ב"דוח השכלה" 

והלומדים בפועל בתוכית היל"ה במסגרת היחידה לקידום וער. 

129. קביעת דרכי פעולתה  של ועדת תכון ומעקב  (ועדת תו"מ) להסדרת  תכית 

עבודה חודשית ליחידת קידום וער, ותכיות  רלווטיות לבי הוער 

שהיחידה מטפלת בהם. 

  

 



64  

  2017לשת    12דו"ח  מבקר העירייה  מס' 

  

  

 

ספח א'- מסמכים ישימים  

  

  'מס  הושא  גורם  מוכיןיס  יךארת

  14.6.2016 משרד החיוך אגף א   
חיוך ילדים ווער 

בסיכון  

הסבר למודל 
תקיה קב"סים 

תשע"ו ואלך  

  .1

  29.9.2016 - א"ת
 157- קבסים

משרד החיוך אגף א   
חיוך ילדים ווער  

בסיכון  
 

אישור משרת
קב"ס באור

יהודה  

  .2

  8.12.2016 משרד החיוך מפקחת 
ביקור סדיר מחוזית  

בדיקת וכחות   
תלמידים בבתי 

הספר  

  .3

  21.12.2014   0173 משרד החיוך- מחוז תל
אביב  

שיוי מודל  
הפעלה ויהול 

המועדויות 
המשפחתיות  

  .4
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ספח ב'- אבטחת מידע וחסיון תוים  
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ספח ג- פירוט בדיקה מדגמית של תיקי מטופלים  

קב"ס   'מס
מטפל  

הערות  יםמצאמ מספר   
 תיקים

1. בחלק מהתיקים אין   
הפייה בכתב. 

  6 .ו     .1

2. אין הקפדה על רצף 
רישום בתיק. 

3. חומר לא מרוכז ומתויק 
במספר תיקים. 

4. פער בין התיעוד הפיזי 
לתיעוד הממוחשב(פטור 

מחל"ח).  
1. בחלק מהתיקים אין   

הפייה בכתב. 
  4 כ.ת     .2

2. חומר לא מרוכז ומתויק 
במספר תיקים.  

1. בחלק מהתיקים אין   
הפייה בכתב.  

  4 ח.ד     .3

2. תיעוד לא מסודר בתיק. 
אין תיעוד לרצף טיפולי. 

3. קב"ס מטפל בתיק 
ממוחשב שגוי. 

4. פער בין התיעוד הפיזי 
לתיעוד הממוחשב.  

הביקורת 
התרשמה 

לחיוב 
מהארגון 

והסדר של 
תיקי 

המטופלים 
ע"י 

הקב"סית  

1. בחלק מהתיקים אין 
הפייה בכתב. 

  4 ע.ש     .4

2. "באג" במע' 
הממוחשבת-דיווח לא 

קלט. 
3. פער בין התיעוד הפיזי 

לתיעוד הממוחשב.  
  

17   כ"סה
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הערות ראש העירייה  

עיריית אור יהודה מחויבת לפעול בהתאם להחיות משרד החיוך וההלים 
הכתובים.  

 
1. אי מחה את מהלת מחלקת החיוך, מהלת יחידת הקב"סים ומהלת 
היחידה לקידום וער- לפעול בשיתוף פעולה מלא לשם תיקון הליקויים 
המועלים בדוח הביקורת, ליישם את ההמלצות, ככל שיתן, ולדווח למכ"ל 

העירייה במסגרת צוות לתיקון ליקויים.  
 

2. אי מחה את יחידת הקב"סים למסד הלי עבודה מסודרים, לרבות ישיבות 
עבודה מתוכות מתועדות לדיווח ולתיאום, בתכון שתי, בתוך המחלקה 

ועם גורמים מקצועיים משיקים בתוך העירייה.  
 

3. אי מחה את מהלת יחידת הקב"סים ואת מהל המחשוב העירוי לתקן 
את אבטחת המידע בהתאם לדוח הביקורת, לרבות הגדרת מורשה גישה 

והגה על חוק הגת הפרטיות והמידע החסוי ברשת המחשוב העירוית. 
  

4. באשר להתייחסות המבקר לחוות הדעת המשפטית שיתה ע"י היועמ"ש 
לעירייה, אציין כי העירייה הגה כראוי, כל עוד לא הוכח על ידי הביקורת כי 
חוות הדעת המשפטית של העירייה לא סתרה על ידי חוות דעתו של היועץ 

המשפטי לממשלה.  
אין חולק כי היועץ המשפטי לממשלה הוא הסמכות העליוה היחידה אשר 

חוות דעתו המשפטית של העירייה כפופה אליה.  

יחד עם זאת ולמען הסר ספק, חוות דעת משפטית של היועמ"ש לעירייה 
איה כפופה לחוות דעת אחרת של גורמים משפטיים מחוץ לעירייה. 
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  מבקר העירייה

  
  

  
  

  

  

  

  

170ג(ו): לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו 
למועצה, ולא יפרסם ממצא  ביקורת של מבקר העירייה, ...  

  

ביקורת  

  
  שיפוץ אצטדיון 

  הכדורגל   
  

דו"ח מס'   2/2017  
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תוכן העייים  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הושא  עמוד

  17 פרק א - מבוא  

  73 פרק ב- עובדות  

  77 פרק ג - ממצאים  

  129 פרק ד - המלצות   

  135 ספחים 
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פרק א- מבוא  
  

  כללי
  

1. מחלקת תשתיות וביצוע בעיריית אור יהודה אחראי על התשתיות ברחבי העיר. 

כחלק מצורך שעלה בתחילת 2016 הוחלט לשפץ את מגרש הכדורגל העירוי.  

ההחלטה לביצוע הפרויקט התקבלה על ידי ההלת העירייה לאור מצבו הירוד 

של המגרש העירוי היחיד אשר קיים לרווחת ילדי העיר וקבוצת הבוגרים, 

ולאור פיות של תושבים.   

2. מגרש הכדורגל באור יהודה מתפרש על שטח של 8,214 מ"ר ומשמש לקבוצות 

הכדורגל של הבוגרים והוער.   

3. בתחילת שת 2015 התקיימו שי מכרזי מסגרת בעירייה בתחום התשתיות 

ושיפוץ מוסדות חיוך. הקבלן רחמי ד. עבודות עפר בע"מ (להלן: "הקבלן") 

היו אחד מהקבלים המציעים אשר זכה ב-2 מכרזי המסגרת.   

4. לאור ההחלטה על שיפוץ מגרש הכדורגל, התקשרה העירייה בחודש יוי 2016 

עם הקבלן. על פי ההסכם הראשוי המגרש דרש היה להיות מוכן לשימוש 

בחודש ספטמבר 2016, עם זאת עד למועד הביקורת עבודות המגרש טרם 

הסתיימו.  

  מטרת הביקורת

5. לבחון את תהליך הביצוע והיהול של פרויקט שיפוץ אצטדיון הכדורגל 

העירוי, בהיבטים של הערכות, התקשרויות, יהול כספי, עמידה באמות מידה 

חוקיות עפ"י תקות המכרזים, רמת הפיקוח השליטה והבקרה, עמידה 

בהוראות החוק והוהל המחייבים.  

הביקורת ערכה במהלך חודשים ספטמבר 2017 – מרץ 2018. 

  מתודולוגית הביקורת

6. הביקורת קיימה פגישות עם בעלי התפקידים, כדלקמן: 

6.1. מכ"ל העירייה           -   מר עופר תדר 

6.2. גזבר העירייה          -  רו"ח גיל גבריאל 

6.3. מהל מחלקת תשתיות, כבישים וביצוע    -  איג' פבל זיגרמן 

6.4. עובד מחלקת תשתיות, כבישים וביצוע    -  מר עוז זכריה 

יועצת משפטית          -  עו"ד שלומית שפידל  .6.5
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6.6. עובדת מחלקה משפטית        -  עו"ד טע שוורצמן 

6.7. מהל מחלקת פעולות, מהל ולוגיסטיקה -   מר דוד חמאי 

6.8. מהלת תחום תב"ר        -  גב' אורה חלפון 

6.9. מהלת מדור תשלומים        -  גב' תמר דגן 

6.10. מהלת מחלקת רישוי וביה      -  אדר' ליאת בן אבו 

6.11. מהלת מחלקת רישוי עסקים      -  גב' שרה סלמן 

 
7. הביקורת סקרה פגישות עבודה  ופרוטוקולי ישיבות מועצה. 

8. סקירת תב"ר וכרטסות ההח"ש. 

9. סקירת תכתובות דואר אלקטרוי ומכתבים. 

10. סקירת תכיות בייה. 

11. סקירת חוות דעת מקצועיות. 

12. סיור באתר הפרויקט לבחית אופן ההתקדמות. 

בחית הסכמים והתקשרויות.  .13 
  

  דבר הביקורת

הביקורת מבקשת לציין כי במהלכה יכר חוסר שיתוף פעולה מצד חלק מגורמי 

העירייה המבוקרים, הדבר בה לידי ביטוי בכך שבמהלך הביקורת התיימרה 

היועמ"ש לעירייה להתערב בתהליך עבודת הביקורת, ביצעה פעולות שעיכבו את 

התקדמותה,  ביצעה פעולות של יתוק גישת מבקר העירייה ממאגר מידע עירוי, 

בעיצומה של הביקורת וביגוד לקבוע בפקודת העיריות.  

עוד מבקשת הביקורת להעיר לאור תגובת מכ"ל העירייה, היועמ"ש וגזבר העירייה 

לפיהם "יש לשמור את דוח הביקורת כחסוי ולא לפרסמו ברבים על מת שלא לחשוף 

את העירייה לתביעות" לשון ההתייחסות המדוברת, במדויק הרי שאין לקבל בקשה 

זו מפאת חובתו של גוף שלטוי לפרסם בציבור ממצאי ביקורת כתאי הכרחי לאמון 

הציבור במוסדות השלטון וליעילות הפיקוח הציבורי עליו. אי מוצא כי לבקשה זו 

אין מקום ומן הראוי שכלל לא היתה טעת. אפה לתגובת הביקורת התומכת 

עמדתה זו בפסיקות בג"צ. ראה עמוד 128  לדוח הביקורת.  

  

170ג(ו): לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו 
למועצה, ולא יפרסם ממצא  ביקורת של מבקר העירייה, ...  
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פרק ב- עובדות  
  

14. מתוקף חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968 וחוק איסור אלימות בספורט 

תשס"ח-2008, חלה חובה לקיום רישיון עסק למתקן ספורט המשמש לאירועי 

ספורט.  

15. חוק התכון והביה תשכ"ה-1965 מסדיר את פעולתם של מוסדות התכון 

בישראל מהרמה הארצית עד לרמה המקומית, הועדות השוות, תכיות 

המתאר, סדרי הרישוי, מיתקים ביטחויים, שימוש חורג, שימור אתרים, 

פיקוח אכיפה ועושין ועוד. 

  
16. על פי החוק, תכון קרקעות ייעשה במסגרת תכית מתאר ותוכיות מפורטות, 

שמטרתן לקבוע את ייעוד הקרקעות, תכון, פיתוחן והשימוש בהן, תוך 

הבטחת תאים אותים לאוכלוסייה. 

  
17. בהתאם לסעיף 145(א)(3) לחוק התכון והביה תשכ"ה-1965, יש לקבל היתר 

מרשות הרישוי המקומית לכל עבודה אחרת בקרקע ובביין וכל שימוש בהם 

שקבעו בתקות כעבודה או כשימוש הטעוים היתר כדי להבטיח ביצוע כל 

תכית. על הוועדה המקומית להבטיח שהאחראים על הבייה יבצעו אותה 

בהתאם להיתר שיתן ולדרישות החוק, התקות והתקים. 

 
18. בסעיף 261(ד) לחוק התכון והביה תשכ"ה-1965 מפורטים התאים המקים 

פטור מהיתר לפי סעיף 145. בוסף, תיקון 101 לחוק התכון והביה מרחיב את 

היקף הזכאות לפטור. יחד עם זאת, עבודות הפטורות מקבלת היתר מחייבות 

הגשת תצהיר לרשות הרישוי המקומית ע"י מבצע העבודה/בעלי הכס.  

  
19. חוק הרשויות המקומיות (מהדס רשות מקומית), תש"ב- 1991, מפרט בסעיף 

5 את אחריותו של מהדס העיר כדלהלן:  

"(א) מהדס הרשות המקומית הוא הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו.  

(ב) וזהו תחום תפקידיו וסמכויותיו של מהדס, בכפוף להוראות כל דין:  

(1) תכון העיר;  

(2) הפיקוח והרישוי;  
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(3) הביה הציבורית;  

(4) העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה".  

  
20. בהתאם לסעיף 5(ב) לחוק רשות העתיקות, תשמ"ט-1989, "הרשות רשאית 

לעשות לגבי עתיקות ואתרים כל פעולה החוצה לשם מילוי תפקידיה, ובכלל 

זה – (1) חשיפה וחפירה של אתרים". 

21. בתקה 17ו בתקות חובת המכרזים תש"ג-  ,1993קבע כי, מכרז מסגרת היו 

מכרז פומבי שבו בחר יותר מספק אחד אשר על פי תאי המכרז ייחתמו 

בעקבותיו הסכמי מסגרת עם כל ספק מכרז מסגרת, כך שבעת תחילת פרויקט 

חדש לא תהיה חובה לקיים מכרז פומבי אלא יתן יהיה לקיים הליך קבלת 

הצעות ספקי המסגרת שבחרו. ועדת המכרזים תפה לקבלת הצעות מספקי 

מכרז המסגרת, בדרך שקבעה לכך במכרז המסגרת. 

22. בתקה 3 בתקות העיריות (מכרזים), תשמ"ח- ,1987קבע כי, "העירייה 

רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז אם החוזה הוא מסוגי חוזים אלה:...   

(3) חוזה להעברת טובין, להזמת טובין או לביצוע עבודה שערכו איו עולה על 

26,000 שקלים חדשים;".   

כמו כן, בתקה 2(א) קבע כי, הסכום הקוב בסעיף 3(3) יתואם ב-16 בכל חודש 

לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי. מדי חודש מפורסם באתר 

משרד הפים הסכום המעודכן בעייי מכרזים בהתאם למדד שמפורסם ב15 

לאותו חודש. כון לחודש פברואר 2016 הסכום היו 140,200 ₪.  

23. בוהל העירייה מספר 1.5.01 "טיפול בבקשה לרישיון עסק וחידושו", מתואר 

אופן הטיפול בבקשה לרישיון עסק.  

24. בספח 1 לוהל העירייה מספר " 2.1.04יהול תקציב בלתי רגיל", מתואר 

 תהליך יהול ואישור תקציב בלתי רגיל ליישום פרויקטים עירויים כדלהלן:

  
 

25. בוהל  העירייה מספר 2.1.02 "תשלומים לספקים", מתואר תהליך הכת 

תשלומים ואישורם לספקים. להלן תהליך אישור התשלום: 
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26. בהתאם לחוזר פימי של העירייה "עדכון סכומים בעייי מכרזים ווהל קבלת 

הצעות מחירים" מתעדכים באופן שוטף סכומי ההתקשרות הדורשים קבלת 

הצעה אחת, שתי הצעות, שלוש הצעות או ביצוע מכרז.  

 
27. מחלקת התשתיות והביצוע מבצעת פיקוח ויהול על הפרויקטים המתבצעים 

בתחום העיר בין אם בצורה ישירה ובין אם בדרך של שכירת שירותיו של 

מפקח חיצוי. 

  
28. תחום הפיקוח והיהול של פרויקט שיפוץ מגרש הכדורגל במחלקת תשתיות 

וביצוע טופל על ידי מהל מחלקת תשתיות ובאמצעות מיקור חוץ. העירייה 

התקשרה עם מספר יועצים כגון: מתכן, יועץ קרקע, מפקח, מודד ויועץ 

בטיחות.  
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  תהליך פרויקט שיפוץ מגרש כדורגל

להלן סכמה כללית לתיאור התהליך שהתבצע בפועל בשיפוץ מגרש הכדורגל:  
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פרק ג- ממצאים  

  עלות כספית של הפרויקט
  תקציב הפרויקט

29. בתאריך 11.1.2016 התקיימה ישיבת מועצה מן המיין מספר 54, ובה אושר 

תקציב העירייה לשת 2016, לרבות אישור רשימת התבר"ים לשת התקציב, 

כולל עבודת החלפת משטח דשא במגרש הכדורגל. תב"ר מספר 1373 אושר 

בסכום של 2.5 מיליון ₪ אשר התקבל כמעק ממפעל הפיס לצורך שיפוץ 

המגרש. בתאריך 14.6.2016 אושר התב"ר ע"י משרד הפים. 

  
29.1. מסקירת הביקורת עולה כי, בתכית ביין עיר (להלן: "תב"ע") מ.א.א 

205 בתוקף מ-12.8.2004, מיקום המגרש כפי שממוקם כיום (במגרשים 4 

,6 ו-8) היו בשטח המיועד לפי הגדרות התב"ע לשטחי תעסוקה מעורבת 

ושפ"פ (שטח פרטי פתוח). בתב"ע יועד שטח לספורט באזור שוה (במגרש 

 .(18

 
29.2. במכתב של מהדסת העיר מיום 18.6.2012 למהלת מחלקת רישוי 

עסקים מפורט כדלקמן:  

"מגרש הכדורגל הישן המצא ברחוב חטיבת אלכסדרוי מצא במתחם 

אשר חלה עליו תכית מאושרת מאא/205. תכית מאא/205 שיתה את 

ייעודו של מגרש הכדורגל למגרשים המיועדים לתעסוקה. על פי התכית, 

המגרש עתיד להתפות ממיקומו הוכחי. מועד פיוי המגרש מותה 

בשיווק כל המגרשים במתחם ע"י מיהל מקרקעי ישראל, פעולה 

שהעירייה מקווה שתתחיל בשה הקרובה".    

  
29.3. בתכתובת דואר אלקטרוי מיום 6.12.2012 ממכ"ל העירייה דאז, מר 

בצי אזאצ'י, למהלת רישוי עסקים ומהדסת העירייה מצוין במפורש: 

"העתקת המגרש רלווטית לקידום מכרז 205 שמצא בשלביו הסופיים. 

רישיון העסק לפעילות המגרש חשובה וחיוית לו ולכן תגובתך הרשמית 

דחופה לו ביותר". 
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29.4. מעיון בשי המסמכים כאמור עולה כי, ההלת העירייה הבכירה דאז 

ידעה על כווה בעתיד הראה לעין להעתיק את מיקום המגרש ממיקומו 

הוכחי. 

 
29.5. כמו כן, הההלה הוכחית של העירייה הייתה מודעת לכך שבהתאם 

לתב"ע המאושרת, המגרש ממוקם בשטח המיועד לתעסוקה, אך למרות 

זאת התקבלה החלטה להיכס להשקעה של מיליוי שקלים במתחם. 
להלן תגובת מכ"ל העירייה בדבר תב"ע מ.א.א 205:  

מאא 205 הה תוכית שאושרה בשת 2004, התוכית לא מומשה, מימושה מצריך פיוי 

פולשים ומחזיקים, רמ"י איה משווקת קרקע תפוסה בהחיית יועציה המשפטיים (ביגוד 

למצב בעבר בו שווקו שטחים תפוסים והיזם דרש לבצע הפיוי). 

הושא עלה בדיוים מול מפעל הפיס ובפורומים וספים.  

במועד בו התקבלה ההחלטה לא היה שטח חום, זמין שהתאים להעתקת האצטדיון.  

או מקדמים תכון של מגרש מדרום לגן התשעה, במסגרת תמ"ל 1046, תכית ותמ"ל 

בתהליך אישור.  

  

בתגובה משותפת של מכ"ל גזבר ויועצת המשפטית של העירייה ביקש מכ"ל העירייה 

להוסיף כי:  

לאחר שים שהתב"ע היתה "תקועה" העירייה קיבלה תקציב מרמ"י ומיתה פרויקטור 

לקידום המתחם, כפי שצוין בתגובתו הקודמת מימוש התוכית מצריך פיוי פולשים 

ומחזיקים בהתאם להחיית יועציה המשפטיים של רמ"י, משכך העירייה צופה כי ממילא 

קידום הפרויקט יקח עוד מספר שים. לצד עובדות אלה לקחה ההלת העיר בחשבון את 

האילוץ העירוי, לפיו לא קיים אצטדיון כדורגל ראוי ותקין אשר ישמש את הקבוצות 

הצעירות והבוגרות בעיר.  

  
 .30ושא ביצוע עבודות שלא בהתאם לתב"ע, עלה בדוח מבקר המדיה שפורסם 

בתאריך 21.11.2017, "דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשת 2017", בעמוד 

87 בפרק הראשון ושאים מערכתיים- עבירות בייה של רשויות מקומיות 

ותאגידים עירויים. בדוח מבקר המדיה הוזכר מקרה ברשות מקומית בו הוצבו 

מבים יבילים במוסדות חיוך ללא היתר, על מקרקעין המיועד למסחר. במקרה 

זה מדובר גם בשימוש חורג מהתכית המאושרת. "משרד מבקר המדיה מדגיש 

כי עבודות בייה שרשויות מקומיות או תאגידים עירויים שלהן מבצעים 

בחריגה מהוראות החוק משקפות דרך פעולה כושלת של מי שאמון על הבטחת 

קיומן של הוראות החוק ואמור לשמור ללא עוררין על כללי המיהל התקין"      

[הדגשה לא במקור]. 
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הרחבה בעיין היתרי ביה, ראה גם בפרק היתר ביה לעבודה בשטח,  והצבת 

מבים יבילים בסעיפים 98 , 107  בדוח.  

  

31. בתאריך 12.7.2016 התקבל מכתב ממפעל הפיס בדבר אישור המעק והתאים 

לקבלתו, דגיש כי הרשאת הבייה של מפעל הפיס היא אך ורק בהתאם 

לתכית המאושרת ואין לשותה ללא קבלת אישור ממפעל הפיס. סעיף 2 

לאישור המעק מחייב קבלת אישור מוקדם של מפעל הפיס בגין ביצוע שיוי, 

הביקורת לא קיבלה תיעוד לאישור מפעל הפיס לתכית השיפוץ השייה 

שתוכה ע"י ג.ד ארד מהדסים. לדברי מכ"ל העירייה, מפעל הפיס עודכן 

בהחלפת המתכן בשיחה טלפוית שהתקיימה עם מהלת מחלקת מבי פיס 

ממפעל הפיס, גב' עירית בן מחם, אשר הבהירה שלדרישת התשלום תידרש 

העירייה לצרף הבהרה בוגע להחלפת המתכן. 

 
32. בתאריך 19.6.2016 התקיימה ישיבת מועצה לא מן המיין מספר 69, בה אושר 

תב"ר מספר 1374 בסך 700,000 ₪ בגין תאורה למגרש הכדורגל. בתאריך 

27.6.2016 אושר התב"ר ע"י משרד הפים. 

  
33. בתאריך 21.11.2016 התקיימה ישיבת מועצה לא מן המיין מספר 85, בה 

אושרה הגדלה לתב"ר מספר 1374 בסך 400,000 ₪ בגין עבודות וספות 

הכוללות שיפוץ הטריבוות, עבודות גיון (הכוללות הוספת משטחי דשא ליד 

הטריבוות), שיפור היקוז ואחרים. בתאריך 29.12.2016 אושרה הגדלת 

התב"ר ע"י משרד הפים.  

  
34. סך התקציב שאושר בתקופת ההתקשרות הראשוה עם הקבלן מתאריך 

11.1.2016 עד תאריך 31.1.2017 היו כדלקמן: 

  
34.1. מפעל הפיס -          2,500,000 ₪ 

34.2. תאורה -           700,000 ₪  

34.3. עבודות וספות -         400,000 ₪ 

סה"כ -             3,600,000 ₪   

  
35. בתאריך 8.5.2017 התקיימה ישיבת מועצה מן המיין מספר 10/2017, בה 

אושרה הגדלה לתב"ר מספר 1374 בסך 1,300,000 ₪ בגין שיפוץ למגרש 
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הכדורגל, מקור המימון של הגדלת התב"ר היו מקרות הרשות. בתאריך 

11.5.2017 אושרה הגדלת התב"ר ע"י משרד הפים. 
בתגובה משותפת של מכ"ל גזבר והיועצת המשפטית של העירייה ביקשו להוסיף כי:  

בוסף להגדלת התב"ר בוצעה פיה לטוטו וייר בבקשה לאשר השתתפות של 600 אלש"ח. 

 
36. במסגרת רכישת 4 מבים יבילים ערך מכרז מספר 8/2017 אשר בגיו הוגשו 4 

הצעות. בפרוטוקול ישיבת וועדת מכרזים 8/2017 בתאריך 6.9.2017 מצוין כי 

הספק הבחר היו חברת סטאר מבים בגליל בע"מ אשר הצעתו היה 415,467 

₪ (כולל מע"מ), ומתוקצב מתב"ר מספר 1431 "מבים יבילים ברחבי העיר". 

בתאריך 9.7.2017 אושר התב"ר ע"י משרד הפים.  

  
37.  סך התקציב שאושר בתקופת ההתקשרות השייה עם הקבלן מתאריך 

1.2.2017 עד 13.11.2017, היו כדלקמן: 

  
37.1. קבלן -             1,300,000 ₪  

37.2. מבים יבילים -         415,467 ₪ 

סה"כ -             1,715,467 ₪  

  
38. סך תקציב שיפוץ מגרש הכדורגל מתחילת הפרויקט ועד סופו עמד על  

  .₪ 5,315,467
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  תקציב מול ביצוע
39. להלן פירוט היקף ההתקשרות מול התשלום בפועל של הספקים העיקריים 

בפרויקט (התוים כוללים מע"מ):  

  
 יתרה  הערות

  )ח"בש(
  ביצוע
 בפועל

  )ח"בש(

  היקף
 רותשההתק

  ) ח"בש(

 סכום
 התקציב

  )ח"בש(

 מספר
 ר"תב

 מהות
 רותשההתק

  ספק

 ההתקשרות
 הופסקה
 באמצע

 עבודהה

 37,323  26,676   63,999  2,500,000   1373 תכון מגרש   ר.ש
 בימיה
 השקעות

   מ"בע
 ההתקשרות
 הופסקה
 באמצע

 עבודהה

 35,112  44,666   79,778  2,500,000  1373  פיקוח
 ויהול
   פרויקט

 י'אזאצ.י.ה
 יזמות
 ייעוץ
 ויהול

  פרויקטים
 1,025,965 1,254,035   2,280,000   2,500,000  1373  התקשרות

2016   -'א
  .דרחמי
 עבודות
   מ"בעעפר

  
  
   

  203,864  196,136   400,000   2,400,000   1374  עבודות
  וספות

  86,039   569,202   655,241   2,400,000   1374  עבודות
  חשמל

  245,946  924,054   1,170,000   2,400,000   1374  התקשרות
2017   -'ב

 1,561,814 2,943,427  4,505,241 סה"כ       
לקבלן 

רחמני ד.  
  74,350  65,650   163,800   2,400,000   1374   יהולתכון

  שלבופיקוח
  'ב

 ארד.ד.ג
 מהדסים

  מ"בע
  62,600  292,500   415,467   900,000   1431   4אספקת

  יביליםמבי
 סטאר
 מבים
 יבילים
 בגליל
   מ"בע

טרם  בוצע  40,000  0  40,000   40,000   1465   מביחיבור
 יבילים

 לתשתיות
  ביוב

  שקמהמי
  מ"בע

  כ"סה      5,268,285   3,372,919 1,895,366 

 
40. הביקורת בדקה את אותות התשלומים של הקבלן. לצורך כך, דגמה הביקורת 

6 חשבויות ובדקה אישורי חשבוית ע"י גורמים מורשה חתימה, והתאמה 

לתאי התשלום. החשבויות שדגמו מהוות 60.35% מסך תמורת החוזים של 

הקבלן. 

41. בוהל מספר 2.1.2 "תשלומים לספקים", קבע בסעיף 4 כי, על דרישת התשלום 

יחתום הגורם הישיר שהזמין את השירות. כמו כן, במקרה של 
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פרויקטים/עבודות קבליות השייכות לתקציב בלתי רגיל יש להעביר את 

החשבוית לאישור אחראית תב"ר בגזברות. 

42. להלן טבלה המפרטת את בדיקת הביקורת:  
הערות – 

לפרט   
 שולם
   ורעב

חתימת
 ראש
   ירהע

 חתימת
   זברג

 חתימת
 ציג

 מחלקת
  תיותשת

 חתימת
 מהל

  דהבוע

 םכוס
 בויתשח

 שאושרה
 שלוםלת

 וםסכ
 בחשבון
   הקבלן

 וםסכ
 וםלתשל
 לפי
  סכםה

בויתחש   יךארת חוזה ד"מס

 החשבון
 שראו

   אובמלו

 סיום
  אשלב

 35%

798,000 798,000 798,000  תקין   תקין   תקין   תקין  359  2.9.16  1001245  1

95%  לםשו
 מסך

   החשבון

ודותעב
 חשמל

569,202 569,202  540,742  תקין   תקין   תקין   תקין  366  1.3.17  1001408  2

 המפקח
 שראי
50% בלןקל

 וםמהתשל
  איעקב

 השלמת
    השלב

 מחצית
  בשלב

 20%

456,000 456,000 228,000  תקין   תקין   תקין   תקין  359  23.1.17  1001356  3

    
  גבאירורד

  קבלןלפסל
  4סעיף

 שבוןחב
34,000 ס"ע
אי   קבע₪

   השלמתו

 וןחשב
 1' מס

639,054 674,022 639,054  תקין   תקין   תקין   תקין  375  22.6.17  1001462  4

 החשבון
 שראו

   אובמלו

 סיום
  בשלב

 20%

228,034 228,034  228,000  תקין   תקין   תקין   תקין  359  18.7.17  1001486  5

  גבאירורד
 שראי
 בלןקל

 מחצית
, וםמהתשל

  איעקב
כל  החת
 יםיבהרכ
 לבבש

   הדשא

 מחצית
 וןחשב
 3' מס

570,000  570,000 285,000  תקין   תקין   תקין   תקין
 

 375  1.10.17  1001548  6

  
43. מסקירת החשבויות עולה כי, התשלומים התבצעו כדרש עם האישורים 

הרלווטיים. כמו כן, מצא כי בוצעה בדיקה קפדית של המפקח החיצוי טרם 

אישור החשבון, במס"ד 3 אושר לקבלן 50% מהחשבון אותו הגיש, ובמס"ד 4 

פסל לקבלן סעיף מהחשבון שהגיש. 
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 זכות קיין במקרקעין
44. בשת 2004, עת יתן תוקף לתב"ע מאא/205 שוה יעוד הקרקע עליה ממוקם 

אצטדיון הכדורגל הידוע כגוש 7262 חלקות 16-11, 21-23,47,46,76-78  לשטח 

המיועד לפי הגדרות התב"ע לשטחי תעסוקה מעורבת ושפ"פ (שטח פרטי 

פתוח). 

  

45. ביחס למקרקעין אלו החזיקה העירייה בשת 1984 בהסכם הרשאה זמי 

ממהל מקרקעי ישראל לתקופה של שלוש שים אשר הסתיימה ביום 

9.6.1987. הבעלות במקרקעין אלו כון למועד סיום ההרשאה מאת מהל 

מקרקעי ישראל עברו לבעלות רשות הפיתוח וביחס לחלקות 76-78 קיימת 

הערה על הפקעה לפי סעיפים 5 ו-7 לטובת עיריית אור יהודה ביעוד דרך. 

 
46. מסקירת הביקורת עולה כי בדוא"ל אשר שלח מאת מהל כסי העירייה אל 

היועצת המשפטית לעירייה בתאריך 27.10.2015 בו צורפו מסמכים, לרבות 

העתקים מסחי טאבו, מציין ומביא לעדכוה כי :" כידוע, תב"ע מאא /205 

בתוקף מייעדת כיום את המתחם בו נמצא מגרש הכדורגל למגרשי תעשייה. (ראי 

תסריט תכנוני לעיל) . 

בעבר בדקנו אפשרות להמשיך ולחכור את השטח מרמ"י לזמן קצוב מעבר לשנת 

1987, אולם מפאת התב"ע מאא/205 שמשנה את ייעוד מתחם מגרש הכדורגל 

לתעשייה, לא התאפשר הדבר. 

בהנחה שלא חל כל שינוי בסטטוס התכנוני הידוע של מתחם מאא/205, אין כיום בידי 

העירייה כל מסמך קנייני רלוונטי ביחס למגרש הכדורגל העירוני הנ"ל".  
  

47. הביקורת הפתה אל היועצת המשפטית לעירייה בקשה כי בעקבות האמור 

בסעיף 46 מההודעה שמסרה לה על ידי מהל כסי העירייה כי תשיב לשאלה: 

האם קיימת ברשותך הרשאה/הסכמה בכתב או מסמך קייי רלווטי מאת 

בעל המקרקעין, קרי רשות מהל מקרקעי ישראל, לעבודות טעוות היתר, 

לרבות הסכמתו: לעבודות חפירה, שיפוץ או ביה במתחם המקרקעין 

האמורים?, בתשובתה לביקורת לא המציאה היועצת המשפטית כל אסמכתא 

או הרשאה מאת בעל המקרקעין, והפתה את הביקורת למכתבה מיום 

9.11.2015 המופה לועדת ההקצאות של מפעל הפיס (ראה ספח לז'). 
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48. מהאמור בסעיפים 44-47 עולה כי לעיריית אור יהודה אין זכות קיין 

במקרקעין, למעט ביחס לחלקות 76-78  שם קיימת הערה על הפקעה לפי 

סעיפים 5 ו- 7 ביעוד דרך. 

  
49. עוד עולה מהאמור כי למרות העובדה שהבעלות על המקרקעין היא של רשות 

הפיתוח ואין במצא הן במחלקת כסי העירייה והן אצל היועמ"ש לעירייה 

הרשאה או הסכמה בכתב מאת בעל המקרקעין, עסקה המחלקה המשפטית  

בכל הכת ההסכמים, המכרזים והתהלות גורמי העירייה או מי מטעמה 

בעבודות שיפוץ אצטדיון הכדורגל, לרבות עבודות חפירה והחת מבים יבילים 

חדשים ללא היתרי ביה כחוק וללא הסכמה בכתב ומראש של בעל המקרקעין. 
בתגובתה של היועצת המשפטית לשאלת הביקורת לעיין הימצאות אישור  ו/או הסכמה 

של בעל המקרקעין לביצוע עבודות באצטדיון השיבה:  

יתוח סטטוס זכויות קיין הוא יתוח משפטי בלבד, על בסיס הסכמים, על פי הדין    

והפסיקה ועל פי ידיעתו והסכמתו של בעל הקרקע ביחס לפעילות העשית בקרקע שלו. 

לכן, כל מסקה של הביקורת או של כל גורם אחר, המובאת למטה, ביחס לעמדת העירייה 

ורשות מקרקעי ישראל בדבר הזכויות של העירייה, היה מותקת מהקשרה,  ואיה על 

דעתי.  

   
  תגובת הביקורת: 

ממצא הביקורת דן בחובה לקבל את הסכמתו של בעל הכס כעולה מחוק התכון 

והביה לביצוע עבודות ביה במקרקעין אשר בבעלותו. החוק  קובע כי היו 

המקרקעין שלגביהם מוגשת בקשה להיתר מקרקעי ישראל, דרשת הסכמת רשות 

מקרקעי ישראל. בתגובתה של היועצת המשפטית מאששת את ממצא הביקורת 

ממה עולה כי לאור החלת תב"ע מ.א.א 205 אשר שיה את ייעוד הקרקע כאמור, 

וכעולה ממכתבו של מהל מחלקת כסים בעירייה כון למועד עבודות שיפוץ 

אצטדיון הכדורגל, אין בידי העירייה כל מסמך קייי רלווטי ביחס למקרקעין 

כעולה מסעיף 45 לדוח הביקורת. זאת ועוד עובדה זו הייתה ידועה ליועצת 

המשפטית של העירייה כבר ביום 27.10.2015 עת הובא לידיעתה ע"י מחלקת 

הכסים של העירייה.  
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  התקשרויות עם ספקי השירותים

  מפקח
50. בתאריך 24.11.2015 הועבר מכתב לראש העיר ממכ"ל חברת ה.י.אזאצ'י מר 

בצי אזאצ'י, שהיו מכ"ל עיריית אור יהודה לשעבר, בוגע להצעה להסכם 

יעוץ ויהול 6 פרויקטים (הכוללים בין היתר את שיפוץ מגרש הכדורגל) אשר 

טופלו על ידו כשהיה מכ"ל העירייה. בוועדת התקשרויות מספר 2/20216 מיום 

4.1.2016 הוחלט להתקשר מול ה.י.אזאצ'י למשך 12 חודשים בתמורה ל-  

20,000 ₪ לחודש. 

מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי קבע שלהסכם יצורפו אבי דרך שייבחו 

מידי פעם. עוד רשם שהכפיפות למכ"ל העירייה.  

בקשת הביקורת לקבלת אבי הדרך אשר קבעו בפרוטוקול הישיבה אשר 

דרשו כמצורפים להסכם לרבות תוצאות בחיתם, לא עתה. 

 
51. מעיון בפרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 14/2016 מיום 29.6.2016 עולה בין 

היתר כי לא הוצג בוועדה יסיום של 2 המציעים, חברת "הרקום הדסה יזום 

ויהול פרויקטים תאום ופיקוח" וחברת "פים פרויקטים בע"מ" כפי שהוצג 

יסיוו של ה.י.אזאצ'י יזמות יעוץ ויהול פרויקטים. "ההמלצה להתקשר עם 

ה.י. אזאצ'י, אחת משתי ההצעות הזולות. יש לו יסיון חיובי איתו, יכולותיו 

והשלמת הטיפול מול מפעל הפיס, המתקצב חלק גדול מהעבודות". 

 
52. תהליך בחירת המפקח לפרויקט, כלל קבלת 3 הצעות מחיר בעלות שווה של 

2.8% מעלות הביצוע, כאשר בחירת המפקח הזוכה התבצעה לאחר המלצה של 

מכ"ל העירייה הוכחי, מר עופר תודר, בגין ביצוע ההתקשרות עקב יסיוו של 

המציע ה.י.אזאצ'י ביהול פרויקטים של העירייה בהשתתפות של מפעל הפיס 

במימום. סכום ההתקשרות הוערך בסך של 63,840 ₪ והתשלום יבוצע 

בהתאם לאבי הדרך של התשלום לקבלן. 

ראה ספח א'- פרוטוקול ועדת התקשרויות מספר 14/2016 בדבר החלטת 

התקשרות עם ה.י.אזאצ'י. 

 
53. לא התקבל תיעוד להוכחת היסיון של המפקח אזאצ'י בפיקוח על פרויקטים 

הדסיים הדומים בתכולתם לפרויקט שיפוץ המגרש. 
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להלן תגובתו של מכ"ל העירייה לדרישת תיעוד ליסיוו של המפקח:  

בצי עתיר יסיון, שימש בעבר כמכ"ל עיריית אור יהודה, העבודה דרשה בין היתר, 

הובלת פרויקטים וקשר עם גורמים כמו ההתאחדות עם מפעל הפיס. דופן מקצועי היה 

אמור להיתן ע"י מפקח מטעמו, מיכאל אלטמן.  

  
 .54מסר לביקורת ע"י מהל מחלקת תשתיות וביצוע, כי למפקח מטעם חברת 

ה.י.אזאצ'י, מיכאל אלטמן, יסיון ביהול פרויקטים אך לא בפיקוח על 

פרויקטים. 
בתגובה משותפת של מכ"ל גזבר ויועצת המשפטית של העירייה ביקשו להוסיף כי:  

בהתאם ליסיון קודם של הרשות עם מר מיכאל אלטמן, האחרון שימש כמהל פרויקטים 

וכמפקח מטעם החברה לפיקוח הדסי במסגרת פרויקט ב.ת6. במסגרת עבודתו מר מיכאל 

אלטמן, כח באתר העבודות, אישר/דחה חשבוות בייים שהוגשו על ידי הקבלן המבצע, 

עדכן כתבי כמויות, הכין לוח גאט לביצוע העבודות וכיוצ"ב. 

  
55. בתאריך 22.8.2016 העירייה העבירה לקבלן פקודת עבודה 4.16 עבור עבודות 

חשמל בסכום של 655,241 ₪ כאשר בגין סכום זה התמורה של המפקח הייתה 

  .₪ 18,347

  
56. מסקירת הביקורת עולה, כי לא קיימת חתימה של ציג עירייה על החוזה מול 

המפקח.  

ראה ספח ב'- הסכם מול המפקח ה.י.אזאצ'י.  

  
  מתכן

57. בחודש פברואר 2016 מהל הפרויקטים החיצוי, מר בצי אזאצ'י, העביר 

למחלקת תשתיות 2 הצעות מחיר של מתכים בעלי יסיון בהקמת מגרשים 

כדלהלן: 

57.1. חברת ש.ר בימיה השקעות בע"מ באמצעות המתכן רון שמואלביץ- 

הצעה בסך 38,000 ₪. 

57.2. חברת ג.ד. ארד מהדסים בע"מ באמצעות המתכן דרור גבאי- הצעה 

בסך 50,000 ₪.  

ראה ספח ג'- הצעות מחיר של חברת ש.ר בימיה השקעות בע"מ וחברת ג.ד. 

ארד מהדסים בע"מ.  
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58. המתכן הבחר ע"י העירייה היו מר רון שמואלביץ מחברת ש.ר בימיה 

השקעות בע"מ, שהיו בעל ההצעה המוכה. בתאריך 25.2.2016 הופקה הזמת 

עבודה מספר 39836 למתכן אשר חתומה ע"י גזבר העירייה וראש העירייה. 

העבודות כוללות בין היתר מפרטי עבודה, כתבי כמויות, אומדים, מפרטי 

איכות לדשא והתקה, פגישות תכון וסיור קבלים, ייעוץ בבחירת קבלן זוכה 

ופיקוח עליון.  

 
59. מסקירת הביקורת עולה כי, לא קיים הסכם התקשרות מול המתכן שבחר 

הכולל התייחסות בין היתר לאחריותו, תפקידיו ואופן עבודתו. 

  
60. הביקורת העלתה כי בחודש מרץ 2017 כחלק מהחלפת היועצים בפרויקט, 

הוחלף המתכן וחתם הסכם מול חברת ג.ד. ארד מהדסים בע"מ לצורך תכון 

ופיקוח אחר הפרויקט. המיוי בוצע בעקבות המלצה של החברה למשק וכלכלה 

של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל") וזאת לאחר שהעירייה פתה 

למשכ"ל על מת לבחון את אפשרות סיום ההתקשרות עם הקבלן המבצע 

והמשך ביצוע שיפוץ המגרש. 

  
61. מפרוטוקול וועדת התקשרויות מס' 10/2017 בתאריך 8.3.2017 עולה בין היתר 

כי הוחלט להתקשר עם מר דרור גבאי ללא קבלת הצעות וספות מהסיבה 

שהעירייה תקלה בתקלות רבות בשיפוץ המגרש ואין היא מעויית בתקלות 

וספות, לכן חשוב היה להתקשר עם מתכן מומלץ.  

ראה ספח ד'- פרוטוקול ועדת התקשרויות מספר 10/2017.  
  בתגובה משותפת של מכ"ל גזבר ויועצת המשפטית של העירייה ביקשו להוסיף כי:  

מר דרור גבאי בחר לפיקוח ותכון המשך הפרויקט גם בשל היותו בעל יסיון בתכון 

ופיקוח מגרשי כדורגל. 

  
  קבלן מבצע
  הליך הבחירה

62. בהתאם לתקה 17ו בתקות חובת המכרזים תש"ג- 1993, מכרז מסגרת היו 

מכרז פומבי שבו בחר יותר מספק אחד אשר על פי תאי המכרז ייחתמו 

בעקבותיו הסכמי מסגרת עם כל ספק מכרז מסגרת, כך שבעת תחילת פרויקט 

חדש לא תהיה חובה לקיים מכרז פומבי אלא לקיים הליך הצעות של קבלי 

המסגרת שבחרו. 



88  

  2017לשת    12דו"ח  מבקר העירייה  מס' 

  

  

 

 
63. בוועדת מכרזים מתאריך  14.2.2016קבע כי הקבלן רחמי ד. עבודות עפר 

בע"מ הוכרז כזוכה במכרז מסגרת 5/2015 לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, גיון 

והקמת שטחים ציבוריים וכן יאשרו את המציע יורי אל בע"מ כזוכה וסף 

במידה וישווה את הצעתו (ברכיב הגיון) להצעתו של רחמי. בתאריך 

21.2.2016 פתה העירייה לחברת יורי אל בע"מ בבקשה להשוות את הצעתו 

במכרז להצעת המציע שהציע את אחוז ההחה הגבוה ביותר (במרכיב הגיון 

בלבד, מאחר ובמרכיב הפיתוח והתשתיות ההצעות של שי הקבלים היו 

שוות). מעיון בתגובת חברת יורי אל בע"מ לעירייה בתאריך 28.2.2016 עולה כי 

החברה בחרה שלא להעלות את אחוז ההחה ולהשוות אותה להצעתו של 

רחמי ובשל כך פסלה, כמו כן, צוין כי אחוז ההחה המבוקש על ידי העירייה 

היו בגדר הצעה הפסדית וכי החה כזו איה סבירה.   

ראה ספח ה'- מכתב המציע יורי אל בע"מ מתאריך 28.2.2016.  

 
64. בשים 2010 ו- 2014ערכה ביקורת באמצעות רו"ח מטעם משרד הפים אשר 

דה בין היתר בביצוע מכרז מסגרת בו קיים זוכה בודד. הסוגיות שעלו מבדיקה 

זו הן: 

64.1. מכרז מסגרת 03/2009 "ביה פיתוח שיפוצים ותחזוקה במוסדות חיוך 

וציבור" בו זכה קבלן אחד, פלטם אחזקת ויהול דל"ן בע"מ. העירייה 

הגיבה לטעות באמצעות היועצת המשפטית במכתב מיום 31.10.2011 בו 

עתה לגבי הסוגיה הידוה:  

 קיום מכרז מסגרת בו משתתף ספק אחד- העירייה הייתה מעויית 
לבחור יותר מקבלן אחד במסגרת מכרז המסגרת אולם מכרזים 

רבים לא העלו יותר מקבלן אחד מתאים העוה על תאי המכרז.  

הצורך בביצוע מכרז מסגרת- "הגם שתקה 17 (ג) לתקות חובת  
המכרזים, תש"ג 1993 איה חלה על העירייה באופן ישיר, הרי 

שבהיעדר הוראת חוק ספציפית החלה על העירייה בהקשר זה 

מכוח תקות המכרזים, יתן לבצע אלוגיה מתקה זו ולפעול 

להתקשרות במכרז מסגרת לתקופה של 5 שים, כפי שעשה 

במקרה דא". 
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לדעת הביקורת, לא יתן לבצע אלוגיה רק לתת סעיף ספציפי בתוך 

תקה 17ו ויש לבצע אלוגיה לכל הסעיף המלא הכולל התייחסות לכך 

שמכרז מסגרת היו מכרז בו בחר יותר מספק אחד. 

64.2. במכרז מסגרת 10/2009 "ביצוע עבודות פיתוח ואחזקת שטחי גיון, 

עבודות פיתוח תשתיות, והקמת שטחים ציבוריים בתחום העיר אור 

יהודה", זכה קבלן אחד, ורד בר גיון ופיתוח. תגובת העירייה במכתב 

מהיועצת המשפטית מיום  22.6.2015אמר: "העירייה עובדת על מכרזי 

מסגרת חדשים הן ביחס ל"ביה שיפוצים ותחזוקה במוסדות חיוך 

וציבור" והן ביחס ל"עבודות פיתוח ואחזקת שטחי גיון, עבודות פיתוח 

תשתיות והקמת שטחים ציבוריים בתחום העיר אור יהודה", ואלה 

צפויים לצאת בשבועות הקרובים. יצוין, כי במכרזים אלה הוכס מגון 

הקובע בחירת יותר מזוכה אחד וכן מגבלת סכום להיקף התקשרות, הכל 

כפי שתבקשה העירייה על ידי הביקורת".  

ראה ספח ו'- עיקרי דוחות ביקורת רו"ח של משרד הפים.  

  
65. בתאריך 23.11.2017 התקבלה תגובתה של היועצת המשפטית בושא בחירת 

זוכה בודד במכרז מסגרת. 

ראה ספח ז'- תגובת המחלקה המשפטית להערות הביקורת מתאריך 

  .23.11.2017

 
66. מכרז המסגרת 5/2015 "ביצוע עבודות פיתוח תשתיות גיון והקמת שטחים 

ציבוריים בעיר אור יהודה" שפורסם ביום  ,29.11.2015ידון בוועדת המכרזים 

ביום 14.2.2016 בה הוחלט על התקשרות עם קבלן אחד להסכם המסגרת 

כאשר המציע השי יכס למכרז המסגרת רק באם ישווה את הצעתו להצעה 

הזוכה.  

 
67. לדעת הביקורת, בהליך זה לא מקוים סעיף 3(3) בתקות העיריות (מכרזים) 

המחייב ביצוע מכרז בהתקשרות בעלת היקף מעל כ- 140,000 ₪. העירייה 

מאמצת את הוראות תקה 17ו לתקות חובת מכרזים, ביצוע מכרז מסגרת, אך 

איה מקיימת סעיף זה כהלכתו, קרי מכרז המסגרת שביצעה כולל זכיה של 

ספק אחד בלבד. כתוצאה מכך, לא קיים הליך תחרותי בין מספר ספקים 

בהתקשרויות בהיקפים העולים על כ- 140,000 ₪, והעבודות בהיקפים אלו 

מועברות באופן אוטומטי לספק מכרז המסגרת.  
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68. ביגוד לתשובת היועצת המשפטית ראה כי לא יושמה להלכה התייחסותה 

לושא ביצוע מכרז מסגרת לאורך השים. לרבות לאחר תגובתה לדו"ח רואה 

חשבון מטעם משרד הפים13 כי במכרזי מסגרת הבאים יוכס מגון אשר קובע 

בחירת יותר מזוכה אחד ומגבלת סכום להיקף ההתקשרות. 

  
69. זאת ועוד, אף אם לשיטתה של היועמ"ש לעירייה, הוכס מגון אשר קובע 

הליך לבחירת יותר מקבלן זוכה אחד, והתוצאה כפי שעולה מפרוטוקול וסיום 

הליכי מכרז המסגרת 5/2015  בו ותר קבלן זוכה אחד, הרי שהמגון שקבע 

לא הביא את התוצאה הדרשת, קרי, יותר מספק אחד, וההליך כשל. 
בתגובה משותפת של מכ"ל גזבר ויועצת המשפטית של העירייה ביקשו להוסיף כי:  

לצורך ביצוע עבודות פיתוח תשתיות, גיון והקמת שטחים ציבוריים בעיר אור יהודה, ערך 

מכרז פומבי מס'5/2015. כל ההליך המכרזי ערך בהתאם להוראות הדין. כוות העירייה 

בעת היציאה למכרז הייתה כי אכן ייבחרו מספר ספקים ו"יותר מספק אחד", כפי שהוגדר 

במסמכי המכרז וכי ייחתם עם המציעים הזוכים הסכם מסגרת. על מת לאפשר לעירייה 

עבודה וחה מול המציעים הזוכים וכן על מת להקל על אופן חלוקת העבודות בין המציעים 

הזוכים, הוכס מגון לפיו המציעים הכשירים שהצעותיהם תדורגה במקום השי 

והשלישי יוכלו להשוות את הצעותיהם להצעה הזוכה ובכך יוכרזו אף הם כזוכים במכרז 

והעבודות תחולקה בייהם באופן שווה, ככל שיתן. יודגש, כי גם בהתאם לדוח ביקורת 

משרד הפים לשת 2014 (שצורף לדוח הביקורת), ובתגובת העירייה מיום 7 במאי 2012 

לליקוי מסר לביקורת כי העירייה בוחת כי במכרזים הקרובים יכללו במכרז המסגרת 2 

קבלים לכל מכרז מסגרת בדומה למגון של חברת עמידר או במגון של השוואת מחירים 

בין הגבוה למוך.  

בפועל בסיום ההליך המכרזי ולאחר שיתר המתמודדים הודיעו כי אין ביכולתם להשוות 

את הצעותיהם למציע הזול ביותר ותרה העירייה עם מציע אחד.  

בסיבות האלו היה על העירייה להחליט האם בשל העובדה שותר בפועל רק קבלן אחד 

עמו חתמה העירייה על הסכם מסגרת בהתחשב בשלב בו היה מצוי ההליך התחרותי, עליה 

לבטל את המכרז ולפרסם תחתיו מכרז חדש.  

העירייה שקלה את הושא בכובד ראש תוך התחשבות במכלול השיקולים וקיבלה את 

המלצת וועדת המכרזים שלא לבטל את המכרז ולהמשיך ולפעול מול הקבלן הבחר.  

במיין שיקוליה שקלה העירייה גם את החשיפה לעתירה מהלית ו/או תביעה כספית מצד 

הקבלן הבחר, אשר יכול היה לתקוף את החלטת העירייה לביטול המכרז, וזאת חרף 

זכייתו כדין ובהתאם להוראות המכרז ומבלי שפל פגם כלשהו בהליך המכרזי המצדיק את 

                                                            
13 ביקורת רואה חשבון בעיריית אור יהודה לשת 2014, משרד הפים, אב 2015-11754 מיום 27.7.15  
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ביטולו. כל זאת, מאחר שבהתאם להלכה הפסוקה מכרז יבוטל רק במקרים חריגים ויוצאי 

דופן – ואילו במכרז זה לא קמה כל עילה חוקית לביטולו.  

החלטת העירייה להמשיך בהליך אף עם קבלן אחד מקבלת משה תוקף לאור העובדה 

שסיטואציה בה העירייה יצאה למכרז מסגרת וותרה הלכה למעשה עם קבלן אחד, יכולה 

הייתה להיווצר אף כאשר בחרו במכרז עצמו מספר קבלים. כך למשל, יח שהקבלים 

האחרים היו מסכימים להשוות את הצעותיהם להצעת הקבלן שבחר, ובחלוף מס' 

חודשים היו אותם קבלים מפסיקים את עבודתם מול העירייה מסיבה זו או אחרת, כך 

שהעירייה הייתה ותרת עם קבלן אחד. האם גם בסיטואציה שכזו היה על העירייה לבטל 

את ההתקשרות ולצאת למכרז חדש מן הטעם שהמכרז איו עוה על הגדרת מכרז מסגרת 

כלשוו בסעיף 17ו ולתקות חובת המכרזים? לשיטתו התשובה לכך היא שלילית. לפיכך 

גם בעיייו לא הייתה מיעה להתקשר בסופו של ההליך עם קבלן אחד לביצוע עבודות 

שוא המכרז.  

הה כי כן, מכל המקבץ עד כה ובהתאם להלכה הפסוקה כפי שתבוא להלן, לא פל כל פגם 

בהחלטת העירייה.  

  

  הביקורת:תגובת 
הביקורת טועת כי תגובת המבוקרים מחזקת את ממצא הביקורת כי התוצר של 

המגון שהעירייה הפעילה לא שא תוצאה חיובית במסגרתו אמורים להימצא יותר 

מקבלן זוכה אחד. 

 
 הסכמי ההתקשרות שחתמו מול הקבלן

70. כאשר עלה הצורך בשיפוץ מגרש הכדורגל עשתה פיה לקבלן מסגרת לקבלת 

הצעה. בתחום התשתיות בחר קבלן מסגרת אחד ולכן עשתה פיה אל קבלן 

זה בלבד. בתאריך  26.6.2016חתם הסכם פאושלי באמצעות ספח להסכם 

המסגרת אשר בו סוכמה תמורה בסך 2,280,000 ₪ וקבע כי התמורה תועבר 

בהתאם לעמידה באבי דרך לתשלום כמפורט להלן:   

70.1. שלב א': סיום חפירה -                                35% 

70.2. שלב ב': סיום עבודות עפר + הכה להחת דשא -   20% 

70.3. שלב ג': סיום החת דשא -                             25% 

70.4. שלב ד': חשבון סופי מסירה -                      20% 

  
71. לפי סעיף 26.2 להסכם מסגרת וכן לפי סעיף 1.13 למפרט המצורף לספח 1 

להסכם, הקבלן התחייב לספק את כל הציוד הדרש לביצוע העבודות כפי 
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שמפורט במפרט. הביקורת לא קיבלה לידיה תיעוד לכך שבוצעה בדיקה כי 

לקבלן היה את הציוד המותאם לביצוע עבודות במגרש. 
בתגובה משותפת של מכ"ל גזבר ויועצת המשפטית של העירייה ביקשו להוסיף כי:  

באשר להערת הביקורת בוגע לבדיקת הציוד המותאם לביצוע העבודות- יצוין כי בדיקה 

כאמור איה ישימה ואיה יכולה להתבצע שכן לעיתים החברות שוכרות את ציוד הצמ"ה 

או מחזיקות את כל הציוד והכלים במחסים שוים ברחבי הארץ ואין גישה לעירייה או 

לפיקוח מטעמה לכל המשרדים ה"ל. מדובר בסעיפים כללים שועדו להבטיח כי הקבלן 

מודע לכך שעליו להחזיק את כל הציוד והכלים הדרשים לביצוע העבודות באופן רציף 

ולשביעת רצון המהל מטעם העירייה.  

 הביקורת תעיר כי ישם מספר דרכים וספות לבדיקה ואימות הימצאות 
הכלים לדוגמא- קבלת טופס פחת המתייחס לציוד ה"ל ו/או הסכם בין 

ספק הציוד לקבלן המבצע. 

  
72. לא מצא תיעוד להצגת יסיון רלווטי של הקבלן לביצוע פרויקטים בתחום 

שיפוץ מגרשים כפי שהוצג ע"י המתכן טרם ביצוע ההתקשרות.    
להלן תגובתו של מכ"ל העירייה לדרישת תיעוד ליסיוו וקיום ציוד רלווטי של הקבלן:  

מדובר בקבלן מסגרת (דודו רחמי) שזכה במכרז בעירייה. לקבלן יסיון עשיר בעבודות 

עפר. בושא הדשא התקשר עם קבלן משה- קובי רוזמרין, בעל יסיון עשיר בביצוע 

משטחי דשא. 

 
73. הביקורת העלתה כי בסעיף 31.1 בהסכם מסגרת קבע כי הקבלן איו רשאי 

להתקשר עם קבלי משה לביצוע התחייבויותיו לפי ההסכם אלא רק לאחר 

קבלת אישור מראש ובכתב של מהל מטעם העירייה לפי העסקת קבלן 

המשה. כמו כן, בסעיף  31.6קבע כי הקבלן מתחייב כתאי לקבלת אישור 

העירייה להעסקת קבלי משה, להעביר לעירייה תעודות המעידות כי קבלן 

המשה היו קבלן מורשה לרבות המלצות ופירוט אשי קשר. מצא כי הקבלן 

רחמי התקשר עם קבלן משה "קובי רוזמרין" לביצוע התקת הדשא, לא הוצג 

לביקורת תיעוד לאישור גורם מטעם העירייה להתקשרות עם קבלן משה.  
להלן תגובתו של מכ"ל העירייה לאישור התקשרות עם קבלן משה:  

קובי רוזמרין-  אין התקשרות ישירה של העירייה עימו, ה"ל ספק דשא של הקבלן רחמי. 

מתכן המגרש דאז, רון שמואלביץ, אישר מפרט הדשא.  
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בתגובה משותפת של מכ"ל גזבר ויועצת המשפטית של העירייה ביקש המכ"ל להוסיף 

את התגובה הוספת כי:  

מכ"ל העירייה איו מהל הפרויקט, הוא איו הפוקציה המקצועית האמוה על הקבלן 

ועל פיקוח העבודות בשטח. יחד עם זאת, ולגופו של עיין, מבדיקה שערכה בהמשך 

לטיוטת דוח הביקורת עולה כי טרם אישור סוג הדשא וקבלן המשה, ערכה ישיבה 

במחלקת תשתיות יחד עם מתכן הפרויקט, קבלן הדשא, הקבלן הראשי ומפקח הפרויקט 

דאז, במהלך ישיבה זו הוגש חומר בוגע להתקת הדשא: סוג וטיב הדשא, סוג הציוד 

הדרש לביצוע העבודות וכיוצ"ב. בהמשך לכן התקבל אישור מהמתכן מטעם העירייה 

דאז, מר רון שמואלביץ ביחס לסוג הדשא : לשם הוחות מצ"ב, בשית אישור המתכן 

ביחס לסוג וטיב הדשא.  

מכ"ל העירייה לא סתר בתגובתו את לשון הסכם ההתקשרות עם חברת רחמי ד. עבודות 

עפר בע"מ. אלא הציג את המצב לאשורו לפיו, למיטב ידיעתו ,"קובי רוזמרין" היו ספק 

הדשא בפרויקט זה. מעבר לכך, ושאים אלה והלו על ידי מחלקת תשתיות והיועצים 

המסייעים לה.  

  

התייחסות הביקורת לתגובת מכ"ל העירייה:  
תגובתו של מכ"ל העירייה איה תואמת את לשון הסכם ההתקשרות בו הקבלן 

דרש לקבל את אישורה בכתב של העירייה להעסיק קבלן משה. גם כאשר אין 

התקשרות ישירה מול קבלן הדשא, יש לאשר את ההעסקה ואין לאפשר לקבלן 

הדשא להתחיל בעבודות במגרש טרם קבלת אישור כאמור.  

  
74. בתאריך 22.8.2016 הועברה פקודת עבודה 4.16 לקבלן לביצוע עבודת חשמל 

ותאורה במגרש בסך 655,241 ₪, אשר אושרה בתב"ר 1374 (ראה סעיף 29 

בדוח). תחילת העבודה בפקודת העבודה הוגדרה לתאריך 28.8.2016 וסיום 

העבודה בתאריך 15.9.2016. 

  
75. מסקירת הביקורת עולה כי, רק בתאריך 4.9.2016, הקבלן אישר את קבלת 

הפקודה. 

 
76. בתאריך 14.11.2016 הקבלן הגיש הצעה לעבודות וספות בסך 400,000 ₪. 

ההצעה כללה פירוט הסכומים בגין כל עבודה וספת. בהתאם לסעיף 39.5.3 

בהסכם מסגרת של הקבלן קבע כי "כל תוספת או שיוי בביצוע עבודה מוזמת 

אשר יש בהן להשפיע על התמורה המקורית כפי שקבעה במסגרת ביצוע 

הזמת העבודה, תשולם אך ורק במידה ויתן אישור מראש ובכתב מאת מכ"ל 
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העירייה לביצוע התוספות או השיוי ו/או מי שהוסמך מטעמו והוצאה הרשאה 

חתומה על ידי מורשה החתימה של העירייה (ראש העיר וגזבר העירייה)". 

  
77. מסקירת הביקורת עולה כי המכתב בגין תוספת עבודה והצעת מחיר המפרט 

את העבודות והתעריפים איו חתם ע"י מכ"ל העירייה אלא על ידי מהל 

מחלקת תשתיות וביצוע. לא הוצג לביקורת מסמך הרשאה חתום על ידי 

מורשה החתימה של העירייה.   

ראה ספח ח'- הצעת מחיר מתאריך 14.11.2016 אשר חתמה על ידי מהל 

מחלקת תשתיות והקבלן.  

  
78. בתאריך  27.4.2017חתם מול הקבלן ספח 2 להסכם המסגרת שהסתכם לסך 

של 1,170,000 ₪, הכולל מפרט ביצוע ואבי דרך לביצוע תשלום. 

  

79. להלן סיכום החוזים מול הקבלן המבצע: 
סה"כ לחוזה (בש"ח כולל 

מע"מ)  
   תאריך   בגין

 16-אפר שיפוץ מגרש כדורגל -הסכם ראשון   2,280,000           
 16-אוג תאורת מגרש     655,241              
 -16וב פיתוח וחריגות     400,000              
 17-מאי תיקון זקים ושיפוץ מחדש -הסכם שי   1,170,000           
          4,505,241     
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14  מבים יבילים

80. בתאריך 30.7.17 פורסם מכרז 8/2017, אספקה והתקה של מבים יבילים 

באצטדיון הכדורגל באור יהודה.

81. למכרז הוגשו 4 הצעות מחיר: 

81.1. סטאר מבים בגליל בע"מ. 

81.2. היחידה לאחזקה בע"מ. 

81.3. ישראמארין ביה מודולרית בע"מ.

81.4. אחים סטי הדסה בע"מ.  

82. במכתב מעו"ד יחיאל אטיאס בתאריך 4.9.2017 הומלץ להתקשר עם סטאר 

מבים בגליל בע"מ. הסכם עם הספק חתם בתאריך 20.9.17, לפי ההסכם 

התשלום עבור היבילים יהיה 415,467 ₪ עבור 4 מבים.  

  אישורי רשויות
  רישוי עסק

83. חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968 והתקות והצווים שהוצאו מכוחו מסדירים 

את הליך הרישוי, ועדו במטרה להבטיח בין היתר איכות אותה של הסביבה, 

מיעת סכות לשלום הציבור. צו רישוי עסקים 15 קובע כי אחת ממטרות הוק 

היא הבטחת קיומם של הדיים הוגעים לתכון ובייה.

84. מתוקף חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968 וחוק איסור אלימות בספורט 

תשס"ח-2008, חלה חובה לקיום רישיון עסק למתקן ספורט המשמש לאירועי 

ספורט. הפעלת מגרש ללא רישיון מהווה הפרה של החוק ומסכן את הציבור.

85. בקובץ הלי העירייה קיים והל שמסדיר את ושא רישוי העסקים -והל 1.5.01 

"טיפול בבקשה לרישיון עסק וחידושו" (להלן: "והל רישוי עסקים").

86. בהתאם לוהל רישוי עסקים, בעל העסק שהוגדר, יחתום על בקשה לחידוש 

רישיון עסק ומחלקת רישוי עסקים תפה לגורמים הרלווטיים (משטרת 

14 יביל- היתן להובלה. מילון אבן שושן, הוצאת עם עובד. הודפס בישראל, 2006.  

15 צו רישוי עסקים (עסקים טעוי רישוי), התש"ג-2013. 
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ישראל, כבאות אש וכל גורם וסף המופיע בחוברת עזר מעודכת לרישוי 

עסקים ובהתאם לסיווג העסק) בכדי לקבל את אישורם.  

  
87. לאחר קבלת האישורים הרלווטיים יופק הארכה לרישיון העסק. 

  
88. הביקורת קיבלה תיעוד לרישיון יהול עסק בתוקף עד לתאריך 31.12.2016 

להפעלת מגרש ספורט.  

ראה ספח ט'- רישיון יהול עסק.   

  
89. בשת 2016 כחלק מהצורך בהארכת תוקף רישיון עסק למגרש, שלחה בקשה 

לחידוש הרישיון למשטרת ישראל ע"י מחלקת הרישוי, אך טרם התקבל אישור 

מאחר והמגרש מצא בשיפוץ.   

  
90. בתקה 28 לתקות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-  2000קבע כי 

"לא יאוחר מ-30 ימים מהמועד הקבוע לתום תקופת תוקפו של רישיון תקופתי 

או רישיון זמי, תעשה רשות הרישוי אחת מאלה לפי העיין: 

(1) תיתן לבעל העסק רישיון ותקבע את תאי הרישיון;  

(2) תודיע לבעל הרישיון על סירוב לתת רישיון ואת הימוקים לסירוב לפי 

טופס 4 שבתוספת;  

(3) תיתן לבעל העסק היתר זמי ובו פירוט תאיו ומועד ביצועם;  

(4) תודיע לבעל העסק על תאים מוקדמים שעליו למלא לקבלת היתר זמי או 

רישיון לפי טופס 4 שבתוספת."  

  
91. מסקירת הביקורת עולה כי לא הועברה הודעה כאמור לבעל העסק.  

 
92. בהתאם לצו רישוי עסקים (עסקים טעוי רישוי)- התשע"ג 2013, סעיף 7.7 יא 

לתוספת קבע כי מגרש כדורגל המכיל מספר מושבים קבועים עד 500, מחייב 

אישור של הגורמים הבאים:  

92.1. משטרת ישראל.  

92.2. אישור רשות הכבאות. 

 
93. בהתאם להוראות סעיף 2(ג) לצו רישוי עסקים (עסקים טעוי רישוי), התשע"ג - 

2013, "עסק מן המפורטים בתוספת טעון רישוי גם למטרת קיום הדיים 
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הוגעים לתכון ולבייה", קרי מתן רישיון עסק למגרש דורש עמידה בהוראות 

חוק תכון וביה. 

  
94. בסוף שת 2016 הוגשה בקשה למחלקת רישוי עסקים מאת האחראי על הכס 

מטעם העירייה, לחידוש רישיון עסק, הבקשה פסלה מאחר והמגרש מצא 

בהליכי שיפוץ. 

 
95. בחודש אוקטובר 2017 מחלקת רישוי עסקים החלה בהליך לחידוש רישיון 

העסק שכלל את השלבים הבאים:  

95.1. פיה לרשות הארצית לכבאות בתאריך 24.10.2017. 

95.2. פיה למשטרת ישראל בתאריך 6.11.2017. 

95.3. פיה לוועדה לביין העיר בתאריך 9.11.2017.  

טרם התקבל מעה מרשויות האכיפה בגין פיה שהתבצעה. 

  
96. מסקירת הביקורת עולה כי, חסרה חתימה של בעל העסק על גבי טופס ריכוז 

תוי תכיות לרישיון עסק. בעקבות הערת הביקורת, ליקוי זה תוקן ע"י 

מהלת מחלקת רישוי עסקים. 

 
97. הביקורת העלתה כי כון למועד הביקורת, קיים רישיון עסק זמי עד לתאריך 

28.02.2018. מתגובתם המשותפת של מכ"ל העירייה, יועצת משפטית וגזבר 

העירייה מיום 17.01.2018 וממסמכים אשר צורפו, עולה כי הופק רישיון 

ליהול עסק(זמי) בתוקף עד לתאריך 28.2.2018. הביקורת העלתה כי רישיון 

העסק חתם בתאריך 28.11.2017 ע"י ראש העירייה. 

  
98. בחוק הוגדר ראש הרשות, או מי שהוא הסמיכו לכך, כרשות הרישוי המקומית. 

בחודש דצמבר 2015 האצילה ראש העירייה עו"ד ליאת שוחט  מסמכויותיה 

לחבר המועצה מר יוסף סבח (להלן - חבר המועצה),  החלטה שאושרה בישיבת 

מועצת העירייה  מיום 7.12.2015 לפעול בתחום רישוי עסקים והסמיכה אותו 

לשמש ממוה  רישוי  עסקים  ברשות המקומית. 

  
99. בהתייחסותה לביקורת מסרה ראש העירייה כי חתמה על רישיון העסק הזמי 

לאחר שהוצגו לה אישורי הגורמים המאשרים לרבות:  משטרת ישראל, הרשות 

הארצית לכבאות והצלה והתייחסות הועדה המקומית. 
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בוגע לחתימתה על רישיון העסק הזמי, צייה ראש העירייה כי מסר לה שמר 

סבח יוסף, הממוה על רישוי עסקים, יצא באותו היום לכס, למשך 3 ימים, 

והואיל והושא היה דחוף להגשה להתאחדות לכדורגל, דרשה חתימתי, וכך 

פעלתי.  

  ת הביקורתתגוב

הביקורת מעירה כי משהואצלה סמכות ראש העירייה ובאישור מועצת העירייה 

לושא תפקיד, חובה להקפיד כי הסמכות תהיה תוה בידיו  של מי שהואצלה 

לו הסמכות בלבד. 

  
  בשטחהיתר ביה לעבודה 

 
100. חוק התכון והביה תשכ"ה-1965 מסדיר את פעולתם של מוסדות התכון 

בישראל מהרמה הארצית עד לרמה המקומית, הועדות השוות, תכיות 

המתאר, סדרי הרישוי, מיתקים ביטחויים, שימוש חורג, שימור אתרים, 

פיקוח אכיפה ועושין ועוד. 

 
101. החוק קובע כי כל המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בלא היתר או בסטייה 

מהיתר או מתכית עובר עבירה פלילית וצפוי לעוש. 

 
102. סעיף 145 לחוק התכון והביה, מסדיר את העבודות הטעוות היתר מרשות 

הרישוי המקומית כאשר סעיף 145(א)(3) מפרט: "כל עבודה אחרת בקרקע 

ובביין וכל שימוש בהם שקבעו בתקות כעבודה או כשימוש הטעוים היתר 

כדי להבטיח ביצוע כל תכית".  

 
103. בתב"ע מ.א.א 205 בתוקף מ- 12.8.2004, מיקום המגרש כפי שממוקם כיום 

(במגרשים 4 ,6 ו- 8) היו בשטח שמיועד לפי הגדרות התב"ע לשטחי תעסוקה 

מעורבת ושטח פרטי פתוח. בתב"ע יועד שטח לספורט באזור שוה (במגרש 18). 

  
104. מבירור מול מכ"ל העירייה, בדבר הפעולות שעשו למימוש התב"ע מצא כי 

ושא מימוש התב"ע מטופל ע"י רמ"י לאורך השים. "יש צורך לבצע פיויים 

רבים כגד מחזיקים במקום, הושא מטופל ע"י רמ"י לאורך שים, בין היתר 

במסגרת הליכים משפטיים המתקיימים במשך תקופה ארוכה. העירייה מיתה 
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את עו"ד רון כהן כיועץ לקידום מימוש התב"ע (תקציב לושא התקבל 

מרמ"י). לפי כחודשיים קיים מהל מחוז ת"א של רמ"י, מר צחי דוד, סיור 

במתחם למיפוי מדויק יותר של סטטוס הפיויים בשטח, בהשתתפות כלל 

גורמי העירייה ורמ"י". לא התקבל תיעוד לטיפול בתב"ע באמצעות רמ"י. 

  
105. לדעת הביקורת, לא יתן להפיק היתר מכל סוג שהוא בגין עבודה/ביה למגרש 

שאיו מצא כלל באזור המצוין עפ"י תב"ע בתוקף לרבות תוכית מפורטת.  

  

106. סעיף 261 (ד) מפרט את העבודות הפטורות מהיתר. עמידה בהתיה לפי סעיף 

261 (ד)(2) לחוק התכון והביה היה אחת מ-4 ההתיות אותן דרש לקיים 

דורש הפטור מההיתר, כמפורט:  

"הן עשות בהתאם לאחת מאלה: תכית מפורטת מאושרת, תכית מתאר 

מקומית מאושרת הכוללת הוראות של תכית מפורטת, או תכית עבודה 

שאושרה לפי סעיפים 25 או 25א לחוק משק הגז הטבעי; לעיין זה לא יראו 

תכיות כאמור בסעיף 145(ח), כתכיות שהוראות סעיף קטן זה חלות עליהן". 

 
 .107יתן להסיק כי מאחר והמגרש איו מופיע  במיקומו בתכית המתאר שבתוקף-  

מ.א.א 205, לא יתן להחיל את הוראות סעיף 261(ד) לשם קבלת פטור מהיתר, 

מאחר שלא מתקיימות הוראות סעיף קטן (2). 

 
108. בהתייחסותה לביקורת מסרה מהלת מחלקת רישוי וביה כי לא הוגשה בקשה 

להיתר לביצוע עבודות בשטח המגרש.  
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  היתר בייה להצבת מבים יבילים
 .109ושא הצבת מבים יבילים בעיריות שוות ללא קבלת היתר, עלה בדוח מבקר 

המדיה שפורסם בתאריך 21.11.2017, דוחות על הביקורת בשלטון המקומי 

לשת 2017, בעמוד 116 בפרק הראשון ושאים מערכתיים- עבירות בייה של 

רשויות מקומיות ותאגידים עירויים. בדוח מבקר המדיה הוזכר מקרה בו 

הוצבו מבים יבילים ללא היתר באצטדיון עירוי ברשות מקומית. "מצא כי 

הבייה החריגה באצטדיון איה תואמת את תכית הביוי שצורפה לתכית 

החלה על המקרקעין. הבייה כאמור בוצעה ללא היתר, וממילא הוועדה 

המקומית לא ביקשה את הסכמת הוועדה המחוזית לסטייה זו מתכית הביוי 

כדרש בתכית". 

 
110. העירייה התקשרה באמצעות מכרז 8/2017 לאספקה והתקה של מבים 

יבילים באצטדיון הכדורגל באור יהודה עם חברת סטאר מבים בגליל בע"מ 

לאספקת 3 מבים בגודל 54 מ"ר  כל –אחד ומבה אחד בגודל 31.5 מ"ר. 

 
111. בהתאם להקלות שקבעה הועדה המקומית לתכון ובייה של העירייה (על 

בסיס תיקון 101 לחוק תכון וביה) קבע בסעיף 6 "מבים ועבודות זמיים" 

כדלקמן:  

"התקות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר למבה זמי (כגון מכולה, 

אוהל או סככה) אם הוא עומד בתאים הבאים:   

הוא מוצב על הקרקע, ואיו משמש למגורים;  

הוא יוצב לתקופה מצטברת של עד 120 יום בכל שה, ולאחר מכן יפורק;  

שטחו איו עולה על 50 מטר רבוע;  

גובהם של אוהלים וסככות לא יעלה על 3.0 מטר. המפתח בין העמודים 

באוהלים וסככות לא יעלה על 5.0 מטר, ומשקל הקרוי לא יעלה על 3.5ק"ג 

למטר רבוע."  

 
112. מבירור שביצעה המחלקה המשפטית מול מחלקת רישוי מבים באגף ההדסה 

באמצעות מייל ששלח בתאריך 20.07.17, בושא היתרי הביה הדרשים 

לצורך הצבת מבים יבילים, עתה ע"י מהלת מחלקת הרישוי במייל מתאריך 

23.07.2017  כי מדובר ב"תב"ע מאא/205 ייעודי הקרקע: 
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שפ"פ – שבו לא מותרת ביה כלל ותעסוקה מעורבת – ביעוד זה קיימות זכויות 

ביה, אך השימוש של מבה למלתחות לא קיים ביעוד זה. 

יתן בשי שלבים, להגיש בקשה להיתר לביית מבים בשימוש המותר ע"פ 

תב"ע, ובשלב השי הגשה להיתר לשימוש חורג מהתכלית המותרת לשימוש של 

מלתחות.".  

בהמשך לשאלת הביקורת למהלת מחלקת רישוי באגף ההדסה: האם 

בהמלצתך על האפשרות לפעול על דרך תקות הפטור הוצבה בפייך תשתית 

עובדתית כל שהיא עליה שעת, לרבות בקשה להיתר? 

עתה הביקורת כי: "ביום  20/7/17שאלתי ע"י המחלקה המשפטית, עו"ד 

טע שוורצמן, " אודה על בדיקת אפשרות הצבת המבים ומה דרש מבחית 

היתרי הביה וכיוצ"ב.", ועיתי: "ע"פ התב"ע מאא/205 ייעודי הקרקע:  

שפ"פ – שבו לא מותרת ביה כלל.  

ותעסוקה מעורבת – ביעוד זה קיימות זכויות ביה, אך השימוש של מבה 

למלתחות לא קיים ביעוד זה.  

יתן בשי שלבים, להגיש בקשה להיתר לביית מבים בשימוש המותר ע"פ 

תב"ע, ובשלב השי הגשה להיתר לשימוש חורג מהתכלית המותרת לשימוש של 

מלתחות."  

כמו כן, במייל וסף, הפיתי לתקות הפטור, סעיפים: 7.2, 6.1, 4.8. 

מעבר לאמור, לא הוחה בפי בקשה להיתר, והתשתית העובדתית שעליה 

שעתי, היה המייל מיום 20/7/17 מעו"ד טע שוורצמן.  

בוסף לשאלה האם פורט בפייך יעוד המבים היבילים לפי ולאחר מתן 

המלצתך?. 

הביקורת עתה כי: "הוסבר לי, טלפוית, שמדובר במבים למלתחות..." 

113. בתאריך 30.07.17 פורסם המכרז לרכישה והצבת מבים יבילים בשטח המגרש, 

אשר כלל את אחריותו של הזוכה להגיש בקשה להיתר בטרם הצבת המבים 

וזאת כאשר בהתאם למידע שמסר למחלקה המשפטית טרם פרסום מכרז זה, 

יתן בהתיות מסוימות ביותר לקבל היתר לשימוש חורג בהתאם להחיות 

החוק. 

114. הגשת הבקשה להיתר ע"י הזוכה לא בוצעה. 
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115. בתאריך 27.11.2017 פרסמה לשכת מכ"ל העירייה מסמך בגין רישוי עסק 

אצטדיון כדורגלן שכלל התייחסות לושא פטור מהיתר ביה עבור מבים 

יבילים שלא תואם את מפרט היבילים במכרז. 

 
116. הביקורת העלתה כי העירייה הציבה מבים יבילים בשטח כולל של 193.5 מ"ר 

ללא היתרי ביה. 

 

117. הביקורת העלתה כי ביגוד למתחייב בחוק, לא הוגשה בקשה כלל לוועדה 

המקומית לתכון ובייה לקבלת היתר ביה בושא המבים היבילים. 

 

118. בהתייחסותה לביקורת מסרה מהלת מחלקת רישוי וביה כי לא הוגשה בקשה 

להיתר ביה. עוד מסרה בתשובתה לשאלת הביקורת "האם בעל 

הכס/מקרקעין חתם על הבקשה להיתר, השיבה שלא הוגשה בקשה להיתר 

ומשכך לא בחן ושא חתימת בעל הכס.  

זאת ועוד לדעת הביקורת, בהתאם לתאי התקשרות מול ספק המבים 

היבילים, מחויבת העירייה בקבלת היתר ואיה זכאית לפטור מהסיבות 

הבאות:  

118.1. 3 מתוך 4 המבים הים בגודל של 54 מ"ר, מעל 50 מ"ר בהתאם 

להוראות הפטור. 

118.2. המבים אים אמורים להיות מוצבים לתקופה זמית של עד 120 יום 

בשה. מסיור בשטח העלתה הביקורת כי אופן הצבת המבים היבילים 

על גבי משטח יציקת הבטון איו מאפשר יודם של המבים. 

 
119. הביקורת העלתה כי הסוגיה של הדרישה החוקית להגשה וקבלה של היתרי 

ביה להצבת מבים יבילים עלתה משלב תהליך הכת המכרז במסגרתה 

עשתה חלופת מיילים בין גורמי העירייה ובכללם: המחלקה המשפטית, 

מחלקת רישוי וביוי באגף ההדסה ובין מהל הסכם הגג. עוד עלה כי חלקם 

של המבים היבילים מיועד לשמש כמקלחות, שימוש אשר איו כלול בייעוד 

השימוש המותרים על פי תב"ע מ.א.א 205 שחלה על השטח. 
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בתגובה משותפת של מכ"ל גזבר ויועצת המשפטית של העירייה צייו כי:  

בהתאם להסכם דרש הקבלן לפעול כאמור:  

הקבלן יטפל, על חשבוו והוצאותיו, בהגשת הבקשה להיתר ביה להקמת המבים 

ובהוצאות היתר הביה להקמתם, והכל בהתאם להוראות כל דין והחיות מחלקת ההדסה 

בעירייה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אגרות ביה והיטלי פיתוח בגין הבקשה להיתר 

הביה יחולו על העירייה וישולמו על ידה, יתר התשלומים יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.  

  

תגובת הביקורת:  
במעה לתגובת ציגי העירייה, לעיין זה תעיר הביקורת כי הכסת הסעיף לחובתו 

של הקבלן להגיש בקשה להיתר ביה איה פוטרת את העירייה מחובתה לשילוח 

ופעולות מי מטעמה לקיום הוראות חוק המחייבות במדית ישראל לרבות חוק תכון 

וביה.  
עוד מעירה הביקורת, כי לפי שמטילים אחריות על הקבלן, חובה על גורמי 

העירייה לבדוק תחילה התכות למתן היתר ביה שמא תוטל מטלה שהקבלן לא 

יכול לעמוד בה.   

 
להלן תמוות של מבי היבילים שהוצבו בשטח המגרש. צולם ביום 23.11.2017:  
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120. לדעת הביקורת, משלא התקבל היתר בייה למבים, הוועדה המקומית גם לא 

יכלה לוודא כי יוגשו לה המסמכים הדרושים להבטיח יציבותם של המבים, 

16.כדרש על פי החוק 

בהמשך לשאלת הביקורת למהלת מחלקת רישוי באגף ההדסה: האם הוצגו 

בפיך תוים טכיים של המבים היבילים?  

עתה הביקורת כי: התוים שהוצגו בפיי הם אך ורק התוים הרשומים 

במייל של עו"ד שוורצמן מיום 20/7/17.  

                                                            
16 על פי סעיף 15.00(א) לתוספת השייה לתקות בקשה להיתר.  
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לעיין זה תפה הביקורת לתכתובת בין המחלקה המשפטית, עו"ד טע שורצמן 

לבין מהל מהלת הסכם גג וכפי שכתבה עוה"ד (ספח לח'):  

  
 

121. חוק הרשויות המקומיות (מהדס רשות מקומית) מפרט בסעיף 5 את אחריותו 

של מהדס העירייה בתחום הביה הציבורית. חוק התכון והביה קובע כי 

בוועדה מקומית לפי סעיף 18 מהדס הרשות המקומית יהיה מהדס הוועדה.  

הביקורת הפתה אל מהדס העירייה מספר סוגיות מהותיות בושא התב"ע   

החלה על המקרקעין בו ממקום אצטדיון הכדורגל, ושאי התרי בייה ועוד.   
בתגובתו של מהדס העיר ביקש להוסיף כי:  

מחלקת הדסה איה אחראית על התשתיות והביה הציבורית בעיר.  

כבר בתחילת עבודתי בעירייה, עוד בתקופת ההלת העיר הקודמת מסר לי כי מחלקת 

תשתיות וביצוע והביה הציבורית בעיר לא כפופים אלי.  

כבר בזמן קבלת מהל מח' תשתיות וביצוע, מר פבל זיגרמן, אי לא זומתי ולא שתתפתי 

בבחירתו מכיוון שהוא לא היה מיועד להיות כפוף אלי.  

ככל הידוע לי כבר לפי חמישה חודשים הטילו על מהל המהלת להסכם הגג שבחר, את 

האחריות הכוללת לכל ושא התשתיות והביה הציבורית ברחבי העיר, כמובן החל משלב 

התכון וכלה בשלב הביצוע, גם למתחמים החדשים וגם לעיר הקיימת.  

לאור האמור לעיל לא הייתי מעורב בכל הקשור לושאים ה"ל באופן כללי, ולתהליך 

שהיה עם הקבלן והמגרש באופן ספציפי בשום שלב.  

ובוסף מסר כי:  

בושא רישוי עסק "באחריות מהלת הסכם גג לטפל בהסדרת הליכי רישוי המבה"  

עוד הפה המהדס למסמך מכ"ל העירייה מיום 27.11.2017.  

בתגובת מהל מהלת הסכם הגג מר גלעד אורן לאשר מסר ע"י מהדס העיר השיב:  

התחלתי לעבוד עבור עיריית אור יהודה באמצע חודש יולי 2017. התבקשתי לסייע בהוצאת 

המכרז למבים היבילים וכך עשיתי. הסוגיה של היתר ביה לא עלתה, מאחר והיה ברור, 

שמדובר בסוף הפרויקט וככל הראה ושא ההיתר מסודר.   
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סוגית ההיתר עלתה לראשוה בהכת הצד המשפטי במכרז. אי לא אהבתי את היסוח 

של עו"ד יחיאל לגבי ההיתר במכרז וביקשתי לשות ו/או לבטל את הסעיף. בסופו של 

תהליך, לאחר התייעצויות של המחלקה המשפטית עם מחלקת הרישוי בעירייה, סגר 

וסח מקובל על כל הצדדים וגם אי אישרתי אותו. יתן לראות זאת בהתכתבות במייל. אי 

שב ומציין, שמעורבותי הייתה רק בושא כתיבת המכרז והמפרט הטכי ולא בהצבת 

המבים וקבלתם.   

כפי שצייתי, לא הייתי מעורב בקבלת המבים ובהצבתם ולכן לא עסקתי בושא היתר 

הביה. בדיעבד התברר, כי לא הוגשה בקשה להיתר מאחר והעירייה סברה, שזה כס 

לתקות הפטור ממכרז.  

כפי שצייתי בסעיף הקודם, העירייה סברה שאין צורך בהיתר למבים בגודל כזה ולכן אם 

לא הוגשה בקשה להיתר, אז ברור שלא יצא היתר.  

כפי שצייתי, לא הייתי מעורב בהליכי קבלת המבים והצבתם ולכן איי יודע האם יצאה 

חוו"ד משפטית לגבי הפטור.  

 מכ"ל העירייה ביקש ממי בסוף חודש ובמבר 2017 לסייע בהוצאת היתר בייה למבים 
היבילים. הטיפול החל, אך טרם הסתיים. מיותר לציין, שבקשת מכ"ל העירייה ב – 

27.11.17 , איה מעידה על מעורבותי בהצבת המבים, אלא רק לסייע להסדיר באופן 

קבוע את ההיתר למבים היבילים. מאחר ואמם יש הבה של הגורמים בעיריית אור 

יהודה שלא היה צריך היתר, אך מדובר בדבר זמי ומכ"ל העירייה ביקש להסדיר משהו 

קבוע.  
  

  תגובת הביקורת:
 ע"פ והל העירייה "תכון ותקצוב פרויקטים הדסיים בעיר" סעיף 4.1 לוהל-  

"בחירת פרויקט ותקצובו", מגדיר בין היתר שיתוף פעולה בין מהדסת העיר לבין 

מהל מחלקת תשתיות וביצוע בתכון ובחירת פרויקטים, בוסף בסעיף 4.2 לוהל- 

"בחירת מתכים ומהלי פרויקט", כלל המהדס בוועדה לבחירת מתכים 

ומהלי פרויקטים.   

עוד מעירה הביקורת כי חוק הרשויות המקומיות "מהדס רשות מקומית" מגדיר 

את אחריותו של מהדס העיר בסעיף 5(ב)3 כביה הציבורית, ומכאן סבורה 

הביקורת כי אין גורם מוסמך ברשות המקומית לפתור את מהדס העיר מאחריות 

חוקית זו. 

  
להלן תגובתה של הממוה מערך האכיפה בעיריית אור יהודה לסעיפים 83-119:  

מערך התביעה ברשות העירוית (להלן "התביעה העירוית") איו רשאי במסגרת 

הסמכויות המוקות לו, ליטול חלק בהליכים במסגרת השיקולים להוצאת היתר ביה 

ורישיוות עסק השמורים בלעדית למחלקת רישוי עסקים ולוועדה לתכון וביה, כך 
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שמבחית התביעה העירוית קיומו של רישיון עסק בתוקף ו/או פטור מהיתר ביה ו/או 

היתר ביה הים בבחית עובדת מוגמרת.  

אשר על כן, וכח הטען בטיוטת הביקורת, התביעה העירוית איה מוסמכת ובשל כך 

מועה מלהביע עמדה ו/או לתן תגובתה לטען בכל הקשור לתקיות הליכי הוצאת היתרי 

ביה ו/או פטור מהיתר ביה ו/או רישיון עסק, אשר יתו על ידי מחלקת רישוי עסקים 

והוועדה לתכון וביה בוגע למבים שהוצבו באצטדיון הכדורגל העירוי שוא טיוטת 

הביקורת והן בוגע להפעלת מתקן ספורט המשמש לאירועי ספורט.  

יובהר כי ככלל במצב בו יתן רישיון עסק ו/או היתר ביה ו/או פטור מהיתר ביה, כבולות 

ידיה של התביעה העירוית מלקוט הליכי אכיפה בטעת הגה, כי קיים היתר ביה 

למבה ו/או קיים פטור מהיתר ביה ו/או קיים רישיון עסק לעסק המדובר וזאת מחמת 

שאין בסמכותה של התביעה העירוית לערער על תקיות הליכי הוצאת רישיון עסק ואו 

היתר הביה גם אם אלו עולים מטיוטת הביקורת לכאורה.  

בהמשך לטען בטיוטת ביקורת שיפוץ מגרש הכדורגל, עשתה בדיקה משלימה על ידי 

הח"מ האם קיים היתר ביה או פטור מהיתר ביה בהתאם לחוק התכון והביה התכש"ה 

1965 למבים היבילים אשר הוצבו באצטדיון הכדורגל וכן האם קיים רישיון עסק להפעלת 

מתקן  ספורט המשמש לאירועי ספורט כמתחייב מחוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 וצו 

רישוי עסקים (עסקים טעוים רישוי) תשע"ג 2013. ממצאי הבדיקה העלו כי יתן פטור 

מהיתר למבים הקיימים על ידי תצהיר שהוגש ל-120 יום וכי יתן רישיון עסק (זמי) 

לאצטדיון שתוקפו 28.11.2017 ועד 28.2.2018.  

הה על כי כן, במצב בו קיים רישיון עסק בתוקף וקיים פטור אף זמי אולם תקף להצבת 

המבים היבילים, אין מקום להתערבות התביעה העירוית בבחית קיומו של פטור זמי 

מהיתר ביה למבים היבילים שואי טיוטת הביקורת וכן רישיון עסק בתוקף למתקן 

ספורט.  

עם זאת יוער ויובהר כלי ככל שממצאי הביקורת יובילו לביטולם של היתרי ביה /פטור 

מהיתר ביה/ רישיון עסק או שמא אלה יבוטלו בכל אמתלה אחרת לרבות יופקעו 

מאליהם, שומרת התביעה העירוית על זכותה להל הליכים שעיים אכיפת חוקי התכון 

והביה ורישוי העסקים במסגרת הסמכויות המוקות לה בדין.   

  

 אישורי חפירה בהתאם להסכם 
122. בהתאם לסעיף 12.8 להסכם מסגרת שחתם בתאריך 16.12.2015, לפי תחילת 

ביצוע העבודות, על הקבלן לבצע את כל התיאומים ולקבל את כל האישורים 

הדרשים על פי דין מהרשויות השוות לשם ביצוע העבודות.  

 
123. הגורמים מהם הקבלן דרש לבקש אישורי חפירה בהתאם לסעיף 16.1 הים:  

123.1. מחלקת ההדסה של העירייה. 

123.2. מחלקת תועה של העירייה/ משטרת ישראל. 
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123.3. תאגיד המים והביוב. 

חברת מקורות.  .123.4 
123.5. מחלקת שפ"ע עירייה. 

123.6. הועדה להיתר חפירה של העירייה. 

123.7. חברת החשמל.  

123.8. חברת בזק. 

123.9. רשות העתיקות. 

123.10. הטלוויזיה בכבלים. 

123.11. איגוד ערים לכבאות. 

123.12. כל גוף וסף שיידרש ע"י מחלקת הדסה ומחלקת תשתיות. 

 
124. מבירור מול מהל מחלקת תשתיות וביצוע, בדבר קיום והל המסדיר את ושא 

קבלת אישורים מגורמים חיצויים לרבות אישורי חפירה, מצא כי לא קיים 

והל בושא, וכן לא קיים גורם ממוה האחראי על ריכוז כל אישורי החפירה 

מגורמים חיצויים. 

  בהתייחסותו לביקורת מסר מהדס העיר כי "אישורי חפריה בכל רחבי העיר   

אור יהודה, הים באחריות מחלקת תשתיות וביצוע כבר שים רבות". 

  
125. מסקירת הביקורת מצא כי התקבלו אישורי חפירה מהגורמים הבאים:  

תאריך קבלת היתר החפירה     תאריך שליחת הבקשה גורם מאשר   

20.06.2016  20.06.2016  חברת בזק  

04.07.2016  22.06.2016  חברת החשמל   

14.07.2016  06.06.2016  חברת סלקום  

12.07.2016  06.06.2016  חברת פרטר  

20.06.2016  06.06.2016  מי שקמה  

03.07.2016  21.06.2016  רשות העתיקות   

  
בהתאם ליומן עבודה שבועי מספר 1 שחתם בתאריך 23.6.2016, מועד תחילת   .126

העבודה בשטח היו 19.6.2016, כאשר עבודות החפירה החלו בתאריך 

 .21.6.2016
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127. מסקירת הביקורת עולה כי הקבלן החל בעבודות החפירה בשטח טרם קבלת 

כלל האישורים הרלווטיים, החפירה החלה בתאריך 21.6.2016 כאשר בקשות 

לאישור חברת החשמל ורשות העתיקות שלחו לאחר תחילת החפירה. 

אישורים מחברת חשמל, סלקום, פרטר ורשות העתיקות התקבלו בחודש יולי 

לאחר תחילת החפירה בשטח. 

ראה ספח י'- יומן עבודה שבועי מספר 1.  

 
128. בהתאם לסעיף 5(ב) לחוק רשות העתיקות, תשמ"ט-1989, "הרשות רשאית 

לעשות לגבי עתיקות ואתרים כל פעולה החוצה לשם מילוי תפקידיה, ובכלל 

זה – (1) חשיפה וחפירה של אתרים". 

 
129. סעיף 29(א) לחוק העתיקות, תשל"ח- 1978, מחייב פייה למהל רשות 

העתיקות וקבלת אישור בכתב לביצוע עבודות פיתוח באתר "באתר עתיקות לא 

יעשה אדם ולא ירשה לעשות אחד מאלה אלא באישור בכתב מאת המהל 

ובהתאם לתאיו: (1) ביה, סלילה, הקמת מיתקן, חציבה, כרייה, קידוח, 

הצפה במים, סיקול, חרישה...." 

 
130. הביקורת העלתה כי הקבלן פה לרשות העתיקות בתאריך 21.6.2016 לקבלת 

אישור חפירה. באותו יום, בהתאם ליומן העבודה השבועי, הקבלן החל לבצע 

חפירה בשטח ללא המתה לקבלת אישור מרשות העתיקות.  

  
131. בתאריך 3.7.2016 התקבל מכתב מרשות העתיקות לעיריית אור יהודה בו 

הוחלט כי "לאור המידע הכלול בבקשתכם, מתה רשות העתיקות את מתן 

האישור בכך שבמשך כל זמן ביצוע עבודות מכל סוג ומין הפוגעות בתת הקרקע 

או מכסות אותה, יהיה וכח במקום מפקח מטעם רשות העתיקות". 

ראה ספח יא'- מכתב מרשות העתיקות מיום 3.7.2016. 

  
132. מיומי העבודה עולה כי עבודת הביוי הופסקה בתאריך 10.7.2016 בשל תחילת 

עבודות של רשות העתיקות. רשות העתיקות עבדה באתר במשך שלושה 

שבועות עד לתאריך 28.7.2016.  

  
133. בתכתובת דואר אלקטרוי ממפקח הפרויקט למהדס הקבלן מתאריך 

31.7.2016, בעיין החיות להמשך עבודה בשטח, המפקח החה את הקבלן כי 
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"לאחר סיום עבודות רשות העתיקות, יש להחזיר מצב הקרקע לקדמותה 

ומדידה מחדש בהתאם לתכיות לפי מעבר לשלב ב'". 

  
134. מסקירת הביקורת עולה, כי כתוצאה מתחילת עבודות טרם קבלת אישור 

מרשות העתיקות, וצרו עיכובים בלוחות הזמים שיתכן והיו מעים במידה 

ותזמון הפיה לרשות העתיקות היה ערך זמן מספיק טרם תחילת העבודה 

בפועל בשטח. בוסף, בשל כיסת רשות העתיקות לשטח באמצע העבודה, היה 

צורך לבצע תיקון בשטח לאחר סיום חפירות רשות העתיקות על מת להחזיר 

את תוואי הקרקע לקדמותה ולהתקדם בעבודה בהתאם למתווה.  

  
  ורמות התהלות

  ורמות התהלות שקבעו בהסכם הקבלן
135. בתאריך  16.12.2015חתם הסכם מסגרת לביצוע פיתוח תשתיות, גיון והקמת 

שטחים ציבוריים בין עיריית אור יהודה לבין רחמי ד. עבודות עפר בע"מ. 

 
136. בהתאם לסעיף 5.2 להסכם המסגרת, "המפקח רשאי לבדוק את העבודות, 

להשגיח ולתאם את ביצוען וכן לבדוק את טיב העבודות, המוצרים המסופקים 

וטיב החומרים..."  

  
137. בהתאם לסעיף 5.3.1 להסכם המסגרת, "המפקח יהיה רשאי לדרוש מהקבלן 

תיקון, שיוי של עבודות אשר לא בוצעו בהתאם לתכיות או להוראותיו ו/או 

בוצעו תוך שימוש בחומרים בלתי מתאימים, והקבלן יהיה חייב לבצע את 

הוראות המפקח ולתקן את הליקויים תוך 14 יום וכל ההוצאות תהיה על 

חשבון הקבלן...".  

  
138. בהתאם לסעיף 5.3.2 להסכם המסגרת, "המפקח יהיה רשאי לפסול כל עבודה 

ו/או חומר הראה לו כבלתי מתאים וכן להורות על ביצוע חוזר של העבודה 

ו/או הבאת חומרים... מתאימים במקום אלו שפסלו".  

  
139. בהתאם לסעיף 5.3.3 להסכם המסגרת, "המפקח יהיה רשאי להפסיק את 

העבודה בכלל, או חלק ממה או עבודה במקצוע מסוים אם לפי דעתו אין 

העבודה עשית בהתאם לתכיות, למפרט הטכי כתב הכמויות או להוראות 



112  

  2017לשת    12דו"ח  מבקר העירייה  מס' 

  

  

 

המהדס ו/או אין המוצרים/ציוד המסופקים תואמים את המפורט בתכיות, 

המפרט הטכי וכתב הכמויות". 

  
140. בהתאם לסעיף 5.3.4 להסכם המסגרת, "המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון 

בכל שאלה שתתעורר ביחס המוצרים/ציוד/חומרים, לטיב העבודות ולאופן 

ביצוען. שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד המפקח לא 

יפטרו את הקבלן מאחריותו למילוי תאי הסכם זה ולביצוע העבודות בהתאם 

להוראותיו ולא יטיל על המפקח אחריות כל שהיא בקשר לכך".  

 
141. בהתאם לסעיף 6 בהסכם מסגרת, על הקבלן לרשום ביומן העבודה מדי יום 

פרטים על אופן ביצוע העבודה על ידו הכוללים בין היתר, את מספרם של 

העובדים, כמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבודות, השימוש בציוד 

מכי בביצוע העבודות, התקדמות בביצוע העבודות במשך היום ותקלות 

והפרעות בביצוע העבודות. היומן ייחתם כל יום על ידי הקבלן והמפקח. 

 
142. בתאריך  29.6.2016חתם ספח להסכם במסגרת מכרז פומבי מספר 5/2015 

בין עיריית אור יהודה לבין רחמי ד. עבודות עפר בע"מ. 

 
143. בהתאם לסעיפים 4.3 ו- 4.4 בספח, הוסכם על ידי הצדדים כי לוח הזמים אשר 

יציג תוי התקדמות מתוכים על בסיס יומי, יוגש על ידי הקבלן ויאושר על 

ידי העירייה טרם חתימת ספח השיויים וכי ביצוע העבודות יתהלו באופן 

רציף ומתמשך החל ממועד חתימת ההסכם ועד ליום 15.9.2016.  

 
144. על פי ספח א' "מפרטי העבודות" לספח ההסכם, סוכם בין הצדדים כי 

העבודה תעשה על פי תכית ובאישורו של המפקח לכל שלב ושלב. 

  
  מות התהלותחריגות מור

145. מסקירת הביקורת עולה כי במהלך הפרויקט עלו תלוות רבות בוגע 

להתהלות הקבלן הן מצד העירייה והן מצד יועצים חיצויים לגבי תוצאות 

עבודתו ואופן ביצוע העבודות, לרבות אי וכחות של עובדים בשטח, אי עמידה 

בזמים, היעדר וכחות של מהל עבודה בשטח, אי העברת לוח זמים וחריגה 

מהתכית שקבעה. הביקורת קיבלה תכתובות דואר אלקטרוי, חוות דעת 
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מקצועיות וסיכומי ישיבות אשר מאמתות את התהלות הקבלן בשטח שלא 

בהתאם לתאי ההסכם.  

 
146. להלן מספר מקרים בהם דו בהתהלות הקבלן באופן כללי: 

146.1. ישיבת עבודה מתאריך 15.8.2016 בה השתתפו ציגי העירייה, המפקח 

החיצוי וציגי הקבלן-  "התהלות הקבלן בפרויקט זה איה משביעת 

רצון. אין צוות אורגי קבוע לביצוע העבודות במגרש. קיים יוד מתמיד 

של העובדים לאתרים אחרים. הדבר פוגע משמעותית ברציפות העבודה 

וסגירת פיגורים לצורך עמידה ביעד לסיום הפרויקט". 

ראה ספח יב'- ישיבת עבודה מתאריך 15.8.2016.  

  
146.2. חוות דעת הדסית של הפיקוח לעיין התהלות הקבלן מתאריך 

20.12.2016-  "התהלות הקבלן לא הייתה תקיה כבר מתחילתו של 

הפרויקט. לא היה צוות אורגי קבוע לביצוע העבודות במגרש. במהלך 

חודשים ראשוים של הביצוע היה יוד מתמיד של עובדים לאתרים 

אחרים. העבודות בוצעו באיכות ירודה, ללא יהול מקצועי ומכוון מטעם 

הצוות ההדסי של הקבלן. הדבר פגע משמעותית ברציפות העבודה 

וסגירת פיגורים לצורך עמידה ביעד החוזי לסיום הפרויקט". 

ראה ספח יג'- חוו"ד הדסית של הפיקוח לעיין התהלות של הקבלן 

בפרויקט מתאריך 20.12.2016. 

  
146.3. חוות דעת מגרש כדורגל סיטטי של המתכן רון שמואלביץ מתאריך 

21.12.2016-  "העבודה שבוצעה לא עשתה על פי דרישות מפרט העבודה, 

לא מסרו מדידות איזמד כפי שדרש המכרז. ולא הקפידו על דיוק 

בעבודה". 

ראה ספח יד'- חוו"ד מתאריך 21.12.2016 של המתכן רון שמואלביץ.  
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 קיום לוח זמים:
 .147מצא כי הספק לא העביר לוחות זמים טרם ביצוע העבודה לאישור כמתחייב 

מהסכם ההתקשרות. 

ראה ספח טו'- תכתובות דואר אלקטרוי בין ציג מחלקת תשתיות, מפקח 

החיצוי בפרויקט לבין מהדס הקבלן, בדבר דרישת לוח זמים מהקבלן.  

  
148. הקבלן העביר לוח זמים בתאריך 23.8.2016 למפקח הפרויקט בו צוין כי 

תאריך הסיום הצפוי היו 9.11.2016, חריגה של כחודשיים ממועד הסיום 

המקורי. המפקח לא אישר את לוח הזמים שהוצג לו בטעה כי "התאריכים 

הקובים אים ריאליים ואים מדויקים".  

 
הביקורת העלתה כי העובדה שהקבלן לא העביר גאט המגדיר לוח זמים אף   .149

בדיון שערך בתאריך 28.11.16 בראשות ראש- העירייה ובהשתתפות גורמי 

עירייה והמפקח החיצוי. 

ראה ספח טז'- תכתובת דואר אלקטרוי המפרטת את הסיבות לאי אישור לוח 

הזמים של הקבלן.  

  
150. לאחר שלוח הזמים לא אושר על ידי המפקח, הקבלן לא העביר לוח זמים 

מתוקן כפי שצוין. 

  
 חוסר רציפות בעבודה והיעדר מהל עבודה בשטח:

151. עבודת הקבלן לא התבצעה באופן רציף ומתמשך, לעיתים לא התקיימה פעילות 

כלל בשטח המגרש ולעיתים לא היה מהל עבודה בשטח. 
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152. הביקורת סקרה את יומי העבודה בתקופה 19.6.2016 עד  ,17.11.2016מצא כי 

בתאריכים הבאים לא הייתה פעילות בשטח:  

  
מספר יומן תאריך  

עבודה שבועי 

תיאור העבודה כפי 

שרשם ביומן העבודה 

מזג אויר כפי 

שרשם ביומן 

העבודה  

חם  לא עובדים   9  19.08.2016  

חם  לא עובדים באתר   10  21.08.2016  

חם  לא עובדים באתר   10  22.08.2016  

לא עובדים צוות אבן 20  30.10.2016  

גן לא הגיע   

חם  

לא עובדים צוות אבן 20  31.10.2016  

גן לא הגיע  

חם  

חם   לא עובדים   20  03.11.2016  

חם  אין התקדמות עבודה  21  09.11.2016  

חם  אין התקדמות עבודה   21  10.11.2016  

חם   לא עובדים במגרש   22  13-17.11.2016  

 
153. מסקירת הביקורת עולה כי על פי יומן עבודה מספר 10 בתאריך 23.8.2016, 

התקיימה עבודה בשטח ללא הימצאותו של מהל עבודה באתר.  

 
154. לא תקבל תיעוד ליומים מתאריך 20.11.2016 עד לתאריך 31.1.2017. 

 
 .155מצאו מספר תכתובות דואר אלקטרוי ממפקח הפרויקט לקבלן מתאריכים 

10.8.2016, 16.8.2016 ו-21.8.2016 בהן התריע על כך שלא מתקיימת עבודה 

בשטח.   

ראה ספח יז'- תכתובות דואר אלקטרוי בדבר אי הימצאות עובדים בשטח. 

 
 .156מצאו מספר תכתובות דואר אלקטרוי מעובד מחלקת תשתיות וביצוע 

מתאריך 23.8.2016 וממפקח הפרויקט בתאריך 26.9.2016 אשר שלחו לקבלן 

בדבר היעדר וכחות מהל עבודה בשטח.  



116  

  2017לשת    12דו"ח  מבקר העירייה  מס' 

  

  

 

ראה ספח יז'- תכתובות דואר אלקטרוי בדבר היעדר וכחות מהל עבודה.  

 
157. בהתאם להסכם, פרויקט שיפוץ המגרש היה צפוי להסתיים בספטמבר 2016. 

בפועל, כון לכתיבת דוח הביקורת (11.2017), הפרויקט טרם הסתיים.  

  
  
  

 אי תאימות למפרט ולתכון:
 .158מצא כי הקבלן ביצע את העבודה שלא בהתאם למפרט ולתכון שחתם 

בהסכם.  

158.1. בחוות דעת מתאריך 21.12.2016 של המתכן רון שמואלביץ מפורט 

כדלקמן:   

 תעלת היקוז "התעלה המערבית כפי שיתן לראות בתמוה איה 
מחופה כולה בבד גאוטכקטיל".  

" יתן לראות במקומות רבים צרת מחוץ לחצץ, צרת קרועה, 
וציורות שלא מגיעים עד לתעלה. וכן בד גאוטקסטיל שמשך 

החוצה, דבר זה ובע בעבודה שלא עשית על פי מפרט ובאופן 

מדויק". 

 "הקבלן על דעת עצמו החליט להכיס מצעים לפי פריסת ציורות 
היקוז ולכן הם לא הוכסו כראוי מתחת לחצץ דבר שגרם זק בשלב 

פריסת הציורות על כך בהמשך". 

 "העבודה שבוצעה לא עשתה על פי דרישות מפרט העבודה, לא 
מסרו מדידות איזמאיד כפי שדרש המכרז ולא הקפידו על דיוק 

בעבודה".  

ראה ספח יד'- חוו"ד מתאריך 21.12.2016 של המתכן רון שמואלביץ.  

  
158.2. בתאריך 2.1.2017 הציג המתכן מר רון שמואלביץ חוו"ד למפה מצבית 

המפרטת את סטטוס העבודות בשטח ובה מסומים אזורים מוכים 

באופן משמעותי בשטח המגרש המעידים על ביצוע שיפועים שלא לפי 

התכון.  

ראה ספח יח'- חוו"ד של המתכן רון שמואלביץ - מפה מצבית מתאריך 

  2.1.2017
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158.3. במכתב מיום 10.1.2017 מהמתכן רון שמואלביץ מצוין כי "המצב 

הוכחי איו תואם את תכית העבודה והגבהים כפי שדרש". 

ראה ספח יט'- מכתב מהמתכן רון רון שמואלביץ למהל מחלקת 

תשתיות בתאריך 10.1.2017.   

  
158.4. במסמך מיועץ הקרקע, "מכטה גאוטכיקה", מתאריך 3.2.2017 מצוין כי 

"הוח בקלש שאמור היה להיות מיושר בשיפועים שיאפשרו יקוז, אך 

לאחר שהוא חשף ומדדו רומים, מצא שהוח ברשלות ללא שיפועים 

עם "שקעים וגבעות" ושכתוצאה מכך אגרים מים שאים מתקזים".  

ראה ספח כ'- מכתב מיועץ הקרקע לציג העירייה מתאריך 3.2.2017.  

  
  אמיות היומים:

159. מסקירת הביקורת עולה, כי מפקח העבודה חתום על היומים שסקרו, אך 

הקבלן לא חתם בשלב הראשון להתקשרות על יומים משבוע 4 ועד שבוע 22   

(10.07-19.11.2016) ביגוד לאמור בהסכם מולו. 

ראה ספח כא'- דוגמא ליומן עבודה מס' 15 לתאריכים 25.9.2016-29.9.2016.  

  
  התהלות חריגה של הקבלן בפרויקטים וספים

160. לדברי מהל מחלקת תשתיות וביצוע, חלו בעיות עם הקבלן בפרויקטים 

וספים שביצע בעיריית אור יהודה, כדלקמן:  

160.1. פרויקט שוק פריקסט- הקבלן לא מבצע עבודות לפי תכון, מבצע עבודות 

ביגוד לכל המידות, הגבהים והשיפועים שקבעו בתכון.  

160.2. פרויקט מרכז לקשיש-  הקבלן לא ביצע עבודות לפי המתכן, העבודות 

שביצע היו באיכות ירודה והקבלן לא סיים את הפרויקט במועד שקבע.  

 
161. מהל מחלקת תשתיות וביצוע התריע כבר בסוף חודש אוגוסט 2016 בדבר 

התהלות לקויה של הקבלן במספר פרויקטים וספים שמבצע בעיריית אור 

יהודה באמצעות תכתובת דואר אלקטרוי למכ"ל וגזבר העירייה בתאריך 

  .30.8.2016

ראה ספח כב'- תכתובת דואר אלקטרוי ממהל מחלקת תשתיות על 

התהלות לקויה של הקבלן בפרויקטים וספים בהם הוא עובד.  
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  אפשרות סיום התקשרות מול הקבלן
  סעדים משפטיים

162. התהלותו של הקבלן שלא על פי הסכם המסגרת שחתם מולו ב- 22.2.2016 

אפשרה לעירייה לסיים את ההתקשרות עם הקבלן ללא מחויבות לתשלום 

מלוא שכר הטרחה ו/או פיצוי וכל זאת בהתאם לסעיפי הסכם המסגרת כפי 

שחתם מול הקבלן.  

 
163. חיזוק לאמר בסעיף הקודם תקבל באמצעות תכתובת דואר אלקטרוי 

מתאריך 4.9.2016 מהיועצת המשפטית לראש העיר בושא "האפשרויות לסיום 

ההתקשרות עם הקבלן לפי תום תקופת ההתקשרות", בהתאם לתכתובת 

דואר אלקטרוי ה"ל חוזה ההתקשרות אשר חתם עם הקבלן מספק לעירייה 

סעדים משפטיים לסיום ההתקשרות עם הקבלן בשל הפרות יסודיות של 

ההסכם אשר מקות לעירייה זכות לסיים את ההתקשרות עם הקבלן ללא 

צורך בביצוע תשלום/פיצוי כלשהו.   

ראה ספח כג'- תכתובת דואר אלקטרוי מתאריך 4.9.2016 מהיועצת 

המשפטית לראש העיר.  

  

164. בתאריך 2.11.2016 הועבר מכתב לקבלן בדבר התראת הפרת חובות לעבודה 

בבטחה ביגוד להסכם מסגרת. הקבלן ביצע עבודה ביגוד להחיות יועץ 

בטיחות. 

 
165. בתאריך  5.1.2017ערכה פגישה שבסופה קבע כי היועצת המשפטית תבדוק 

את האפשרויות המשפטיות להפסקת ההתקשרות עם הקבלן ואופן 

ההתקשרות עם קבלן אחר לצורך סיום הפרויקט. בתאריך 9.1.2017 היועצת 

המשפטית שלחה תכתובת דואר אלקטרוי למפקח החיצוי, מר בצי אזאצ'י, 

בו דרשה בדחיפות כל מסמך אשר יבהיר מהם הזקים שגרמו לעירייה עד 

היום בשל עבודתו הלקויה של הקבלן, זקים בשל עיכובים הכוללים 

התייחסות לזקים כספיים, ציבוריים בשל חסרוו של מגרש כדורגל פעיל, 

כיסה לתוך תקופת החורף והשפעתה על התקדמות העבודות. 

ראה ספח כד'- תכתובת דואר אלקטרוי מהיועצת המשפטית למהל הפרויקט 

מתאריך 9.1.2017.  
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166. בתאריך 31.1.2017 שלח מכ"ל העירייה בעקבות המלצת היועצת המשפטית, 

מכתב סיום התקשרות לקבלן. 

ראה ספח כה'- מכתב סיום התקשרות של העירייה עם הקבלן מתאריך 

  .31.1.2017

 
167. מסקירת הביקורת עולה כי יתן היה לסיים את ההתקשרות מול הקבלן כבר 

בחודש ספטמבר 2016, ללא תשלום בגין השלמת חוזה ו/או קסות, בגין הפרות 

של סעיפים בהסכם שחתם מולו. ב31 ביואר  2017שלח מכתב כאמור 

ממכ"ל העירייה לקבלן בדבר סיום ההתקשרות. בפועל, ההתקשרות עם 

הקבלן לא הסתיימה אלא הורחבה.  
בתגובה משותפת של מכ"ל גזבר ויועצת המשפטית של העירייה ביקשו להוסיף כי:  

ראשית, יצוין, כי משהסתיים שיפוץ אצטדיון הכדורגל- יצאה לקבלן רחמי ד. עבודות עפר 

בע"מ, הודעה ביום 3 ביואר 2018 על סיום ההתקשרות עמו מכח מכרז פומבי 5/2015- 

ביום 21.02.2018.  

בהתייחס להערת הביקורת בסעיפים שלעיל  ציין, כי יש הבדל בין יתוח משפטי לבין 

הפרקטיקה הקיימת בשטח ודרש איזון בין העלות למול התועלת. במקרה דא, ראתה 

העירייה לגד עייה את חשיבות סיום שיפוץ האצטדיון העירוי על מת שיהיה מעה 

הולם לקבוצות הכדורגל של הבוגרים והילדים בעיר. במקביל העירייה הייתה ערה 

לליקויים שגרמו לה במהלך ביצוע העבודות ולהתמשכותן, אולם ככל שהעירייה הייתה 

מפסיקה את ההתקשרות עם הקבלן, בשלב זה, היה עליה לצאת במכרז לסיום ביצוע 

העבודות, דבר אשר היה גורם להתמשכות העבודות ולהוצאת כספים וספים מהקופה 

הציבורית. מגד, מהלך כאמור היה חושף את העירייה לתביעה גדית מצד הקבלן, שכן 

בהתבסס על אישור המתכן מטעם העירייה, הוזמן הדשא בכמות הדרושה לפרויקט.  

לאור האמור, החליטה ההלת העיר להמשיך את הפרויקט עם הקבלן הוכחי ולתעד את 

הזקים שגרמו לה על מת שכאשר תסתיים עמו ההתקשרות היא תכלכל את צעדיה 

ותוכל לבחון אפשרות לתבוע את הקבלן, הכל בהתאם לשיקול דעתה.   
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  החלפת הצוות המקצועי בפרויקט
  תכן ומפקח חיצויהחלפת מ

168. הביקורת קיבלה מחברת ג.ד. ארד מהדסים בע"מ מכתב מתאריך 28.2.2017 

בוגע להצעת מחיר לביצוע תכון עבודות התשתית הדרשות לתיקון העבודה 

הקיימת. הצעת המחיר היה: 40,000 ₪ עבור תכון ו-100,000 ₪ עבור פיקוח.  

 
169. בעקבות העיכובים בפרויקט בתאריך 23.3.2017 הופסקה ההתקשרות עם 

המתכן רון שמואלביץ, והמפקח ה.י אזאצ'י. 

  
170.  מפרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 10/2017 מתאריך 8.3.2017 עולה כי דוה 

סוגיית אי קבלת 3 הצעות אלא קבלת הצעתו של ג.ד. ארד מהדסים בע"מ, 

אשר הומלץ ע"י משכ"ל. מפאת התקלות המרובות שהיו בפרויקט והרצון 

להסתייע בבעל מקצוע, הומלץ שלא להמשיך לאבד זמן והוחלט לאשר את 

ההצעה.   

ראה ספח ד'- פרוטוקול ועדת התקשרויות מספר 10/2017. 

  
  החלפת מפקח פימי, עובד העירייה

171. לאחר פיות חוזרות ושות של מהל מחלקת תשתיות למכ"ל העירייה בקשר 

להתהלות לקויה מצד הקבלן והצורך המידי בסיום ההתקשרות מולו, ההלת 

העירייה החליטה על מידורו של מהל מחלקת תשתיות מפרויקט המגרש 

וצירופו של עובד הכפוף לו כאחראי פרויקט כמחליף למהל מחלקת תשתיות. 
בתגובה משותפת של מכ"ל גזבר ויועצת המשפטית של העירייה ביקשו להוסיף כי:  

בשל בעיות פרסוליות של מהל הפרויקט מטעם העירייה, מר פבל זיגרמן, החליטה 

ההלת העירייה על החלפת מהל הפרויקט מטעם העירייה ממהל מחלקת התשתיות 

לעובד הכפוף לו. 

 
172. לא התקבל תיעוד למכתב פורמלי המעביר את אחריות הפרויקט מידיו של 

מהל מחלקת תשתיות לאחריותו של העובד הכפוף לו. לביקורת מסר כי, 

הושא סוכם בפגישה פרוטלית שלא תועדה בכתב, בה סוכם בוסף כי גזבר 

העירייה יהל את הפרויקט מטעם העירייה וכי עובד מחלקת תשתיות יתהל  

במישור ההדסי מול מתכן הפרויקט והמפקח החיצוי, דרור גבאי.  
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עיקרי תגובת מכ"ל העירייה והגזבר:  

בתקופת הפרויקט התגלו חילוקי דעות בין פבל וציגי הקבלן אשר הגיעו לרמה של כמעט 

הרמת ידיים לאור העובדה שהוחלט לקחת את דרור גבאי כמהל הפרויקט חשבו ששילוב 

של דרור עם עוז היו שילוב טוב שיכול להביא לסיום הפרויקט.  

עוד הוסיפו בתגובה המשותפת של מכ"ל גזבר ויועצת המשפטית של העירייה כי:  

יובהר, כי ושא החלפת מהל הפרויקט מטעם העירייה הוסדרה בישיבה פימית שערכה 

בוכחות מהל מחלקת תשתיות וממילא ושא זה איו טעון הוצאת מסמך כלשהו. בוסף, 

בהתאם להוראות הסכם המסגרת אשר הובאו ע"י הביקורת בסעיף 77 לטיוטת דוח 

הביקורת, המכ"ל רשאי להסמיך מי מטעמו ליהול הפרויקטים מול הקבלן מטעם 

העירייה.   

בוסף יש לדייק כי תפקידו של הגזבר בסעיף זה, שכן הוא איו מהל הפרויקט ובשום 

שלב לא מוה כאמור, יהול הפרויקט עבר לעובד מחלקת התשתיות בשיתוף פעולה מלא 

של המתכן והמפקח החיצוי, אג' דרור גבאי. וסוכם כי ככל שיתגלו בעיות וספות יעודכן 

גזבר העירייה.  

  התקשרות מחודשת מול הקבלן רחמי
כימות עלות כלכלית לתיקון הסטייה מהמפרט

173. בתאריך 11.1.2017 הועברה חוות דעת מהמתכן, רון שמואלביץ למהל 

מחלקת תשתיות, במסגרת חוות הדעת פורטו הליקויים במגרש הכדורגל 

כמפורט:

173.1. שטח המגרש גבוה ב-5 עד 21 ס"מ מהתוכית המקורית.

173.2. השיפוע הדרש ליקוז לא קיים ובשטח שטחים רבים מוכים מהשוליים 

ואים מאפשרים זרימת מים לכיוון תעלות האיסוף. 

173.3. קבלן לא צמד לתכיות העבודה, לא הגיש מפות אימייד היכן שדרש.

173.4. ביצוע עבודה לא עשה בצורה מדויקת (תעלות איסוף, צרת יקוז, אבן 

גן).  

174. ההלת העירייה בחרה שלא לבצע תיקון בעלות מוערכת בכ-100,000 עד- 

200,000 ₪ על מת לחזור למתווה הפרוייקט המקורי, אלה לבצע תכון השוה 

הכולל תוספות עבודה שלא כללו בתכון המקורי.  

ראה ספח כו'- מכתב ממתכן המגרש למחלקת תשתיות מיום 11.1.2017.
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עוד הוסיפו בתגובה המשותפת של מכ"ל גזבר ויועצת המשפטית של העירייה כי:  

מדובר במסמך כללי, הא ותו לא. מדובר בהערכה חלקית, כללית ולא ברור מה הערכת 

העבודות כוללת ומה מפרט העבודה והבסיס לתמחור אליו מתיחס המתכן. לא זה בלבד, 

אלא שבאותה העת כבר הביה העירייה, שעל פיו, ראה כי קיימת בעיה קשה בתכון 

אשר תחייב עלויות וספות אשר לא לקחו בחשבון.  

לוכח האמור וביחס לאופי המסמך החסר, ולאחר שהתברר לעירייה כי ישו קושי בתכון 

ערך סיור בשטח בוכחות מחלקת תשתיות של העירייה, יועץ הקרקע מר די מכטה, ומר 

דרור גבאי, מחברת ג.ד ארד מהדסים בע"מ (כציג משכ"ל באותה העת), בוגע לעלות 

תיקון העבודות במגרש האימוים. חוות הדעת שהובאה על ידו כללה פירוט של העבודות 

הדרשות בהתאם למצב הקיים בשטח ובהתאם לאופי הקרקע, כאשר סכ"ה העבודות עד 

לסיום הפרויקט תומחר על ידו בעלות של 3,560,000 ₪.  

  
175. מהל מחלקת תשתיות תמך בחוות הדעת של, מר רון שמואלביץ והעביר 

בתאריך 9.2.2017 תכתובת דואר אלקטרוי למכ"ל העירייה בו הוא מבקש 

להתקדם על פי מתווה התכון של מר רון שמואלביץ ומבקש לקיים פגישה 

דחופה בושא בהשתתפות המתכן והיועצת המשפטית. 

ראה ספח כז'- תכתובת דואר אלקטרוי ממהל מחלקת תשתיות למכ"ל 

העירייה בתאריך 9.2.2017. 
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  תהליך קבלת הצעות
176. במקביל למכתב סיום ההתקשרות לקבלן ששלח בתאריך 31.1.2017, הוחלט 

לבדוק אפשרויות להתקשרות עם קבלים וספים ולקבל הצעות לתיקון 

הליקויים והמשך עבודות הפרויקט עד לסיומו. לצורך ביצוע הליך זה, העירייה 

פתה למשכ"ל. 

 
177. מסקירת הביקורת עולה כי, עמדו 3 אפשרויות לעירייה לתיקון המגרש 

כדלהלן:  

  
177.1. התקשרות עם קבלן חדש באמצעות משכ"ל להמשך ביצוע עבודה.  

177.2. המשך ההתקשרות עם הקבלן רחמי תוך יישום המלצות המתכן רון 

שמואלביץ לתיקון הליקויים בעלות של כ- 100-200 אלף ₪ על מת 

לחזור למתווה העבודה על פי ההסכם המקורי.    

177.3. חידוש ההתקשרות עם הקבלן רחמי לביצוע תיקון ושיפוץ המגרש לפי 

תכון חדש של מתכן חדש. 

  
178. העירייה קיבלה ההערכה ממשכ"ל באמצעות חברת ג.ד. ארד מהדסים בע"מ 

לביצוע המשך העבודה בעלות של 3,560,000 ₪  

ראה ספח כח'- הצעת משכ"ל.   

 
179. העירייה דחתה את הצעתה של משכ"ל והוחלט להתקשר באופן עצמאי לקבלת 

שירותי תכון מול חברת ג.ד. ארד מהדסים בע"מ באמצעות המתכן דרור 

גבאי ולהמשיך לעבוד עם הקבלן רחמי כקבלן מבצע. 

 
180. במקביל לפיה לקבלן ד.רחמי, מהל מחלקת תשתיות פה לחברת "פלדר וף" 

בכדי לקבל הצעת מחיר לתיקון הזקים שגרמו למגרש והמשך ביצוע העבודה 

בהתאם לתכון המקורי. מסקירת הביקורת עולה כי בתאריך 23.2.2017 הועבר 

לציג "פלדר וף" תכיות העבודה המקוריות על מת לקבל הצעה לביצוע 

עבודה. לדברי עובד מחלקת תשתיות, לא התקבלה הצעה שכזו מחברת פלדר 

וף. לדברי מכ"ל העירייה והגזבר, המחלקה המשפטית לא אישרה התקשרות 

עם קבלן שלא באמצעות משכ"ל או קיום מכרז פומבי חדש, לכן גם אם הייתה 

מתקבלת הצעה מחברת פלדר וף, היא לא הייתה רלווטית בשל ההיקף הכספי 

המצריך מכרז ועמדת המחלקה המשפטית בושא.  
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ראה ספח כט'- תכתובת דואר אלקטרוי שהועברה לציג "פלדר וף" בתאריך 

   .23.2.2017

  
181. העירייה קיבלה הצעה מהקבלן ד.רחמי לביצוע המשך העבודות בעלות של 

1,170,000 ₪ (כולל מע"מ) בהתאם לתכית עבודה של המתכן, דרור גבאי, 

זאת בוסף לעלות ההסכם הראשון בסך 2,680,000 ₪ (2,280,000 ₪ בגין 

ההסכם הראשון ו-400,000 עבודות וספות שאושרו במסגרת ההסכם 

הראשון). 

מבירור שערכה הביקורת עם מתאם פעולות מיהל ולוגיסטיקה, ההתקשרות 

עם הקבלן בהיקף של 1,170,000 ₪ כפי שחתמה ביום 27.4.2017, אושרה 

במסגרת ישיבת מועצה מספר 10/2017 בתאריך 8.5.2017.  

ראה ספח ל'- ישיבת מועצה מספר 10/2017 בתאריך 8.5.2017. 

 
182. מסקירת הביקורת עולה כי משיקולים מקצועיים שלקחו בזמן אמת ההלת 

העירייה בחרה שלא לבצע תיקון בעלות מוערכת בכ-100,000 עד-200,000 ₪ על 

מת לחזור למתווה הפרוייקט המקורי, אלה לבצע תכון השוה הכולל תוספות 

עבודה שלא כללו בתכון המקורי. 
להלן תגובתו של מכ"ל העירייה:  

החלטה להמשיך העבודות עם הקבלן רחמי התקבלה מתוך הערכה כי כל חלופה אחרת 

תייצר הליכים משפטיים ועיכוב בהשלמת ביצוע ולאור חוו"ד משפטית כי לא יתן 

להתקשר עם קבלן אחר שאיו זכיין משכ"ל, אלא במסגרת מכרז פומבי. בסיטואציה 

שוצרה, המשך ההתקשרות עם רחמי תפס בעיו כרע במיעוטו .  

  

עוד הוסיפו בתגובה המשותפת של מכ"ל גזבר ויועצת המשפטית של העירייה כי:  

בעבודות שביצעה העירייה בהיקף של  ,₪ 1,170,000כללו עבודות וחומרים אשר לא לקחו 

בהערכה של המתכן מר רון שמואלביץ, כדלקמן:  

1. במסגרת עלות העבודות, העירייה ביצעה עבודות וספות שאין קשורות לכר הדשא 

לדוגמא: עבודות יקוז היקפי אספקה והתקת מדרגות, קירות היקפיים וגדרות 

וכיוצ"ב. 

2. בוסף, ראה כי בהערכה של המתכן, לפיה יתן לתקן את העבודות בעלות של -100

200 אלש"ח, לקחה בחשבון רק עלות ביצוע העבודות, אולם לא לקח בחשבון החומר 

ש"אבד" במהלך העבודות ואשר לא יתן לבצע בו שימוש, למשל" ציורות שרשורים, 

יריעת HDPE וכיוצ"ב. 
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 הסכם וסף מול הקבלן
183. הספח השי להסכם המסגרת של הקבלן חתם בתאריך 27.4.2017. בהתאם 

לסעיף 5.1 בספח 2 להסכם, התמורה תהיה בהתאם לכתב הכמויות שחתם 

בספח 2 בתוספת שארית הסכום שטרם שולם לפי ספח 1 כמפורט: 

 .183.1ספח 1:  תשלום צפוי -         2,680,000 ₪  

שולם לקבלן -       1,450,171 ₪   

יתרה לתשלום -       1,229,829 ₪   

 .183.2ספח 2:  תשלום צפוי -         1,170,000 ₪    

183.3. סה"כ יתרה לתשלום צפוי לקבלן:  2,399,829 ₪ 

  
184. סעיף 4.1 בספח 2 קובע כי על הקבלן להשלים את העבודות באופן שוטף ורצוף 

עד לתאריך 31.7.2017 אשר מוגדר כמועד סיום הפרויקט. 
בתגובה המשותפת של מכ"ל גזבר ויועצת המשפטית של העירייה ביקשו להוסיף כי:  

הערכת הביקורת לפיצוי שיתן לדרוש מהקבלן בגין הפרות מצידו, לא לקחה בחשבון 

טעות גדיות שקיימות לקבלן כלפי העירייה, כדוגמת שיוי תכוי, הוספת עבודות, ימי 

בטלה של צוותי עבודה וכלי צמ"ה בעקבות השיוי התכוי וכיוצ"ב.   

בכל מקרה, העירייה הידיעה לקבלן על סיום ההתקשרות עמו ובכוותה לבחון, באמצעות 

גורם מקצועי, את ההתהלות משי צדי המתרס ובהתאם לקבל החלטה מושכלת כיצד על 

העירייה לפעול. 

  
 תיאור המשך דפוס התהלות של הקבלן

185. בעקבות עיכובים בלוח הזמים שקבע בספח 2 להסכם מסגרת, התקיימה 

פגישה בתאריך 27.8.2017 אשר בה קבע לוח זמים מעודכן לסיום הפרויקט 

עד תאריך 11.9.2017  שאושר ע"י הקבלן. 

ראה ספח לא'- לוח הזמים חתום ע"י הקבלן.  

  
 .186ציין כי הקבלן לא עמד ביעדי הזמן כפי שמופיעים בלוח הזמים המעודכן. 

  
187. הביקורת לא קיבלה תיעוד בשלב השי להתקשרות ליומים משבוע 11 

(9.7.2017) ועד למועד הביקורת (13.11.2017). 

 



126  

  2017לשת    12דו"ח  מבקר העירייה  מס' 

  

  

 

188. הביקורת מציית כי למרות החלפת המפקח והמתכן, התהלות הקבלן 

המשיכה להיות לקויה ולהתהל שלא בהתאם למוסכם. העבודה התבצעה 

באופן איטי וכוח האדם איו תוגבר וזאת למרות פיות חוזרות ושות של 

המפקח בפרויקט. 

ראה ספח לב'- מכתב מהמפקח דרור גבאי לקבלן מתאריך 7.5.2017.  

  
189. בתכתובת דואר אלקטרוי שהועבר בתאריך 2.7.2017 מהמפקח החיצוי לציג 

הקבלן ולציגי העירייה המעורבים בפרויקט, מתוארת התהלות "ברמת ביצוע 

מחפירה" של הקבלן. 

ראה ספח לג'- תכתובת דואר אלקטרוי ממפקח הפרויקט דרור גבאי לקבלן.    

 
190. בתאריך 11.7.2017 התקיימה ישיבת סטטוס בדבר אי שביעות רצון מעבודת 

הקבלן, בה כחו גזבר העירייה, עובד מחלקת תשתיות, המפקח החיצוי שמוה 

לפרויקט וציגי הקבלן, בגין הסוגיות הבאות: 

190.1. קצב העבודות ואי השלמת עבודות תשתית.  

 .190.2וכחות מצומצמת של מהדס הביצוע באתר. 

190.3. היעדר כוח אדם וכלים ברמה מספקת באתר לביצוע עבודות בלוח זמים 

שקבע. 

190.4. אי קידום עבודות דחופות כגון: מים, חשמל, קו סיקה, התקת 

משאבות, התקת ראש מערכת סיון והתקת לוחות חשמל. 

190.5. מפת האיזון שמסרה לפיקוח לא בדקה ו/או בוקרה ע"י צוות הקבלן 

ויש בה סטיות יכרות מהמותר. 

  

ראה ספח לד'- ישיבת סטטוס מגרש כדורגל בתאריך 11.7.2017.  

 
191. בתאריך 23.8.2017 המפקח החיצוי שלח תכתובת דואר אלקטרוי לקבלן 

בדבר עבודתו הלקויה של הקבלן והתהלותו בשטח. המפקח מציין כי קצב 

העבודה איטי מאוד, לא תוגבר כוח אדם. 

ראה ספח לה'- תכתובת דואר אלקטרוי מהמפקח, דרור גבאי לקבלן ולציגי 

העירייה. 
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 חישוב העלות הכספית בגין הפרת סעיפים בהסכם
192. בספח ט' "טבלת פיצוי מוסכם (קסות) לעבודות פיתוח" להסכם מסגרת עליו 

חתם הקבלן מפרט פיצויים מוסכמים לעבודות פיתוח הכולל בין היתר את 

הקסות הבאות: 

  
192.1. סעיף 6- בגין כל יום או חלק ממו שבין המועד הסופי שקבע לסיום 

עבודה/פעולה לבין מועד סיום העבודה/פעולה למעשה–פיצוי של 5,000 

 .₪

192.2. סעיף 7- בגין כל מקרה של אי קיום הוראה מהוראות הבטיחות החלות 

על ביצוע עבודה/פעולה לפי סוגה –פיצוי של 10,000 ₪. 

192.3. סעיף 14- בגין כל מקרה של ביצוע עבודה/פעולה שלא בתאום עם כל 

הגורמים עמם מתחייב תאום לפי כל דיו ו/או מסמכי המכרז ו/או 

הוראות המפקח –פיצוי של 5,000 ₪. 

193. להלן הערכת הביקורת לפיצוי שיתן לדרוש מהקבלן בגין הפרות מצדו (שיטת 

החישוב להערכת הפיצוי התבססה על מספר ימי עבודה ברוטו בטרול ימים 

בהם לא התקיימה עבודה בשל מזג אויר ובטרול סופי שבוע):  
סעיף 

בספח 
ט' 

מהות 
הסעיף   

מס' פירוט העבירות     סכום  
העבירות  

סך 
הפיצוי 

(בש"ח)  
איחור    סעיף 6 

ביום 
מהמועד 
הקבוע   

   

תאריך יעד לסיום לפי הסכם: 15.9.2016    5,000  
תאריך הפסקת התקשרות ראשוה: 31.1.2017  

מספר ימי עבודה ברוטו: 138  
מספר ימי גשם בתקופה: 60  

מספר ימי שישי ושבת: 20  
מספר ימי איחור טו לתקופה: 58 

  58290,000 

תאריך יעד לסיום לפי הסכם: 31.7.2017   5,000  
טרם הסתיים השיפוץ עד ליום: 10.11.2017  

מספר ימי עבודה ברוטו: 102  
מספר ימי שישי ושבת:30   

מספר ימי איחור טו לתקופה: 72 

  70360,000 

אי קיום  סעיף 7 
הוראת 

 בטיחות  

התראה לקבלן מהעירייה מתאריך 2.11.2016 -  10,000 
סעיף 3+4+5.   
ראה ספח לו'. 

  3  30,000 

סעיף 
  14

אי 
תיאום 

מול 
הגורמים 
הדורשים 
תיאום   

בהתאם לאישורי החפירה שהומצאו, הקבלן  5,000   
החל חפירות ללא תיאום מלא מול הגורמים 

הבאים:  
 1. חברת החשמל.  
 2. חברת סלקום.  
 3. חברת פרטר.  

  4. רשות העתיקות.  

  4  20,000 

    
700,000 
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194. לדעת הביקורת על העירייה לממש את זכותה לקבלת פיצוי בגין חריגות 

שבוצעו ע"י הקבלן.  

  
בתגובה המשותפת של מכ"ל גזבר ויועצת המשפטית של העירייה לכלל הדוח, צייו 

כי:  

טיוטת דוח הביקורת מתייחסת לשיפוץ אצטדיון הכדורגל שבוצע על ידי חברת רחמי 

ד. עבודות עפר בע"מ. במהלך הביקורת הועלו, בין היתר, טעות ביחס להתהלות 

העירייה מול הקבלן ולקבלת החלטותיה. במהלך ההתייחסויות לטעות הביקורת, כפי 

שיובאו להלן, עולים שיקולים של העירייה ומאזן "עלות" מול "תועלת" אשר כוים 

לצרכי הביקורת, אולם עשויים לחשוף את העירייה לתביעות גדיות של הקבלן או 

לכל הפחות לטעות הקבלן. לאור האמור יש לשמור את דוח הביקורת כחסוי ולא 

לפרסמו ברבים על מת שלא לחשוף את העירייה לתביעות.  

תגובת הביקורת:  
לעיין בקשת המבוקרים  "לשמור על דוח הביקורת כחסוי ולא לפרסמו ברבים על 

מת שלא לחשוף את העירייה לתביעות": 

לעיין זה תשיב הביקורת : סעיף 170ג. לפקודת העיריות דן בדוח מבקר העירייה, 

לרבות המועדים להגשתו לראש העירייה, לוועדה לעייי ביקורת ולמועצת העירייה.  

סעיף 170ג(ו) לפקודת העירייה קובע, לרבות: לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים 

בסעיף זה או חלק ממו או תוכו, לפי שחלף המועד שקבע להגשתו למועצה.  

עוד תגיב הביקורת ותפה לדברי כב' השופט א' ריבלין בג"צ 6013/04 מדית ישראל-  

משרד התחבורה ' חברת החדשות הישראלית בע"מ (פורסם בבו):  

"גילוי דו"חות ביקורת של ביקורת על גוף שלטוי מקיים את זכות הציבור 
לדעת ואת חופש הביטוי. הוא מגשים את האיטרסים בדבר גילוי האמת 
והגשמה של הפרט. הוא מממש את עקרון שקיפות פעולתו של השלטון 
ומקדם את תרבות השלטון. הוא משפר את אמון הציבור ברשויות 
הציבוריות. הוא עולה בקה אחד עם העיקרון, לפיו אין לה לרשות 

הציבורית משלה ולא כלום- כל אשר יש לה מופקד בידיה כאמן."  
  

על חשיבות פרסום ברבים של ממצאי ביקורת המתבצעת בגוף שלטוי עמדה 

השופטת פרוקצ'יה, בצייה:  

"פרסום בציבור של ממצאי ביקורת המתבצעת בגוף שלטוי הוא עין חיוי 
כחלק מזכות הציבור לדעת וכגזרת מזכותו לקבל דין וחשבון אודות מהלכי 
תיפקודו של מוסד ציבורי. ערובה לקיומו של ממשל תקין היא בהעמדתו 
לביקורת, וכדי שהביקורת תהיה יעילה, על ממצאיה להיות גלוים וחשופים 
לעיי הציבור ולביקורתו. פרסום דו"ח הביקורת הוא, על כן, תאי הכרחי 
לאימון הציבור במוסדות השלטון וליעילות הפיקוח הציבורי עליו (בג"ץ 

7805/00 רוי אלוי ' מבקרת עירית ירושלים, תק- על 2003 (2) 1121)".  
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פרק ד- המלצות 
  

1. ממצא: התב"ר בגין שיפוץ המגרש אושר בישיבת המועצה וזאת למרות 

שהמגרש איו כלל במיקומו הוכחי בתחולת התב"ע המאושרת אשר מייעדת 

את שטח המגרש לתעסוקה מעורבת ושטח פרטי פתוח.  

המלצה: 

 הביקורת ממליצה כי יש לבחון היבטים משפטיים ותכויים לפי מתן 
אישורים תקציבים,  והצגתם בוועדות הרלווטיות המאשרות.   

 יש לבחון מדוע הוחלט להשקיע במגרש הכדורגל שאיו מצא בשטח 
המיועד לו בהתאם לתב"ע מאושרת. בוסף, כחלק מתהליך אישור 

תקציבי השקעה בפרויקטים חדשים בעיר, על ההלת העירייה לוודא 

קיומם ומיקומם בתב"ע מאושרת על מת להימע מהשקעה כספית 

שתרד לטימיון. 

 יש לוודא כי הגורמים המקצועיים הרלווטיים יבצעו בדיקה מקדימה 
טרם אישור התב"ר בישיבת מועצה. 

  
2. ממצא: לא תקבל תיעוד לאישור מפעל הפיס לעדכון התכית לשיפוץ המגרש 

לאחר שיוי התכית כפי שהובאה לאישור המועצה במאי 2017.   

המלצה: 

יש לוודא קבלת אישור מפעל הפיס לגבי כל שיוי המבוצע בתוכית, בהתאם 

לאמור בהסכם מול מפעל הפיס.    

  

3. ממצא: לעיריית אור יהודה אין זכות קיין במקרקעין עליה ממוקם מגרש 

הכדורגל, למעט ביחס לחלקות 76-78  שם קיימת הערה על הפקעה לפי סעיפים 

5 ו-7 ביעוד דרך.   

המלצה: 

הביקורת ממליצה כי יש לבחון היבטים משפטיים וזכות קייית לפי מתן 

אישורי תקציבים לביצוע עבודות ברחבי העיר, והצגתם בוועדת התכון  

הרלווטיות.  
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4. ממצא: לא תקבלה הוכחת יסיון בפיקוח ויהול של חברת ה.י.אזאצ'י  

בפרויקטים דומים. 

המלצה: 

הביקורת ממליצה לבחון את היסיון של כל ספק המתמודד לצורך מתן 

שירותים לעירייה.   

  
5. ממצא: ההסכם מול מפקח הפרויקט, ה.י.אזאצ'י איו חתום ע"י ציג העירייה.  

המלצה: 

יש לוודא כי ההסכמים חתמים ע"י שי הצדדים.   

  

6. ממצא: לא התקבל תיעוד המציין אבי דרך המצורפות להסכם עם המפקח 

ה.י.אזאצ'י לצורך קיום פיקוח.  

המלצה: 

יש לוודא יישום החלטות וועדת ההתקשרויות בעיין צרוף אבי דרך לצורך 

בקרה ופקוח על התקדמות הפרויקט.  

  

7. ממצא: לא קיים הסכם מול המתכן, מר רון שמואלביץ.   

המלצה:  

יש לוודא קיום הסכם התקשרות טרם תחילת עבודה מול הספק.  

  
8. ממצא: לא הוגדר אחוז החה מקסימלי/ לא הופעל מגון מפקח, על מת לסן 

הצעות מחיר הפסדיות  שעלולות לפגוע בטיב השירות ולהשפיע על העלויות 

הכוללות לפרויקט.  

המלצה: 

יש לשקול קביעת רף מקסימלי לשיעור ההחה בכדי למוע הגשת הצעות 

הפסדיות, ובוסף הפעלת מגון המבטיח פסילת הצעות הפסדיות לביצוע 

עבודות  

  
9. ממצא: במכרז המסגרת לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, גיון והקמת שטחים 

ציבוריים זכה קבלן אחד בלבד, ביגוד להחיית תקה 17ו בתקות חובת 

המכרזים.  
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המלצה: 

יש לבצע מכרז מסגרת בהתאם לתקות חובת המכרזים תש"ג-1993, במידה 

והדבר לא מתאפשר יש לבצע מכרז פומבי בהתאם לתקות העיריות (מכרזים).   

  
10. ממצא: היעדר הליך תחרותי בין מספר מתמודדים בהתקשרויות בהיקף מעל 

כ- 140,000 ₪.  

המלצה: 

אין לאשר זכייה בהסכם מסגרת של ספק אחד בלבד. מומלץ לשקול קביעת רף 

מיימלי לזכייה ולכיסה למכרז המסגרת על מת לאפשר כיסת מספר 

מתמודדים להסכם הסגרת בכדי ליצור תחרות במתן הצעות מחיר בביצוע 

פרויקטים עתידיים, ככל שיידרש.  

  
11. ממצא: לא תקבל תיעוד לגישות הקבלן לציוד ייעודי לביצוע הפרויקט.   

המלצה: 

יש לוודא קיום אסמכתאות אותות (מסמכי בעלות/ חכירה/ השכרה וכד') 

בדבר הוכחת קיום גישות של הקבלן לציוד התואם את דרישות מפרט 

הפרויקט.  

  
12. ממצא : לא תקבלה הוכחת יסיון בביצוע פרויקטים דומים מהקבלן רחמי ד. 

ו/או קבלי המשה השוים.  

המלצה: 

הביקורת ממליצה לבחון את היסיון של כל ספק המתמודד לצורך מתן 

שירותים לעירייה בהתאם לושא הפרויקט אותו דרש לבצע.    

  
13. ממצא : לא הומצא ע"י העירייה אישור בכתב בדבר העסקת קבלן המשה קובי 

רוזמרין כדרש בהתאם להסכם המסגרת.  

המלצה: 

יש להביא לאישור העירייה הסכמי התקשרות עם קבלי משה טרם תחילת 

העסקתם בפועל.  

  
14. ממצא: אישור פקודת עבודה 4.16 ע"י הקבלן לביצוע עבודת חשמל יתן  

כשבועיים לאחר שהפקודה אושרה על ידי הגורמים המוסמכים בעירייה.  
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המלצה: 

בעת הפקת פקודת עבודה לספק יש לוודא כי תאושר על ידי הספק תוך תקופת 

זמן קצובה מראש.  

  
15. ממצא: הצעת מחיר לתוספות אושרה ע"י גורם לא מורשה בעירייה (מהל 

מחלקת תשתיות), ולא ע"י מכ"ל העירייה כפי שמצוין בהסכם המסגרת עם 

הקבלן.  

המלצה:  

 יש להסדיר באמצעות מסמך פורמאלי את המורשים לחתום מטעם 
העירייה על הרחבה של היקף עבודות. ולהחות את הגורמים הרלווטיים 

בושא האמור.  

 אין לאשר הרחבת עבודה של ספק ללא אישור הגורם המורשה מטעם 
העירייה.  

  
16. ממצא: בדצמבר 2016 לא הועברה הודעה לבעל רישיון עסק לפי תקה 28 

לתקות רישוי עסקים (הוראות כלליות), בדבר הימוקים לסירוב.  

המלצה:  

בתום תקופת רישיון עסק יש להקפיד לשלוח הודעה לבעל העסק בדבר סטטוס 

הרישיון.  

  
17. ממצא: לא הוגשה בקשה לקבלת היתר עבודה בשטח.   

המלצה: 

יש לוודא כי טרם ביצוע עבודות בשטח, מתקבל היתר/פטור לעבודות ממחלקת 

הדסה.  

  
18. ממצא: לא הוגשה בקשה להיתר להצבת יבילים.  

המלצה: 

 יש לוודא כי תוגש בקשה להיתר להצבת מבים יבילים בשטח.   

 אין לאשר את הצבת המבים היבילים טרם קבלת ההיתר. 

 
19. ממצא: לא קיים בעירייה והל בושא תיאומי עבודה מול גורמים חיצויים, 

המתייחס בין היתר לושא ביצוע חפירות.  
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המלצה:  

יש לקבוע והל בושא תיאומי עבודה וחפירות מול גורמים חיצויים אשר 

יכלול בין היתר הגדרת האחראי מטעם העירייה. 

  

20. ממצא: מצאו 2 מקרים מתוך 6 בהם הבקשה להיתר חפירה שלחה לאחר 

תחילת החפירה באתר, כאשר המהותית ביותר היה בקשה לאישור חפירה 

מרשות העתיקות ששלחה לאחר תחילת העבודה בפועל בשטח ובעקבותיה 

עצרו העבודות בשטח ע"י רשות העתיקות.  

המלצה: 

יש לוודא כי שלחות בקשות להיתר זמן מספיק לפי ביצוע עבודה בשטח.  

  
21. ממצא: מצאו 4 מקרים מתוך 6 אישורי חפירה שהתקבלו לאחר תחילת 

העבודה בשטח.  

המלצה: 

יש לוודא כי טרם ביצוע עבודה בשטח, מתקבלים כל אישורי החפירה 

הרלווטיים מכל הגורמים המעורבים, חיצויים ופימיים.  

  
22. ממצא: הקבלן לא העביר לוח זמים כדרש בהסכם.  

המלצה: 

יש לוודא כי לוח זמים לפרויקט יתקבל ויאושר ע"י הגורמים המקצועיים 

והרלווטיים בעירייה טרם תחילת ביצוע עבודות בשטח.  

  
23. ממצא: במספר מקרים מצא כי הקבלן לא ביצע את עבודתו באופן רציף, 

ובמקרה אחד מצא תיעוד לביצוע העבודה ללא מהל עבודה בשטח.  

המלצה: 

 יש לבצע חישוב לכמות ימי האיחור שבעו באחריות הקבלן ולגבות את 
סכום הקס בגים כמוסכם בחוזה.   

 יש לאסור קיום עבודות בשטח ללא הימצאות מהל עבודה.  

 
24. ממצא: הקבלן ביצע עבודות שאין תואמות למפרט ולתכון.  

המלצה: 

יש לוודא כי עבודות בשטח מבוצעות באופן מדויק בהתאם למפרט ותכון כפי 

שהוגדרו.   
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25. ממצא: הקבלן לא חתם על חלק מיומי העבודה, ביגוד להסכם.  

המלצה: 

יש לוודא כי הקבלן חותם על כל יומן עבודה שבועי.   

  
26. ממצא: מהל מחלקת תשתיות התריע בתחילת הפרויקט על התהלות לקויה 

של הקבלן בפרויקטים וספים שמבצע בעיר, אך התרעות אלו לא זכו ליחס 

מספק מצד ההלת העירייה.  

המלצה:  

יש לבחון מדוע לא יתה התייחסות מספקת לעצם העובדה שהקבלן איו 

מבצע את עבודתו בהתאם לדרש בהסכמים באופן גורף במספר פרויקטים 

בעיר, במקביל לפרויקט המבוצע.   

  
27. ממצא: העירייה לא מימשה את הסעדים המשפטיים שעמדו לרשותה לצורך 

סיום ההתקשרות עם הקבלן ללא תשלום פיצוי כספי. 

המלצה: 

יש לבחון מדוע ההלת העירייה לא הסתייעה בחוות הדעת המשפטית שעמדה 

לרשותה לצורך סיום ההתקשרות עם הקבלן ללא פיצוי כספי.  

28. ממצא: מצא כי בהתקשרות השייה מול הקבלן, ציג העירייה המקצועי 

(מהל מחלקת תשתיות) הושעה מתפקידו בפרויקט שיפוץ מגרש הכדורגל ללא 

תיעוד פורמלי.  

המלצה: 

בעת השעיית עובד מתפקידו יש לתעד את הסיבות לכך ואת מועד ההשעיה.  

  
29. ממצא: בחירה בעלות כספית גבוהה משמעותית להמשך הפרויקט בהשוואה 

לעלות מוכה שהוצעה ע"י המתכן המקורי. לעירייה הוצעה אפשרות לבצע 

תיקון בעלות של כ-100-200 אלף ₪ על מת לחזור למתווה המקורי עם הקבלן, 

אך הוחלט לחתום על הסכם וסף עם הקבלן בסך של 1,170,000 ₪ הכולל 

תיקון הליקויים  ותוספות בגין שיוי התכון המקורי.  

המלצה:  

הביקורת ממליצה כי בחירה בין אפשרויות כגון זאת שהוצגה להלן תובא לדיון 

במסגרת ישיבות המועצה ותכלול את חוות דעת כל המעורבים בושא ובכללם 

הגורם המקצועי הפימי של העירייה.  
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ספחים 
  

  'ספח א
פרוטוקול ועדת התקשרויות בושא החלטה על התקשרות מול חברת ה.י.אזאצ'י לצורך קבלת 

שירותי פיקוח בפרויקט:  
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  ספח ב'
עמוד ראשון ועמוד אחרון להסכם בין עיריית אור יהודה לחברת ה.י.אזאצ'י יעוץ ויהול 

פרויקטים:  
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  ספח ג'
  הצעת מחיר של חברת ש.ר בימיה השקעות בע"מ באמצעות המתכן רון שמואלביץ:

  
הצעת מחיר של חברת ג.ד. ארד מהדסים בע"מ באמצעות המתכן דרור גבאי:  
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  ספח ד'

פרוטוקול ועדת התקשרויות 10/2017 בושא ההתקשרות מול המפקח והמתכן מר דרור גבאי:  
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ספח ה' מכתב מתאריך 28.2.2016 שהעביר הקבלן המציע במכרז המסגרת, יורי אל בע"מ, 
בקשר לאחוז ההחה הגבוה: 
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  :2010קטעים מתוך דוח ביקורת משרד הפים לשת  ספח ו'
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קטעים מתוך דוח ביקורת משרד הפים לשת 2014:  
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  ספח ז'
  :23.11.2017מכתב תגובה לביקורת מהמחלקה המשפטית בעירייה מתאריך 
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  ח'ספח 
  הצעת מחיר לעבודות וספות שחתמה ע"י מהל מחלקת תשתיות והקבלן:
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  ספח ט'

 :רישיון יהול עסק
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  ספח י'
  :23.6.2016מתאריך  1יומן עבודה שבועי מספר 
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  ספח יא'
  :3.7.2016מכתב מרשות העתיקות מיום 
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  ספח יב'
  :15.8.2016ישיבת עבודה מתאריך 
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'ספח יג  
  חוו"ד הדסית של הפיקוח לעיין התהלות הקבלן המבצע בפרויקט:
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  ספח יד'
  :21.12.2016מגרש כדורגל סיטטי מתאריך  –חוות דעת ממתכן רון שמואלביץ 
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  ספח טו'

  :ם לפרויקטבדבר דרישת לוח זמי 1.8.2016-ו 7.7.2016תכתובות דואר אלקטרוי מתאריכים 
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  ספח טז'
  תכתובת דואר אלקטרוי המפרטת את הסיבות לאי אישור לוח הזמים של הקבלן:



168  

  2017לשת    12דו"ח  מבקר העירייה  מס' 
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  ספח יז'
  תכתובות דואר אלקטרוי בדבר אי הימצאות עובדים בשטח והיעדר וכחות מהל עבודה:
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  ספח יח'
  :2.1.2017מפה מצבית מתאריך  –ואלביץ חוו"ד של המתכן רון שמ
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174  

  2017לשת    12דו"ח  מבקר העירייה  מס' 

  

  

 

  

  

  

  ספח יט'
  :10.1.2017מכתב מהמתכן רון רון שמואלביץ למהל מחלקת תשתיות בתאריך 
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  ספח כ'
  בדבר אופן ביצוע העבודה: – 3.2.2017מכתב יועץ הקרקע לציג העירייה בתאריך 
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  ספח כא'
  :15יומן עבודה מס' 
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  ספח כב'

תכתובת דואר אלקטרוי ממהל מחלקת תשתיות על התהלות לקויה של הקבלן בפרויקטים 

  וספים בהם הוא עובד:
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  ספח כג'
  מהיועצת המשפטית לראש העיר: 4.9.2016תכתובת דואר אלקטרוי מתאריך 

  

  
  

  

  

  

  

  

  



179  

  2017לשת    12דו"ח  מבקר העירייה  מס' 

  

  

 

  

  

  ספח כד'
  :9.1.2017המשפטית למהל הפרויקט בתאריך  תכתובת דואר אלקטרוי מהיועצת
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  ספח כה'
  :31.1.2017מכתב סיום התקשרות של העירייה עם הקבלן בתאריך 
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  ספח כו'
  :11.01.2017מכתב ממתכן המגרש למחלקת תשתיות מיום 
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  ספח כז'
  :9.2.2017תאריך תכתובת דואר אלקטרוי ממהל מחלקת תשתיות למכ"ל העירייה ב
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  ספח כח'
  :30.1.2017הצעת משכ"ל מתאריך 
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  ספח כט'
  :23.2.2017תכתובת דואר אלקטרוי שהועברה לציג "פלדר וף" בתאריך 
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  ספח ל'
 :8.5.2017בתאריך  10/2017ישיבת מועצה מספר 
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  ספח לא'
  :30.8.2017קבלן על לוח הזמים מתאריך חתימת ה
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  ספח לב'
  :7.5.2017מכתב מהמפקח לקבלן בתאריך 
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  ספח לג'
  תכתובת דואר אלקטרוי מדרור גבאי לקבלן:
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  ספח לד'
  :11.7.2017סיכום ישיבה מתאריך 
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  ספח לה'
 :23.8.2017גבאי לקבלן ולציגי העירייה מתאריך תכתובת דואר אלקטרוי מהמפקח, דרור 
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  ספח לו'
בדבר התראה להפרת חובות  2.11.2016מכתב מהיועצת המשפטית לקבלן רחמי מתאריך 

  בטיחות בעבודה:



199  

  2017לשת    12דו"ח  מבקר העירייה  מס' 

  

  

 

 

  

  ספח לז'
מכתב בקשה של היוע"מ לוועדת ההקצאות של מפעל הפיס לקבלת מעק לשיפוץ איצטדיון 

  .הכדורגל העירוי
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  ספח לח'
תכתובת בין עו"ד טע שורצמן מהמחלקה המשפטית לבין מהל מהלת הסכם גג בושא היתרי 

  .ביה למבים היבילים 
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הערות ראש העירייה  

1. ביחס לממצאי הביקורת בושא זכויות הקיין של העירייה במקרקעין-  
ממצאים מס' 1  ו- 3 לדוח הביקורת - בהתאם לחוות דעת משפטית של 
היועצת המשפטית לעירייה, אשר היא חוות הדעת המחייבת את העירייה, 
לעיריית אור יהודה זכויות במקרקעי האצטדיון והיא פעלה כדין  ובידיעת 
רמ"י בביצוע עבודות השיפוץ של האצטדיון, כפי שאף מסר למבקר 

העירייה במהלך עריכת הביקורת. 
  

2. בוגע לכלל הממצאים והמסקות ביחס למכרז מס' 5/2015 "ביצוע עבודות 
פיתוח תשתיות גיון והקמת שטחים ציבוריים באור יהודה" (ממצאים 8-10 
לדוח הביקורת) – התקות החלות על העירייה ועל ועדת המכרזים הין 
תקות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987. לאחר עיון בדוח הביקורת 
ובתגובות לטיוטת הדוח שהועברו על ידי מכ"ל העירייה, גזבר העירייה 
והיועמ"ש לעירייה אי סבורה כי העירייה וועדת המכרזים פעלו בהתאם 
להוראות הדין החלות על העירייה. החלטות ועדת המכרזים התקבלו לאחר 
שערכו שימועים לקבלים ובדקו ההצעות הכספיות, הכל בהתאם 

להוראות הדין.  
  

3. ביחס לממצא 29 לדוח הביקורת – ההלת העיר בחה את האלטרטיבות 
שעמדו בפיה לתיקון ולשדרוג האצטדיון, תוך עמידה על סטדרט גבוה של 
אצטדיון כדורגל אשר ישמש את הקבוצות ותושבי העיר ומשכך לא 
התפשרה על איכות וביצוע העבודות. לאחר שבחו כלל האפשרויות 
ועשתה בחיה מקצועית עם אשי מקצוע בשטח (ראה ספח כ"ח לדוח 
הביקורת) הובאה בפי מועצת העיר ההצעה הכדאית ביותר עבור העירייה 
ועבור התושבים לאישור מועצת העיר, וזאת בהתאם לתקות העיריות 
(מכרזים), התשמ"ח – 1987. מועצת העיר, לאחר שבחה את סיבות 

המקרה והביה את הצורך העירוי החליטה לאשר את הגדלת התב"ר.  
  

אדגיש, כי עוד באותה ישיבת מועצה מיום 8 במאי 2017, צייתי כי המטרה 
שעומדת לגד העירייה היא לסיים את הפרויקט על מת שבעות המשחקים 
הקרובה יועמד מגרש ראוי ולאחר שהקבלן יסיים את העבודה תערך מולו 

התחשבות משפטית, כספית וכל שידרש.   
בהתאם לכך, לאחר סיום הפרויקט, הקבלן קיבל הודעה על סיום ההתקשרות 
עמו ביחס להסכם המסגרת שחתם עמו והתקשרות זו הסתיימה ביום 21 

בפברואר 2018.  
בוסף, העירייה מבצעת בדיקה מקצועית, כספית ומשפטית על מת לכלכל את 

צעדיה מול הקבלן.  
  

אי מחה את כל המחלקות הביצועיות בעירייה – מחלקת תשתיות, 
מחלקת ההדסה, מהלת הסכם הגג, אגף שפ"ע, מחלקת תחזוקת מוסדות 
חיוך וציבור וכיוצ"ב – לקרוא היטב את ההסכמים החתמים עם 
הקבלים, לוודא קיומו של ציוד בהתאם להוראות ההסכמים, לוודא קבלת 
אישור העירייה להתקשרויות עם קבלי משה, ככל שאלה קיימים, טרם 
תחילת העסקתם בפועל. יש לוודא כי מורשי החתימה בעירייה יאשרו 
הגדלת התקשרות של העבודות מראש ובכתב. כמו כן, בטרם ביצוע 

העבודות יש לבחון עם מחלקת הרישוי חיצות של הוצאת היתר.   
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 מבקר העירייה

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                 

                                                

  

  

ביקורת  

ממוקדת בתחום    

כח -  אדם  
כון ל   15.01.2016  

  3/2017  
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תוכן העייים  

 

  הושא  עמוד

  207 פרק א' - מבוא  

  208 ושא א' - מתן אישור עבודה מהבית  

  224 ושא ב' – גיוס וקליטת מפקח על הביה  

  230 פרק ב' - המלצות  

  231 ספחים  
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פרק א- מבוא  

  כללי

דו"ח הביקורת עוסק בושאים ממוקדים בתחום כח אדם ומכרזי כ"א.  

 הדו"ח על רקע אירועים שוים המקבלים ביטוי בדו"ח.  

  

הדו"ח עוסק בושאים הבאים:  

  

 מתן אישור לעבודה מהבית  .א
 

חוזר מכ"ל משרד הפים 3/2008 מיום 13.4.08 קובע כי, עובדי הרשות 

המקומית, כולל עובדים המועסקים בחוזה משכורת כוללת או שכר בכירים , 

חייבים להחתים כרטיס וכחות פעמיים ביום.  

החתמת הכרטיס חייבת להיעשות בתחילת יום העבודה וכן ביציאה ממו.  

והל פימי של העירייה מתאריך 16.2.2010  קובע כי, בהמשך להוראות 

משרד הפים ועפ"י החיית מכ"ל העירייה, על כל העובדים ברשות חלה 

חובת החתמת כרטיס וכחות בכיסה לעבודה וביציאה ממה.  

 גיוס וקליטת מפקח על הביה  .ב
תקות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש"ם- 1979 קובעות כי התפתה 

משרה שיש עליה תקציב בתקציב המאושר, ולא אוישה בדרך אחרת, יפורסם 

לגביה מכרז פומבי.  

בתקה   7קבע כי דרישות ההשכלה והיסיון למועמדים במכרזים פומביים 

יהיו ככל האפשר כדרישת ההשכלה והסיון ההוגות ברשויות מקומיות או 

בשירות המדיה למשרות דומות.  

בחודש יולי 2014 פרסמה העירייה מכרז כ"א פומבי למשרת מפקח/ת ביה.  

בחודש ספטמבר 2014 קלטה העירייה את העובד ת.ג לאיוש משרת מפקח 

ביה בוועדה לתכון וביה.  
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 מתן אישור לעבודה מהבית. -ושא א'

חוזר מכ"ל משרד הפים 3/2008 מיום 13.4.08 קובע כי, עובדי הרשות 

המקומית, כולל עובדים המועסקים בחוזה משכורת כוללת או שכר בכירים 

חייבים להחתים כרטיס וכחות פעמיים ביום.  

החתמת הכרטיס חייבת להיעשות בתחילת יום העבודה וכן ביציאה ממו.  

והל פימי של העירייה מתאריך 16.2.2010  קובע כי, בהמשך להוראות משרד 

הפים ועפ"י החיית מכ"ל העירייה, על כל העובדים ברשות חלה חובת החתמת 

כרטיס וכחות בכיסה וביציאה ממה.  

 -מתודולוגיה 

במהלך הביקורת, פגשה הביקורת עם מהלי המחלקות: מהלת מחלקת 

משאבי אוש וגורמים רלווטיים לושא המבוקר.  

הביקורת סקרה תיקים ומסמכים, ובכלל זה הלים, תיק אישי, דוחות וכחות,  

אחזור הדוא"ל במחשב האישי של עובדת משאבי אוש, בסיוע מחלקת המחשוב 

העירוית, לתקופה של 2016-2011  (באישורה של העובדת ובוכחותה), וכן 

שמיעת הקלטת שיחה טלפוית.  

הביקורת קיימה פגישת עבודה עם משרד האוצר- ממוה על הסכמי עבודה-  

חקירות.  

דוח טיוטה הביקורת הועבר גם לקבלת תגובתו של מכ"ל העירייה לשעבר, מר 

בצי אזאצ'י.  

הביקורת ביקשה לשלוח את טיוטה הביקורת לשם קבלת תגובתה של עוה"ד 

ש.פ אשר בחרה שלא לעסוק בכך.  

  ורתדבר הביק

הביקורת מבקשת לציין כי  מכתביה עו באיחור רב. חלק מההבהרות שתבקשו  

על ידה אף לא קיבלו מעה הולם.  

דו"ח טיוטה הביקורת שבדון הועבר לעיון ותגובת מבוקרים לשם קבלת הערות 

והתייחסות. רק לאחר שלוש תזכורות ושתי אורכות אותה היועמ"ש לעירייה 

להעביר התייחסות היועמ"ש  לממצאי הביקורת.  
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תגובתה מסרה לביקורת לאחר המועד הסופי לרבות הארכות, ביום 17.1.18.  

הביקורת מעירה כי התהלות זו היה ביגוד ללשון לחוק. לעיין זה תפה 

הביקורת לסעיף 170ב. לפקודת העיריות המחייב עמידה בלוח-זמים שהכתיב 

מבקר העירייה למסירת תגובה/הסבר דרשים.  

  

  ממצאים

1. בתאריך  18/9/2016שלח מכתב מאת עו"ד עוזי אהרון, סגן ומ"מ ראש העיר 

בדבר השלמת שעות עבודה מהבית. 

במכתב טוען כגד מכתבו של מר בצי אזאצ'י מכ"ל העירייה לשעבר, מיום 

31.7.2016 המופה אל מכ"ל העירייה בדבר אישור עבור עו"ד ש.פ.  

במכתבו מציין מר אזאצ'י הוא מאשר כי בעבר יתן על ידו אישור, לפיו אישר 

ל[עו"ד] ש. לבצע עבודה מהבית, באופן שאיו עולה על מכסת השעות 

הוספות  הקבועות בחוזה העסקה.  

עוד כתב , כי בהמלצת היועצת המשפטית של העירייה, ומתוך היגיון מקצועי 

שיבטיח עמידה טובה ביעדים המצופים  מעו"ד ש.פ ובהתאם להגדרת 

תפקידה – עבודה הדורשת ריכוז ושקט, שאיו מתאפשר במהלך יום העבודה 

הרגיל במחלקה.  

עוד ציין כי בהמשך אף רכש עבורה מחשב ייד בעל חיבור למשרד לצורך 

ייעול עבודתה.  

2. בהתייחס לאמור, כתב עו"ד אהרון, כי צר לו לקבוע כי ישו ספק גדול 

באמיות מכתבו של מר אזאצ'י. המכתב איו משקף את האמת וככל ראה 

כתב לבקשתה של עו"ד שפידל, היועמ"ש [לעירייה], כדי לחפות לכאורה על 

מחדל חמור, של אישור תשלומי שכר עבודה שעשתה מהבית ביגוד להלים. 

בהתייחסותה לביקורת מסרה היועמ"ש לעירייה:  

"הרקע להגשת התלוה בע משיקולים זרים- הרקע להגשת התלוה הובא 

על ידי בפירוט בתגובה לתלוה והוא בעל חשיבות רבה והיה על הביקורת 

לצרפו.  

לגופם של דברים, מדובר בתלות סרק, המועת משיקולים זרים ובלתי 

עייים, על רקע טיה שפיתח המתלון- עו"ד אהרון כלפי עוה"ד, בשל כך 

שייצגה את העירייה במסגרת תביעה שהוגשה על ידו כגד אחת מעובדות 
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העירייה, וכן בשל מקרים וספים, בהם ייצגה עוה"ד אמה את העירייה, 

באופן שלא שא חן בעיי עו"ד אהרון. מקור התלוה הוא קמה ורצון "לבוא 

חשבון" עם עוה"ד- הביקורת איה יכולה בשום אופן להתעלם מהרקע 

להגשת התלוה, על אחת כמה וכמה, לאור התוים העובדתיים, המפורטים 

בתגובתי".  

בתשובתו לביקורת בהתייחס לתגובתה של היועמ"ש לעירייה מסר מ"מ וסגן 

ראש העירייה, עו"ד אהרון:  

ראשית אין לי אלא להביע פליאה על  התגובה הלא עייית של יועצת 

משפטית לעירייה כאשר במקום להתייחס לגופו של עיין בחרה להטיל דופי 

בתלותי וכפי שצויין בס 3 לתשובתה , משפטים הגובלים  בלשון הרע .  

הסיון לטשטש את חומרת העובדות שבתלוה בטעה של הגשת התלוה 

משיקולים זרים  אין בה כדי לכפות על המחדל החמור שתואר בתלותי. 

ולגופו של עיין :  

1. ס 7- על פרשת ע. וההגה של היועמ"ש שיצאה מגדר הרגיל , תוך בזבוז 

זמן  והקצאת משאבים וכוח אדם להגן על חברה אישית , לא משיקולים 

עיייים וחתימה על תצהיר לבית המשפט עם עובדות שקריות לכאורה , זו 

ביקורת בפי עצמה על ההתהלות של הלשכה המשפטית ולאחר הסיסמאות 

היפות שרשמו ע"י היועמ"ש שיש בהם פגיעה בשמי הטוב   אאלץ לפעול 

 במסגרת החוק כגדה הן בתביעת לשון הרע והן בתלוה לוועדת האתיקה 

בלשכת עורכי הדין על חשש להגשת תצהיר כוזב .  

2. בעיין חב י. מ. ומ. - לצערי  עובדים התרגלו לצור דרמות ולפות 

באגרסיביות ואכן הגבתי וביקשתי להרגיע ושלא יהפכו את תושבי עירו 

לעוקבים ולאלימים ולשליליים .  

בעיין אור הגוז  באפן תמוה רשמתי כמכותב וזאת כשלא היתי מעורב כלל 

וכלל בדיוים והמטרה לכתב אותי בעה  משיקולים זרים   וזכותי  להגיב על 

כך . 

3. בעיין עתמ ר. - בושה וחרפה לרמיזה המצויית בתגובה ולקביעה כי 

הגשת תלוה לא ראתה בעיי, תלמד אותי העו"ד המלומדת מאין קיבלה 

השראה בואית ? מה עין שמיטה להר סיי ??ואז מה ?? 

לעיין הדיון למיטב זכרוי עוד ש. הודיעה שאין צורך להגיע ולא ברורה לי 

הטעה  ואבקש לקבל את פרוטוקול הדיון כדי לרען את זכרוי .  
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4. לאור האמור לעיל אין לי אלא להצר על הדרך בה בחרה היועמ"ש להגיב 

על תלוה עייית בהפרחת סיפורי בדים וסיסמאות   ועליה אמר כל הפוסל 

במומו הוא פוסל .  

אי דוחה על הסף את כל התירוצים  שאים מתרצים את המחדל עליו 

התלותי. 

  תגובת הביקורת

היועמ"ש לעירייה לא צרפה לתגובתה כל מסמך או אסמכתא מאששים 

התומכים בטעתה לטען על ידה באשר לכך שמדובר בתלות סרק.  

זאת ועוד, התלוה חשפה התהלות הוגדת את חוקת העבודה בשלטון המקומי 

במחלקה המשפטית של העירייה ובמתן אישור ללא סמכות של מכ"ל העירייה, 

דאז. 

3. חוזר מכ"ל משרד הפים 3/2008 קובע כי עובדי הרשות המקומית, חייבים 

לחתים כרטיס וכחות פעמיים ביום. 

החתמת הכרטיס חייבת להיעשות בתחילת יום העבודה וכן ביציאה ממו.  

במקרה של היעדרות עובד לצורך עבודה, על העובד לדווח על השעות בדו"ח 

הוכחות , ולקבל את אישור הממוה.  

והל פימי של העירייה קובע כי  על כל העובדים ברשות חלה חובת החתמת 

כרטיס וכחות בכיסה לעבודה וביציאה ממה. עובד אשר לא יעבוד את 

מלא השעות שאמור לתת, יוכו שעות החוסר ממשכורתו <1>.  

הביקורת העלתה כי והלי העבודה בשלטון המקומי אים מאפשרים ביצוע 

עבודת עובד עירייה מהבית (למעט כוויות).  

4. במטרה להתחקות אחר קיומו של אישור כתוב אשר לגביו טען על ידי 

המכ"ל לשעבר, ביקשה הביקורת כי יוצגו בפיה  העתקיו. 

הביקורת פתה למהל לשכת מכ"ל העירייה הוכחית אשר כהה גם 

בתקופת מכ"ל  העירייה לשעבר מר אזאצ'י . בהתייחסותה לביקורת מסרה 

כי יסיוותיה לאחר את המכתב האמור לא צלחו.  

הביקורת פתה למהלת מחלקת משאבי אוש על מת שזו תאתר  את 

העתקו של המכתב בתיקה האישי של העובדת או האם תקבל במחלקת 

משאבי אוש.  

בהתייחסותה לביקורת מסרה מהלת משאבי אוש כי בתיקה האישי של 

העובדת אין תיעוד למכתב האישור.   

עוד מסרה כי אין ברשותה , בכל תיקייה אחרת, אישור לכך.  
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עוד מסרה, בהתייחסה לתגובת עו"ד שפידל, כי לא טעה שהמכתב עלם 

מתיקה האישי של העובדת, כיוון שלא טעה שהוא תויק כלל.   

הביקורת פתה אל העובדת , עו"ד ש.פ. כי זו תעביר לעיון הביקורת את 

העתקו של האישור  הטען כי קיים. 

בהתייחסותה לביקורת מסרה העובדת כי אין ברשותה העתק מהמכתב מאת 

מכ"ל העירייה דאז.  

5. הביקורת פתה אל היועמ"ש לעירייה, עו"ד שלומית שפידל, מהלת 

המחלקה המשפטית וכממוה ישירה על העובדת כי זו תעביר לעיון הביקורת 

את העתקו של האישור הטען. 

בהתייחסותה לביקורת מסרה עו"ד שפידל כי אין ברשותה עותק מהאישור 

בכתב אשר מסר לטעתה, ע"י מכ"ל העירייה  לשעבר, מר אזאצ'י.  

6. בתגובתה לביקורת השיבה היועמ"ש כי הגורמים האחראים על העסקת עו"ד 

פ. בדקו ותו אישורם הן לגבי העבודה הדרשת מהבית שעשתה על ידה 

ותשלום השכר בהתאם. 

7. ממצאי הביקורת לא העלו כי במצא אישור כתוב אשר טען כי יתן על-ידי 

מכ"ל העירייה לשעבר וממלא לא מצא תיעוד כי אישור זה ככל שהיה, 

עלם מתיקה האישי של העובדת המצוי במחלקת משאבי אוש ככל שאי 

פעם תויק שם. 

בהתייחסותה לביקורת הגיבה היועמ"ש לעירייה כי שלושה גורמים בכירים 

בעירייה היועצת המשפטית לעירייה, מכ"ל העירייה ועו"ד במחלקה 

המשפטית מוסרים באופן ברור כי היה אישור בכתב של מכ"ל העירייה 

לבצע עבודה מהבית. 

 תגובת הביקורת
הביקורת מעירה כי כל שלושת הגורמים המוזכרים על ידי היועמ"ש  לעירייה 

תבקשו להציג לביקורת אסמכתא מאששת לקיומו של אישור כזה, ככל 

שתן מראש וככל שהיה, בקשה אשר לא עתה על ידם.  

זאת ועוד, שלושת הגורמים הללו, בהיותם גורמים מבוקרים לא הציגו 

לביקורת מקור חוקי לסמכות מכ"ל העירייה לאשר לעובד עירייה להשלים 

שעות עבודה מהבית.  

8. היועמ"ש לעירייה בקשה להוסיף לתגובתה כי מהלת משאבי אוש אישרה 

אף היא במפורש את קיומו של האישור. לתגובתה צרפה הקלטת שיחה 
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שהועברה לרשותה בין עוה"ד ש.פ. למהלת מחלקת משאבי אוש, בה היא 

מאשרת במפורש כי מכ"ל העירייה העביר למחלקת משאבי אוש אישור 

בכתב לפיו עוה"ד ש.פ. רשאית לעבוד מהבית ובו צוטטה: 

"אי לרגע לא אמרתי שלא היה אישור, אי גם אמרתי לכולם 

שהיה אישור".  

"מההתחלה אמרתי אי יודעת אי זוכרת שהיה אישור...אי גם 

אמרתי בע"פ שהיה אישור אי זוכרת שהיה אישור...מה שאי 

זוכרת שבאיזהו מקום היה לך אישור".  

"כראה שבצי שלח את המייל לוויקי... היא לא עובדת כון עם 

מיילים...כראה שהיא איבדה את זה ולא שמרה". 

9. עוד צייה כי בהקשר זה, כי ביולי 2016 או בסמוך לכך פתה אליה גב' ויקי 

פרץ ממחלקת כוח אדם ואמרה לה  שהאישור שהיה מצוי בתיק האישי של 

עוה"ד במחלקת כוח אדם ובהתאם לו שולם השכר, עלם ושאלה אותי האם 

שמרתי העתק של האישור. בדקתי ולא מצאתי אצלי העתק, כי מבחיתי, 

ברגע שהאישור יתן על ידי המכ"ל והועבר למחלקת כוח אדם, לא היה 

מקום לדאגה והייתי סמוכה ובטוחה שהאישור יתויק כראוי. 

בהתייחסותה לתגובת היועמ"ש לעירייה ולשמע הקלטת השיחה ביה לבין 

עו"ד ש.פ. מסרה מהלת משאבי אוש כי ראשית מבקשת לציין שההקלטה 

עשתה לאחר שכבר היה ידוע שהוגשה תלותו של עוה"ד אהרון. 

מבקשת בראשית תגובתי להפות לתחילתה של השיחה בו אי מציית 

במפורש:  

לא היה אישור כתוב ובוודאי שלא נעלם מהתיק האישי.  
לעיין ההקלטה של השיחה שכאמור ערכה לאחר שהוגשה התלוה, כי גב' 

ויקי פרץ יגשה אלי עם דוח וכחות של ש.פ.. יגשתי למכ"ל העירייה 

הוכחי עופר תודר ושאלתי מה עושים עכשיו, הוא אמר לי כרגע לשלם.  

עו"ד ש.פ. התקשרה בערב אותו היום כראה סוג של לפוגג את האי-עימות. 

בקטע בו אי שמעת אומרת שהיה אישור במייל ממכ"ל העירייה דאז, בצי 

אזאצ'י ושהוא ככל הראה מחק לויקי כוותי שאי סומכת על דבריה של 

גב' פרץ בדבר קיומו של מייל זה והוא עלם לה. אי מבקשת להדגיש שלא 

היה אישור כתוב ובוודאי שלא עלם מהתיק האישי.  
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בהתייחסותה לביקורת מסרה גב' ויקי פרץ, רכזת כוח אדם:  

כפי שהצהרתי בפי הביקורת, בכל חודש בחודשו כאשר העובדת עוה"ד ש.פ. 

הייתה מגישה את הדוח וכחות, הגתי להיכס למכ"ל העירייה דאז 

ולשאול האם מאשר. המכ"ל דאז תן את אישורו לאותו החודש בחודשו 

בעל-פה. בקשתיו שיתן לי אישור בכתב באמצעות המייל והוא עה "אין 

בעייה אי מאשר".   

האישור היו היתר עבודה מהבית. בכל מקרה לא כשעות וספות.  

עוד מסרה, כי היא מבקשת לחדד כי המייל שמתוך זיכרוה העידה על 

קבלתו היה אישור חד פעמי ספציפי לחודש ספציפי.  

אי מבקשת לציין ולהפות את תשומת לב הביקורת לעובדה שמהלת 

המחלקה של עוה"ד ש.פ., היועמ"ש לעירייה אישרה את דוחות הוכחות של 

העובדת שלה כל חודש בחודשו.  

אי הבאתי את דבר העובדה שישה עובדת במחלקה המשפטית , עו"ד ש.פ. 

שמשלימה שעות עבודה מהבית לידיעתה של מהלת מחלקת משאבי אוש 

רק בחודש יולי או אוגוסט 2016.  

  הערת הביקורת

הביקורת, בסיוע מחלקת מערכות מידע של העירייה, אחזרה את הדוא"ל של 

העובדת ויקי פרץ במחשבה האישי באישורה ובוכחותה. הביקורת בצעה 

סקירה של הדוא"ל במחשבה האישי של העובדת גב' ויקי פרץ  לתקופה של 

החל משת 2011 ועד לשת 2016, כולל, במטרה לבדוק קיומו של דוא"ל 

מאת מכ"ל העירייה דאז, מר אזאצ'י המאשר בכתב לעוה"ד ש.פ. להשלים 

עבודה מהבית. תוצאות הסקירה לא העלו קיומו של אישור כזה, לרבות 

בפריטים שמחקו ולרבות ב"סל אשפה".  
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10. בתאריך 13.1.2015 פתה עו"ד שפידל , יועמ"ש העירייה אל מכ"ל העירייה 

דאז בה צייה כי [עו"ד] ש. עומדת לצאת לחופשת לידה, צייה כי מבצעים 

חפיפה מסודרת, אך [עו"ד] ש. תמשיך לעבוד, ככל שידרשו, גם בחופשה 

ותיתן מעה לושאים  שבטיפולה. 

לצורך כך, מבקשת להעמיד לו מחשב ייד עם חיבור מלא לרשת, לא רק 

לדואר אלקטרוי, המחשב ישמש את ש. לצורכי עבודה בלבד ויושב לעירייה 

מיד עם שובה מחופשת לידה.  

עולה כי כן מוכח תוכן הבקשה כי,  ככל שתבקשו משאבים ואישור מכ"ל 

העירייה להליך, מדובר בפרק זמן זמי ומתוחם לחופשת הלידה.  

מעיון בדיווחי  הוכחות אשר הוגשו על- ידי העובדת עו"ד פ.  הביקורת 

העלתה כי עבודתה של העו"ד, עליה הצהרה כהשלמת שעות עבודה מהבית, 

עשו במשך מספר שים, קרי בשים 2015 ,2016.  

זאת עוד הביקורת העלתה כי כבר בדצמבר 2014 דיווחה העובדת על שעות 

עבודה מהבית.  

לביקורת לא הוצגו מסמכים ואסמכתאות המאששות את  הטעה כי אישורו 

של מכ"ל העירייה דאז, ככל שיתן, באם יתן, לא הוגבל בזמן או קבע 

כזמי בלבד לתקופת חופשת הלידה או בסמוך לאחריה. יתר על כן, ובהמשך 

לממצא אשר צויין קודם, לא הוצג ולא הוכח עצם קיומו של מסמך המתיר 

עבודה מהבית.  

בהתייחסותה לביקורת ביקשה היועמ"ש לעירייה כי יצוין חיצות ביצוע 

העבודה- עוה"ד הייתה ממוה ואחראית על יהול תיקי הליטיגציה 

האזרחית והמהלית בעירייה. אופי העבודה דורש עמידה בלוחות זמים 

קצובים בהתאם לסדרי דין והחלטות בתי המשפט וכן סביבת עבודה שקטה 

ללא הסחות דעת. כל זאת יחד עם עומס עבודה שוטפת וסביבת עבודה 

הקיימת במחלקה, לא אפשרו עמידה בכל המטלות ומשום כך דרשה 

השלמת עבודה מאומצת מהבית.  

בהתייחסותו לביקורת מסר מר אזאצ'י, מכ"ל העירייה דאז כי ש.פ. 

הועסקה בעירייה במחלקה המשפטית במסגרת רה-ארגון שעשתה במחלקה 

המשפטית והיקף העבודה הגדול שהתרכז במחלקה. 

עד מועד העסקתה כללה המחלקה המשפטית יועצת משפטית שהעסיקה 

במיקור חוץ שירותי משפט בליטיגציה שהיו כרוכים בעלויות גבוהות, 
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ובהליכים בירוקרטים להתקשרות עם משרדים שמשכו לעיתים זמן רב. לכן 

חשבו שיהיה כון לשכור שירותי עו"ד שכיר שישב בסמוך ליועצת 

המשפטית ושידע לתת מעה זמין, גיש ומקצועי באופן שוטף וממוקד בתיקי 

ליטיגציה.  

לאחר תקופה מסוימת שבה עבדה ש.פ. במחלקה, הבהירה לי מהלת 

המחלקה, שבתחום הליטיגציה כי יש צורך להיערך היטב לדיוים, ללמוד 

חומר רב שהתאסף בתיקים, ולשם כך עולה צורך לאפשר לעובד להתכון 

ולהיערך בריכוז לתיקים לקראת דיוים בבית משפט. מתוך אחריות למתן 

מעה מקצועי שיבטיחו הצלחה בתיקים, הכרחי  לתת לה מדי פעם שיקול 

דעת לאפשר לעובדת לעבוד מביתה ובתאי שלא חרוג מתקות השעות 

הקבועות בהלים הקבועים בתקות ובחוק.  

לאור התרשמותי מאמיות העובדת, וההיגיון בבקשתה של מהלת 

המחלקה, החלטתי לאשר את הבקשה החריגה.  

במעקב השוטף שערכתי לא התרשמתי שהעובדת ש.פ. יצלה את האישור 

החריג שיתן לה באופן לא סביר, וסמכתי על מהלת המחלקה שתדע לערוך 

בקרה ראויה על האישור שיתן לה.  

  תגובת הביקורת

הביקורת מעירה כי חוקת העבודה, תקות, חוזרים וכללים החלים על  

השלטון המקומי, לא יתן לאשר לעובד העירייה להשלים שעות עבודה 

מהבית (פרט לכוויות), לרבות למכ"ל העירייה אין סמכות לאשר זאת 

(לרבות ביצוע עבודה מהבית כמצוין בסעיף 14 לושא זה). ומכאן כל אישור 

אשר יתן, אם יתן היו ביגוד להוראות וההלים  החלים על העובדים 

בשלטון המקומי.  

עוד מעירה הביקורת כי מכ"ל העירייה דאז לא צירף כל מסמך או אסמכתא 

מאששים בדבר מתן אישורו בכתב ובזמן אמת להשלמת שעות עבודה 

לעובדת ש.פ., מהבית.  

זאת עוד, הביקורת מעירה לא בחה  יעילותה ותפוקותיה של העובדת 

עוה"ד ש.פ במהלך עבודתה וביחס לעובדות אחרות בתפקיד דומה במחלקה.  
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  :הסמכות למתן אישור להשלמת שעות עבודה מהבית

11. לשאלת הביקורת אשר הופתה אל עו"ד שפידל, האם יתה על-ידה 

כיועמ"ש חוות- דעת בעיין, השיבה כי במקרה של עו"ד ש.פ, היא הגורם 

האחראי המאשר את ביצוע העבודה, באישור מקדים של מכ"ל העירייה 

דאז, וכן של מחלקת כח אדם האחראית על קליטת דיווחי שעות העבודה 

ואישורן לתשלום. לא יתה על ידה חוו"ד משפטית, אין כל צורך בכך. 

12. במטרה לבחון האם קיים והל או יתן לאשר לעובד העירייה  (בתפקיד דומה 

לעו"ד במחלקה משפטית המטפל בתחומים דומים)  באופן תקין  וחוקי 

לבצע השלמת שעות עבודה מהבית, פתה הביקורת למשרד  האוצר – אגף  

השכר והסכמי עבודה, אכיפה בשאילתה. 

בהתייחסותו לביקורת השיב מר מ.י כי בהתאם להלים, תקות, חוזרים 

וכללים החלים על  השלטון המקומי, קרי עובדי עירייה , לא יתן לאשר זאת 

ולעירייה, לרבות מכ"ל העירייה אין סמכות לאשר זאת.  

מר מ. הפה את הביקורת לחובה לקיים את חוזר מכ"ל משרד הפים,  

בדבר הצורך בהחתמת כרטיס וכחות פעמיים ביום.  

בהתייחסותה לביקורת מסרה עו"ד שפידל, היועמ"ש לעירייה כי לו היה 

קיים והל האוסר עבודה מהבית, חזקה שמהלת מחלקת כוח אדם [משאבי 

אוש] בעירייה- המכירה את כל הלי העבודה הרלווטים- היתה מתריעה כי 

הדבר איו תקין ולא היתה מאפשרת את הדבר.  

עוד מסרה, כי מהלת משאבי אוש לא הודיעה כי קיים והל בדבר איסור 

עבודה מהבית, אישרה לתשלום את דוחות הוכחות ואף אמרה לעוה"ד 

בשיחה שתועדה בייהן:  

       אף אחד לא אמר עד היום שזה לא בסדר.  

כן מסרה לשאלתה של עוה"ד ש.פ. בדבר הצורך לחדש את האישור על ידי 

מכ"ל העירייה החדש, עופר תודר, עתה כי אכן כדאי לעשות זאת והיא 

תטפל ותסייע בעיין זה.  

בהתייחס לאמור הפתה מהלת משאבי אוש את הביקורת לחוזר אשר 

שלח מטעמה אל כל עובדי העירייה, לרבות עו"ד שפידל, הושא את 

התאריך 16/2/2010 וכותרתו: "החתמת כרטיס וכחות בעבודה". הוראות 

והל החלים על כל העובדים כולל מהלי מחלקות.  
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בהתייחסותה להקלטת השיחה בקשה להשיב מהלת משאבי אוש ולהפות 

לתגובה כפי שמסרה כי גב' ויקי פרץ יגשה אלי עם דוח וכחות של ש.פ.. 

יגשתי למכ"ל העירייה הוכחי עופר תודר ושאלתי מה עושים עכשיו, הוא 

אמר לי כרגע לשלם.  

בהתייחסותו לביקורת מסר מכ"ל העירייה  הוכחי:  

החתמת כרטיס וכחות פעמיים ביום - החובה קיימת ומבוצעת על ידי 

העובדים פעמיים ביום, רובם באמצעות טביעת אצבע וחלקם באמצעות 

כרטיס וכחות. היעדר חתימה בשל ישיבות מחוץ למשרד או צורכי עבודה 

שוים, מושלמת על-ידי העובד באישור המהל. כך עשה, למיטב ידיעתי, גם 

ע"י העובדת שוא דו"ח הביקורת.  

לאחר שהובאה לידיעתי התלוה בעיין שעות העבודה שבוצעו על-ידי 

העובדת באישורו של מכ"ל העירייה הקודם, אשר לא מצא בתיקה של 

העובדת, ביום  25.9.2016תתי החיה לפיה אין היתר לעובדת לעבוד מהבית, 

שכן סברתי כי יש לתת אישור ספציפי לכל מקרה ומקרה וכך אף עשה.  

יחד עם זאת, הבתי כי מאחר והעובדת מטפלת בתיקי ליטיגציה מרובים, 

בוסף לעבודה השוטפת והיומיומית, ועליה לעמוד במועדים הקבעים ע"י 

בית המשפט, וישם מצבים בהם אין ברירה אלא לבצע ולהשלים את 

העבודה גם מעבר לשעות העבודה המקובלות על מת לא לחשוף את העירייה 

להיעדר הגה וחיוב בהוצאות משפטיות, תתי לעובדת אישור ביום 

29.11.2016 להשלים עבודה מהבית על מת להגיש במועד כתב הגה לבית 

המשפט.  

בכל מקרה, באותה עת טיפלה העירייה בתביעה שהגיש מ.ג. כגד העירייה - 

בגין שעות וספות שהעירייה לא שילמה עבורן, וכלקח מעיין זה הכיה 

העירייה והל מסודר בושא שעות וספות אשר הופץ לכל העובדים.  

העובדת סיימה את עבודתה בעירייה זמן קצר לאחר מכן ובזה הסתיים 

העיין. 

  הערת הביקורת

הביקורת מעירה כי חוקת העבודה, תקות, חוזרים וכללים החלים על  

השלטון המקומי, לא יתן לאשר לעובד העירייה להשלים שעות עבודה 

מהבית (פרט לכוויות), לרבות למכ"ל העירייה אין סמכות לאשר זאת. 

ומכאן כל אישור אשר יתן, אם יתן היו ביגוד  להוראות ולהלים החלים.  
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  פיקוח ובקרה

13. כאשר מעסיק /ממוה מאשר לעובד לבצע עבודה בביתו, אחד הפרמטרים 

עליהם דרש לתת את הדעת, היו תחום הפיקוח והבקרה.  

המגבלה העיקרית, בין היתר היה כי מעסיק איו יכול לדעת במדויק כמה 

שעות הקדיש העובד למשימותיו, או להבין מתי סיים משימה אחת ועבר 

לאחרת. אותה הבקרה חשובה ודרשת לשם היהול השוטף של המחלקה.  

הביקורת העלתה כי במהלך החודשים בשת 2015, בהם דיווחה העובדת על 

שעות עבודה מהבית על גבי דוחות הוכחות מצויות השעות בהן דיווחה על 

העבודה מהבית.  

לא מצא כי יתן דיווח על מהות העבודה, באילו תיקים/תחומים עסקה 

בשעות הללו. מצוין באופן כללי תחום השעות בלבד, ללא פירוט.  

מצא כי החל מחודש מרס 2016 דיווחה העובדת  בפירוט על מהות העבודה 

בה עסקה בשעות  המדווחות כעבודה מהבית.  

בהתייחסותה לביקורת מסרה עו"ד שפידל,  אין חולק כי מהל מחלקה 

דרש לפיקוח ובקרה על עובדיו ועל העבודה העשית על ידם, הן במהלך יום 

העבודה ובוודאי בשעות עבודה מהבית. הבסיס למערכת יחסים בין מעסיק 

לעובד, ככלל, ובתוך המחלקה המשפטית בפרט, מושתת על יחסי אמון 

הדדיים.  

עוד מסרה כי שעה שמדובר בעו"ד ש.פ אמוה עלי באופן מוחלט הצהרתה 

בדבר שעות עבודה שעשו על ידה.   

בוסף, הייתי מודעת לכל פעולה שעשתה על ידה ולכל התוצרים 

המשפטיים שהוגשו לבית המשפט עם תום העבודה. לתגובתה צרפה 

תכתובת בדוא"ל אשר לשיטתה מעידים על פיקוח ובקרה (ראה ספח ד').  

קיים תיעוד ברור בדוחות הוכחות, במיילים ובמערכת המחשוב המשפטית, 

המעיד על קשר ישיר וסמיכות זמים בין מועדי ביצוע עבודה מהבית למועדי 

הדיוים בבית המשפט ולמועדים בהם היה על העירייה להגיש מסמכים 

לבית המשפט.  
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  תגובת הביקורת

כפי שעלה ממצאי הביקורת, דוחות הוכחות של העובדת בחלקם ולחודשים 

הרלווטים, לעבודתה בבית, לא  משקפים כי קיימת בהם הצהרה המלווה 

בהסבר מפורט על מהות העבודה שעשתה בשעות אלה ( אשר מפאת הגת 

הפרטיות לא צורפו לדוח זה).  

ממצאי הביקורת דים בחובה ובאחריות של מהלה של העובדת להפעיל כלי 

פיקוח ובקרה לצד חובתה של העובדת לציין על גבי דוחות הוכחות בליווי 

הסבר מפורט על מהות העבודה שעשתה בשעות הללו. הרישום במערכת 

הממוחשבת של המחלקה המשפטית איו רלווטי לדיווח המתבקש להגשה 

למחלקת משאבי אוש ולתיעוד בתיקו האישי של העובד/ת.  

בתגובתה הפתה היועמ"ש לפיילוט בו יצאה ציבות שירות המדיה בחודש 

מרץ 2016, שייחול על עובדים בשירות המדיה, לרבות פרקליטים, אשר 

הציע ביצוע עבודה מהבית לעובדים "במשרת הורה".  

  

  תגובת הביקורת

הפיילוט אשר ציית בתגובה חל על עובדי המדיה ואיו חל על העובדים 

בשלטון המקומי. זאת ועוד הפיילוט עוסק בביצוע שעות וספות מהבית לא 

בושא השלמת שעות מהבית בהן עסקה הביקורת. יתרה מזאת, תחילת 

ביצוע הפיילוט אשר כאמור חל על עובדי המדיה, החל ביום 1.2.2016, זמן 

רב לאחר שהעובדת עוה"ד ש.פ. החלה להשלים שעות עבודה מהבית.  

זאת ועוד, בחית הדגשים המפורטים בפיילוט דים בחובה ובאחריות של 

מהלה של העובדת להפעיל כלי פיקוח ובקרה לצד חובתה של העובדת לציין 

על גבי דוחות הוכחות בליווי הסבר מפורט על מהות העבודה שעשתה 

בשעות הללו,  דבר אשר לא עשה באופן עקבי.  

בהתייחסותה לביקורת מסרה מהלת משאבי אוש כי על פי חוקת העבודה 

אין אישור לתשלום עבור עבודה מהבית.  

בעיין העובדת ש.פ: ושא תשלום שעות עבודה שיתו לעובדת, לא הייתי 

מודעת לעובדה שש.פ. מקבלת תמורה עבור עבודה מהבית, ושא הובא  

לידיעתי על ידי מכ"ל העירייה הוכחי מר עופר תודר, אשר קיבל פייה 

מעו"ד עוזי אהרון.  
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לגבי הטעה שהיה אישור כתוב על ידי מכ"ל העירייה, והרי שאי לא 

קיבלתי מעולם מכתב או אישור כתוב ממכ"ל העירייה דאז מר בצי 

אזאצ'י. אישור על פי הטעה, עלם כביכול מהתיק האישי, הרי שבאופן 

כללי מכתבים לא "עלמים" מהתיק האישי, ולפי טעת העובדת ויקי פרץ 

לא זכור לה שהיה מכתב כזה וכי הייתה כסת למכ"ל עם הדיווחים על 

שעות עבודה מהבית של ש.פ., והמכ"ל היה מאשר בעל-פה.  

בהתייחס לטעה של עו"ד שלומית שפידל שמהלת משאבי אוש הייתה 

מתריעה ולא מאפשרת את הדבר, הרי ששוב ושא זה לא הובא לידיעתי 

בזמן אמת, מעולם לא פו אלי בעיין זה לא עו"ד שלומית שפידל לא ש.פ. 

וגם לא העובדת ויקי פרץ.  

בהתייחסותה לביקורת מסרה העובדת ויקי פרץ לגבי הדוחות של ש. עבודה 

מהבית כי כאשר שאלה את העובדת ש. אמר לי שיש לה אישור מהמכ"ל 

בצי ואז שאלתי אותו אמר לי שהוא מאשר לה לעבוד מהבית. כל חודש 

לאחר שהעובדת חתמה על דו"ח הוכחות, כסתי למכ"ל לבקש אישורו 

לאותו חודש.  

14. הביקורת מבקשת לציין כי מתוך תגובתה ומסמכים אשר הועברו אליה על 

ידי היועמ"ש לעירייה עו"ד שלומית שפידל העלתה הביקורת את הממצאים 

הבאים:  

 (1מצא כי כבר החל מחודש יוי 2014, לפחות דיווחה העובדת על ביצוע 
השלמת שעות עבודה מהבית. 

 (2מצא כי בחודש יוי 2014 העובדת, עוה"ד ש.פ דיווחה על ביצוע 10 שעות 
עבודה מהבית בימי שבת שעליהם קיבלה תמורה לשעות וספות לפי 

תעריף של 175% ששולמו לשכרה. 

בקשת הביקורת מהיועמ"ש לעירייה שתעביר לעיוה אישור בכתב שיתן 

לעוה"ד מראש לעבודה ביום שבת, ככל שאישור כזה יתן, לא עתה.  

בתגובתה לביקורת עתה היועמ"ש לעירייה:  

התשובות בושא הביקורת יתו על ידי בפירוט רב בתגובתי מיום 17 ביואר 

2018, לרבות כל הצרופות לתגובה. אי בטוחה כי אם תעיין היטב בחומרים 

שהומצאו לך תמצא את התשובות לכל השאלות. אין לי מה להוסיף מעבר 

לכך בושא ביקורת זו.  
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15. בתאריך  8.2.2018ערכה פגישה בהשתתפות סגן לממוה על השכר-  

חקירות משרד האוצר והיועמ"ש לעירייה ובמשרדה. 

רו"ח מ.י ממשרד האוצר עדכן את הביקורת על תוכה של הפגישה לרבות 

הבהרתו ליועמ"ש העירייה , על פי ההוראות והוהל הקיים, אין לאשר 

עבודה מהבית לעובדי העירייה ( דוא"ל לסיכום הפגישה ראה ספח ג').  

בהתייחסותה לביקורת לאחר הפגישה, מסרה היועמ"ש לעירייה:  

לגופם של דברים, גם לאחר השיחה וההבהרות שיתו במסגרת פגישתי עם 

רו"ח י.מ, אין בכך כדי לשות דבר ממה שצייתי בתגובתי, ולפיו לא קיימת 

כל הוראת חוק, האוסרת מתן אפשרות לעובד בשלטון המקומי לבצע 

עבודה מהבית ככלל, או בסיבות מיוחדות וחריגות, כפי שהיה במקרה זה 

בפרט. 

אכן, כפי שהובהר לי ע"י רו"ח י.מ., על פי הוהל הקיים [בשוה מהוראת 

חוק], אין לאפשר ביצוע עבודה מהבית לעובד עירייה.   

בעיקר לא היה והל זה, אכן לא היה ידוע לי (וכן לא למכ"ל העירייה, ו

ידוע למי שאמור היה להיות ידוע – למהלת משאבי אוש), בעת שאפשרתי 

לעובדת ש.פ, לבצע את עבודתה מהבית, ע"פ האישור שיתן ממכ"ל 

העירייה והועבר ישירות למחלקת כח אדם, והוא גם לא היה אמור להיות 

ידוע לי, בלא שהופיתי לכך ע"י מהלת משאבי אוש.   

בשוה מהוראות החוק, מי שאמור להיות אמון על ידיעת ההלים הוגעים 

לעבודת עובדי עירייה, ועל יישומם הלכה למעשה, היא מחלקת משאבי 

אוש.  

אולם, מחלקת כח אדם, אשר הייתה מודעת היטב לאישור שיתן ע"י 

המכ"ל, ועל כך שהעובדת, עובדת באופן זה, לא התריעה על כך מעולם 

בפי או בפי המכ"ל, כך שלא היה ידוע לי על והל כזה, בזמן אמת, 

והדברים הובהרו לי רק בשיחה עם רו"ח י.מ.   כמובן, שמכאן ואילך, (מ- 

11.2.18) כך אהג וכך אחה את כל מחלקות העירייה, לפעול בהתאם 

לוהל האמור.  
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  תגובת הביקורת

הביקורת מעירה ליועמ"ש לעירייה כי מעצם תפקידה כיועצת המשפטית 

של העירייה וכממוה ישירה של העובדת, מחובתה להכיר את הוראות 

החוק ומצופה ממה להכיר הן את חוזרי מכ"ל משרד הפים והן את 

ההלים החלים על העובדים בשלטון המקומי.  

כיועצת המשפטית של העירייה מצופה ממה לקיים את העולה 

מהפגישה עם רו"ח מ.י. ממשרד האוצר ולפרסם החיה לכל מחלקות 

העירייה, לפעול בהתאם לוהל האמור האוסר מתן אישור עבודה מהבית 

לעובד בשלטון המקומי. 

  



224  

  2017לשת    12דו"ח  מבקר העירייה  מס' 

  

  

 

 

ושא ב'- גיוס וקליטת מפקח על הביה 
על הליכי קבלת עובדים לעירייה להתהל בהתאם להוראות המעוגות 

בחקיקה, בפסיקה ובוהלי משרד הפים, כדי להבטיח בעיקר שהעירייה, 

כאמן הציבור, תקפיד על טוהר המידות, תשמור על אמון הציבור, תאייש 

משרות פויות בהליך שוויוי וכפועל יוצא תמה את האדם הכשיר ביותר 

למשרה.   

תקות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש"ם- 1979 קובעות כי התפתה 

משרה שיש עליה תקציב בתקציב המאושר, ולא אוישה בדרך אחרת, יפורסם 

לגביה מכרז פומבי.  

בתקה  3קבע כי מכרז פומבי יפורסם לפי טופס א' שבתוספת וייכללו בו 

הפרטים ובין היתר:  

   עיקרי הכישורים הדרושים למילוי המשרה.  

בתקה  4קבע כי בקשה להשתתף במכרז פומבי יש להגיש לפי טופס ב' 

שבתוספת.  

בתקה   7קבע כי דרישות ההשכלה והיסיון למועמדים במכרזים פומביים 

יהיו ככל האפשר כדרישת ההשכלה והיסיון ההוגות ברשויות מקומיות או 

בשירות המדיה למשרות דומות.  

טופס ב' (תקה 4) בתוספת קבע כי הטופס ימולא ב-2 עותקים, ויצורפו אליו 

העתקים מאושרים או מאומתים של תעודות המעידות על השכלת המועמד 

ויסיוו.  

באוגוסט 2012 פרסם מכ"ל משרד הפים חוזר מכ"ל מיוחד, "קובץ 

הגדרות תפקיד בשלטון המקומי".   

הקובץ המעודכן מחלק את תאי הסף לארבעה סוגים: ידע והשכלה, רישוי 

מקצועי, יסיון מקצועי ויסיון יהולי. באותו חוזר קבע משרד הפים כי 

תאי הסף למכרזים, כפי שהם מפורטים בקובץ העיסוקים המעודכן, הם 

תאים מחייבים, ו"על כן, החל ממועד פרסומו הרשמי של הקובץ, לא יהיה 

יתן לקלוט אדם לתפקיד, אם איו עוה על תאי הסף המוגדרים בוסח 

המכרז של אותו תפקיד".  
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  ממצאים

1. בחודש יולי 2014 פרסמה העירייה מכרז כ"א פומבי למשרת מפקח/ת 

ביה. 

2. משרד הפים פרסם קובץ הגדרת תפקידם בשלטון המקומי ובכללו 

הגדרת תפקיד ותאי סף לתפקיד מפקח תכון וביה. 

מסקירת הביקורת עולה כי ההגדרה כפי שקבעה על ידי הרגולטור, 

משרד הפים לתפקיד זה:  

השכלה ודרישות מקצועיות  

 בעל תואר אקדמי, ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או 
המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החיוך, או 

הדסאי.  

 המפקח יחויב לסיים בהצלחה- קורס תוכית הכשרה למפקחים על 
הבייה כולל סמכות שוטר, לא יאוחר משה וחצי מתחילת מיויו. 

עדכון שכרו מותה בסיום הקורס כאמור.  

3. הביקורת העלתה כי בחודש יולי 2014 או בסמוך לו פרסמה העירייה 

מכרז פומבי 17/2014 –מפקח/ת ביה. 

מסקירת הביקורת את תוכן הפרסום ודרישות התפקיד כפי שפורסמו על 

ידי העירייה עולה:  

דרישות התפקיד:  

תואר בהדסאות ביין או הדסאי אדריכלות או בעל תואר 
אקדמי בהדסה אזרחית או אדריכלות, או בעל הסמכה ממשרד 
הפים כמפקח לצורך ביצוע חוק התכון ובהיה בוועדה מקומית,  

השתלמות בושאי חוק התכון והביה (יתרון).  

השתלמות בושאי פיקוח ביה (יתרון).  

יתרון לעבודה קודמת בוועדה/רשות מקומית.  

יסיון מקצועי [בין היתר]:  

ידיעת השפה העברית על בוריה. 
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4. הביקורת העלתה כי מצא פער מהותי בין הגדרות הרגולטור, משרד 

הפים אשר הגדיר את תאי הסף לבין תוכן הגדרת התפקיד ודרישות 

הסף כפי שפרסמה העירייה במכרז 17/2014. 

5. בהתייחסותה לשאלת הביקורת לפשר הפער העולה ממצאי הביקורת, 

השיבה מהלת משאבי אוש כי תוכן הפרסום וההגדרה אשר פורסמה 

בדרישות המכרז עשו בשיתוף מהדס העירייה מר משה לורברבום, 

כמהל המחלקה אליה מיועד איוש המשרה שוא המכרז ובידיעת מכ"ל 

העירייה דאז. 

מהלת משאבי אוש העבירה לעיון הביקורת העתקי תכתובת בין 

המכותבים. מסקירת הביקורת עולה כי מהדס העירייה החזיר אל 

מהלת משאבי אוש וסח מתוקן ממו עולה כי בוצע שוי מהותי בתאי 

הסף (ראה ספח ה'). עוד עולה כי מהדס העירייה ציין כי: "מצורפים 

השיויים הקריטיים מבחיתו- זה קריטי".  

6. בתגובה עה מהדס העירייה כי בפעולו זה למעשה סייע בידי מהלת 

משאבי אוש ביסוח קובץ ה- WORD. כן מסר לטעתו כי השיויים היו 

על דעתה של מהלת משאבי אוש. 

עוד מסר בתגובתו: כאשר הגעתי לתפקידי באור יהודה, מצב מחלקת 

ההדסה היה במצב ירוד ביותר, הן בכח אדם והן במשאבים פיזיים- זאת 

עובדה.  

לאור החית ראש העיר ומכ"ל העירייה הקודמים, אכן היה שיתוף 

פעולה בין מהלת משאבי אוש לביי בתהליך הוצאת המכרז תוך מגמה 

לסות ולהצליח הפעם הזאת לגייס עובדים מתאימים.  

היכרותי עם מר ת.ג. החלה עם כיסתי לתפקידי כמהדס העיר לוד בסוף 

שת 2010, ות. כבר שימש בפועל בתפקיד מפקח ביה במחלקת פיקוח על 

הביה.  

 תעודות המעידות על השכלה

7. בחודש ספטמבר 2014 קלטה העירייה את העובד ת.ג לאיוש משרת 

מפקח בייה בוועדה לתכון ובייה. 

8. טופס ב' (תקה 4) בתוספת קובע כי בבקשה להשתתף במכרז יצורפו על 

ידי המבקש העתקים מאושרים או מאומתים של תעודות המעידות על 

השכלת המועמד ויסיוו. 
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9. הביקורת ביקשה ממהלת משאבי אוש שיוצגו לפיה העתקים 

מהתעודות כפי שמסרו על ידי המועמד/העובד בבקשתו להשתתף 

במכרז. 

10. מעיון וסקירת המסמכים העלתה הביקורת כי העובד צירף טופס קורות 

חיים ובו פירט :  

השכלה:  

לימודי הדסאות.  

השתלמות למפקחי בייה כולל תעודת סמכות שוטר...  

תעודת הערכה על עבודתו כמפקח בייה- עיריית לוד.  

תעודת טכאי מחשבים.  

11. סקירת הביקורת העלתה כי תיקו האישי של העובד הכיל תעודה המעידה 

על כי סיים השתלמות למפקחי ביה כולל סמכות שוטר, מאת משרד 

הפים, מפע"ם. ושאת את תאריך ההשתלמות 6 מארס- 5 יוי 2012.  

12. כן מצאה בתיקו האישי של העובד תעודת הערכה שהועקה לעובד מאת 

עיריית לוד. התעודה לא ושאת תאריך.  

13. הביקורת העלתה כי בתיקו האישי של העובד לא מצאו העתקים 

מאושרים או מאומתים של תעודות המעידות על השכלתו כפי שהצהיר 

ופרט בטופס קורות החיים לרבות: לימודי הדסאות וכן טכאי 

מחשבים. 

      בהתייחסותה לביקורת השיבה מהלת משאבי אוש כי אין בידה הסבר 

מדוע אין העתקים מהתעודות הדרשות המעידות על השכלתו של 

המועמד/עובד. 

14. לבקשת הביקורת, עשתה פיה ממחלקת משאבי אוש אל העובד, מר 

ת.ג שזה ישלים ויעביר אל המחלקה ההעתקים הדרשים. מהלת משאבי 

אוש מסרה לביקורת כי העובד לא עה לבקשה וטרם העביר העתקים 

מאושרים המעידים על השכלתו כפי שהצהיר. 

15. זאת ועוד, הביקורת העלתה כי בתאריך  5.2.2017שלח מכתב מאת 

מכ"ל העירייה אל העובד בדרישה כי זה ימציא את התעודות המקוריות 

או העתק אמן למקור מאומת על ידי עו"ד. מצא כי גם דרישה זו לא 

עתה על ידי העובד, עובר לתאריך הדרש במכתבו של מכ"ל העירייה. 
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16. בתאריך  26.2.2017ערך לעובד מר ת.ג. שימוע לפי פיטורין  במסגרתו 

טעו על ידי העירייה טעות כלפי תפקודו של העובד לרבות [מתן] 

אישורים לכאורה שאין חריגות ביה במקומות שמצא בהם חריגות 

ביה. ושא [העדר] התעודות המעידות על השכלתו.  

17.  השימוע לעובד ערך בראשות מכ"ל העירייה ובהשתתפות גורמי 

העירייה  היועמ"ש לעירייה, עו"ד חיצוי לעירייה ומהלו הישיר של 

העובד, מהל מחלקת פיקוח על הביה.  העובד יוצג על ידי עו"ד ב"כ. 

מהדס העירייה עדר מהשימוע. 

18. הביקורת העלתה כי בהתייחס לתעודות המעידות על השכלתו של העובד, 

בפתיחת הישיבה טעה ב"כ העובד כי כפי שמסר מת.ג, אתם יודעים 

היטב שיש לו בחיה להשלים. 

19.  עוד טעה עוה"ד ב"כ של העובד כי "אשי מקצוע כאן הם אלה שביקשו 

שיעבור. מהדס העיר, חבל שהוא לא מצא כאן, כי הוא מכיר את ת.  

מספר שים". 

בהתייחסותו לביקורת מסר מהדס העירייה כי בשימוע שערך לת., אכן 

בצר ממי להשתתף.  

הטעה של עורכת הדין של ב"כ העובד, כי אי בקשתי מת. להגיע לעבוד 

באור יהודה – היה שקר וכזב.  

לאחר שודע לת. שעברתי להיות מהדס העיר באור יהודה הוא ביקש 

לעבור ולעבוד באור יהודה, ואמר לו שעליו לחכות לפרסום מכרז ולהגיש 

את מועמדותו, ככל מועמד אחר. הבחירה תתבצע באופן המקובל ע"י 

ועדת בחיה ומול מחלקת משאבי אוש. 

20. מעיון במכתב וועדת הפיטורים מיום 16.3.17 העלתה הביקורת כי 

הוועדה התרשמה שהעובד התרשל בעבודתו בכך שתן אישורים לטאבו 

הגם שהיו חריגות ביה משמעותיות שקשה היה להתעלם מהן או לא 

להבחין בהן. בשימוע התברר שהעובד לא השלים את לימודיו והוא לא 

הדסאי רשום ולא טכאי רשום. 

21. דוח ביקורת זה מצביע על כך שהעירייה קלטה עובד, מפקח בייה 

בתפקיד החובק בחובו סמכויות יכרות, אשר איו בעל ההשכלה 

הדרשת, בהליך מכרז בו פל פגם בכך שיתה בו אפשרות לסיון בתחום 
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פיקוח על הבייה חלף השכלה, שהיא אפשרות שלא קיימת בתאי הסף 

לתפקיד כפי שקבע על ידי משרד הפים. 

22. הביקורת מעירה כי על מחלקת משאבי אוש להקפיד על האמור בחוזר 

שקבע משרד הפים כי תאי הסף למכרזים, כפי שהם מפורטים בקובץ 

העיסוקים המעודכן, הם תאים מחייבים. 

23. הביקורת מעירה כי בהתהלותו של מהדס העירייה עולה חשש להתאמת 

תאי מכרז למועמד מסוים, מוכר לו מהכרות מוקדמת, שאיו עוה 

לתאי הסף הדרשים שקבעו על ידי משרד הפים. התהלותו זו העלולה 

לעלות כדי פגיעה בטוהר המידות אף חשף המהדס את העירייה לסיכון 

כספי ותדמיתי.  
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פרק  ב' -  המלצות  

1. לרען לכלל עובדי העירייה, בתדירות שתית את החוזר בדבר החובה 

להחתמת כרטיס וכחות פעמיים ביום, בכיסה וביציאה. 

2. לערוך סקירה באשר למתן אישור לעבודה מהבית, ככל שיתן לעובד עירייה 

ולהפסיקו לאלתר. 

3. לפרסם החיה המבהירה לכלל מהלי האגפים, מחלקות ומדורים בדבר 

האיסור לאשר ביצוע עבודה מהבית, לרבות השלמת שעות עבודה מהבית 

לעובדים בשלטון המקומי. 

4. מיפוי ובחית סביבת העבודה לעובדים בתפקידים בהם דרושים תאים 

ייחודיים, כגון סביבה שקטה ומתן מעה לכך במסגרת מקום העבודה (כגון 

בספרייה העירוית). 

5. לקבוע והל הכת תבית דרישות ותאי סף, לרבות סיון תעסוקתי דרש 

למכרזי כוח-אדם (פימי/חיצוי), בהתבסס על אוגדן קובץ התפקידים 

שהוגדרו על ידי משרד הפים והוראות חוק רלווטי לתפקיד המיועד. 

הוהל יקבע על ידי מחלקת משאבי אוש ויאושר כגורם מאשר בידי מכ"ל 

העירייה. 

6. לקבוע והל גיוס וקליטת עובדים לרבות תרשים זרימה לקבלה ובדיקה של 

מסמכים, תעודות השכלה, קורות חיים והמלצות של מועמדים העוים 

להגדרת באי הסף אשר קבעו בתאי מכרז כוח-אדם. 
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ספח א' – מסמכים ישימים  
  

תאריך  סימוכין  הגורם  בושא  מס'  

החתמת כרטיס 1.  

וכחות בעבודה  

מהלת 

משאבי 

אוש  

    16.2.2010
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ספח ב'- מכתב משרד האוצר- ממוה הסכמי שכר- חקירות, בדבר איסור 

מתן אישור עבודה מהבית  
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ספח ג'- מכתב משרד האוצר- ממוה הסכמי שכר- חקירות בדבר פגישה 

עם יועמ"ש העירייה בושא מתן אישור עבודה מהבית   
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ספח ד'- תכתובת מייל לעבודה מהבית- דוגמה ששלחה מהיועמ"ש   
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ספח ה'- פיית מהדס העירייה למשאבי אוש – שיוי תאי סף מכרז 

מפקח ביה  
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הערות ראש העירייה  
  

העירייה הגה כראוי בתקופה בה אישרה עבודה מהבית, שכן אין הדבר עומד 

ביגוד להוראות הדין, ובאותה שעה לא היה והל פימי בעירייה האוסר זאת. 

הדבר עשה באישור מכ"ל העירייה דאז ובאישור מהלת המחלקה, בהתאם 

לחיצות שוצרה בסיבות חריגות.  

עם קבלת החיה מהממוה על השכר-פיקוח, כי להבא אין לאפשר והל עבודה 

מהבית, יצאה הודעה מהיועמ"ש לעירייה למכ"ל העירייה לפיה יש להוציא 

והל כתוב וסדור בעיין זה ולהפיצו למהלי המחלקות, לפעול בהתאם, על כל 

המשתמע מכך. יודגש כי החיה כאמור יצאה כבר ביום 27.2.2018 על ידי מהלת 

משאבי אוש למהלי המחלקות לפיה "חל איסור לאשר לעובדים תשלום עבור 

עבודה מהבית. למען הסר ספק, יובהר כי אין הכווה לשעות כוות".  

עותק מהודעת היועמ"ש מיום 26.2.2018 ומהחיית מהלת משאבי האוש 

מיום 27.2.2018, מצ"ב למכתב זה.  

אי מחה את מחלקת כח אדם בתיאום עם המחלקה המשפטית להעביר 

למכ"ל העירייה והל הכת תבית דרישות ותאי סף – לרבות יסיון תעסוקתי 

הדרוש למכרז כח אדם (פימי/חיצוי) בהתבסס על אוגדן התפקידים שהוגדרו 

ע"י משרד הפים והוראות החוק הרלווטיות לתפקיד המיועד.   

אי מחה את כח אדם לקבוע והל לגיוס וקליטת עובדים הכולל תרשים זרימה 

לקבלה ובדיקת מסמכים של המועמדים ביחס לתאי הסף שקבעו במכרזי כח 

אדם.   
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  מבקר העירייה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ביקורת  

ביקורת מבקר העירייה 
לשת 2015   

"היטלי השבחה"  

מעקב תיקון ליקויים 
  

דו"ח מס' 4/2017  
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תוכן העייים  
  

  

  עמודבושא  

240  פרק א- מבוא  

241  פרק ב- ממצאי ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

170ג(ו): לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו 
למועצה, ולא יפרסם ממצא  ביקורת של מבקר העירייה, ...  
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פרק א- מבוא  

  כללי

  
1. התוספת השלישית לחוק התכון והביה (תשכ"ה - 1965) (להלן: "חוק התכון 

והביה"), קובעת את המסגרת החוקית לגביית היטלי השבחה על ידי הרשות 

המקומית. 

2. חבות בהיטל השבחה וצרת עקב עליית שווים של מקרקעין בעקבות קבלת 

תוקף של תכית ביין עיר (להלן: "תב"ע"), מתן הקלה מהוראות התב"ע, או 

התרת "שימוש חורג" מהשימושים המותרים הקבועים בתב"ע. 

3. הביקורת ערכה במהלך החודשים יואר - יוי 2015.  

  

בחודשים יואר עד יוי 2015 בדק משרד מבקר העירייה את ושא תהליך חיוב 

בהיטל השבחה על ידי הוועדה לתכון וביה ובעירייה.  

בהתאם לתוכית ביקורת מבקר העירייה לשת 2017, בוצע ביקורת מעקב בושא.  

הביקורת ערכה במהלך חודש  ובמבר 2017.  

  מטרת הביקורת
לבצע מעקב אחר תיקון הליקויים כפי שפורטו בדו"ח מבקר העירייה.  

  

  מתודולוגית הביקורת

הביקורת עייה בפרוטוקול ועדה לתיקון ליקויים מתאריך 3.9.2017 בראשות 

מכ"ל העירייה, סקרה מסמכים, הלים וסיכומים אשר הועברו אליה.  



241  

  2017לשת    12דו"ח  מבקר העירייה  מס' 

  

 

פרק ב- ממצאי ביקורת מבקר העירייה בושא היטלי שבחה- 
מעקב תיקון ליקויים  

  

 ממצא:  .4

          אין בעירייה הלי עבודה כתובים לכלל הפעילויות בתחום היטלי השבחה.  

המלצה:   

מומלץ להכין הלי עבודה כתובים בושא היטלי השבחה,  במסגרת קובץ 

ההלים של העירייה, שייכללו התייחסות לכלל הפעילות בתחום,  לרבות 

תהליכי העבודה ודרכי הפיקוח והבקרה.  

סטטוס:   

תוקן.  

בהתייחסות הוועדה לתיקון ליקויים מסר לביקורת כי גובש והל אשר 

הועבר למהל התכון כחלק מההלים שאושרו על ידם לקראת הקמת הועדה 

המקומית. הוהל יעודכן ויהיה היה חלק מ"רישוי זמין".  

  

 ממצא:  .5

          אין קישור בין מערכת היטל השבחה "קומפלוט" למערכת הגביה      

"מטרופולין". 

המלצה:   

הביקורת ממליצה להטמיע מערכת ממוחשבת "קומפלוט" במחלקת הגביה 

ליהול, רישום, פיקוח ובקרה בושא תשלום היטלי השבחה. 

סטטוס:   

לא תוקן.  

בהתייחסות הוועדה לתיקון ליקויים מסר לביקורת כי העירייה התקשרה עם 

 ,GIS   ,יהול לועדה ושא מערכתיועץ מחשוב, לצורך יציאה למכרז ב

ממשקים לגורמי עירייה וספים ובכלל זה בושא האמור.   

  

6. ממצא: למרות שמודל סריקת מסמכים קיים ומוטמע במערכת הקומפלוט 

בעירייה, בפועל לא מבוצעת סריקת מסמכים למערכת ומבוצע תיוק ידי 

בקלסרים או שמירת מסמכים בתיקיות ובמיילים פרטיים. 

המלצה: הביקורת ממליצה להשתמש במודול הקיים במערכת "קומפלוט" 

ולסרוק את כלל המסמכים והשומות הקשורים לכל בקשה.  
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סטטוס: בהתייחסות הוועדה לתיקון ליקויים מסר לביקורת כי כל שומה 

שוטפת סרקת. העירייה מצאת לקראת מכרז לסריקת תיקי הארכיב.   

7. ממצא: למועד הביקורת בעלי התפקידים המרכזיים העוסקים בליבת תהליך 

היטל השבחה למועד הביקורת הים, כולם ככולם, עובדים חיצויים במיקור 

חוץ. 

המלצה:  

לדעת הביקורת יש למות ממוה תחום היטל השבחה ראשי, שהיו עובד 

עירייה, בתחום כה רגיש, על מת שישפר אתת הסכרון, הפיקוח והבקרה על 

כלל ותי השירות.  

סטטוס:   

תוקן.  

בהתייחסות הוועדה לתיקון ליקויים מסר לביקורת כי הממוה על התחום 

היו אלון להב – עובד עירייה.   

  

8. ממצא: בעירייה מועסק שמאי ועדה אחד בלבד. לדעת הביקורת, יהול מערך 

היטלי השבחה עם שמאי אחד במיקור חוץ מהווה חשיפה לעירייה. 

המלצה: יש למות מספר שמאי וועדה מקומית לתכון וביה (ולא אחד 

כמוהל כיום), לפיזור הסיכון ויהול כון של מערך שמאות לגביית היטלי 

השבחה.   

למיטב ידיעת הביקורת, בוועדות לתכון וביה של ערים בסדר גודל של 

עיריית אור-יהודה (ואף עיריות קטות ומועצות אחרות) – מועסקים מספר 

שמאי וועדה מקומית לתכון וביה ולא שמאי אחד בלבד.  

סטטוס:   

תוקן.  

בהתייחסות הוועדה לתיקון ליקויים מסר לביקורת כי התקיים הליך בחירה. 

העירייה מפעילה 3 משרדי שמאים, שיים מהם משמשים כשמאי הועדה 

ומשרד שלישי למשימות מיוחדות.   

  

9. ממצא: חשש ליגוד עייים של שמאי הוועדה - שמאי הוועדה מבצע שומות 

וועדה מטעם העירייה לצורך חיוב היטל השבחה ללקוח פרטי שלו (מ. חברה 

לביה בע"מ), במקביל לעובדה שאותו שמאי מבצע, מדי שה, שומות פרטיות 

לאותו ישום בגין אותם כסים לצורך הדוחות הכספים הפרטיים של הלקוח- 
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ישום, ומקבל ממו תמורה שתית של עשרות אלפי ₪ במקביל לתמורה 

שמקבל מהעירייה. 

המלצות:  

 לדעת הביקורת ולאור יגוד העייים המוצג, לכאורה, בדוח הביקורת, יש 
לבצע שימוע לשמאי הוועדה. 

 באחריות היועצת המשפטית של העירייה לדווח לוועדת האתיקה של מועצת 
השמאים אודות החשש ליגוד עייים. 

 יש לבצע מכרז חדש תקופתי לבחירת שמאי הוועדה לתכון וביה. 
 יש לרען את ההחיות וההלים לעובדי העירייה בכלל והעוסקים בתחום 
הוועדה המקומית לתכון וביה בפרט – כי יש להימע מיגוד עייים 

כלשהי ולדווח בפרט בכל מקרה שעשוי להיות חשש למצב של יגוד עייים 

ליועצת המשפטית, למבקר העירייה ולממוה הישיר.  

סטטוס:   

תוקן חלקית.  

בהתייחסות הוועדה לתיקון ליקויים מסר לביקורת כי היועמ"ש פתה 

לוועדת האתיקה ואף תזכרה אותם מספר פעמים. עדין לא התקבלה תשובת 

הועדה. השמאי המדובר, איו מבצע שמאות עבור העירייה.   

  הערת הביקורת

מועצת העירייה בישיבתה מיום 19.9.2016 החליטה כי  "מועצת העיר מאשרת 

המשך העסקה של השמאי א.א. כיועץ בלבד למחלקת הדסה ולהמתין לדווח 

של ועדת האתיקה, עד סוף השה".  

בתאריך  1.1.2018תקבל עדכון במשרד היועמ"ש לעירייה מאת ראש צוות דין 

משמעתי בלשכת היועצת המשפטית למשרד המשפטים בעיין התלוה 

שהוגשה בושא החשש ליגוד עייים של שמאי הוועדה כעולה ממצאי 

הביקורת : "כגד מר שאול לב הוגש כתב קובלה לוועדת המשמעת ביום 

  ."27.8.17

10. ממצא: ההבדל בהערכת השווי בין השומות הפרטיות לשומות הוועדה בגין 

אותם כסים ולשומת שמאי אחר בגין כס סמוך - מעלה תהיות. 

המלצה: דרש לבצע בדיקה וקבלת חוות דעת שמאי חיצוי מומחה לאותות 

הערכים הקבועים בשומת שמאי הוועדה בגין אותם כסים שביצע שומות 

פרטיות לאותו ישום ובסמיכות זמים.  
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סטטוס:   

לא תוקן.  

בהתייחסות הוועדה לתיקון ליקויים מסר לביקורת כי שומות מטבען אין 

חד ערכיות. שומות שוות מתקבלות אף לגבי אותו כס, ולא רק לגבי כס 

סמוך.   

  

11. ממצא: ממשקי העבודה בעירייה לוקים בחסר בכל הקשור לתחום גביית היטל 

השבחה. 

המלצות:  

 העברת דרישת תשלום ממחלקת היטל השבחה למחלקת הגביה - תבוצע על 
ידי גורם עירוי בלבד ולא על ידי הישום עצמו. 

 העברת קבלה המעידה על ביצוע תשלום מהגביה למחלקת היטל השבחה 
והדסה - תבוצע על ידי גורם עירוי בלבד ולא על ידי הישום עצמו. 

          סטטוס:   

          לא תוקן.  

בהתייחסות הוועדה לתיקון ליקויים מסר לביקורת כי לקראת שת 2018 

יבחן אופן הביצוע.  

 בחית פוטציאל קיום היטל השבחה יבוצע על ידי אחראי רישוי ביה בלבד 
ותבוקר על ידי מהל תחום היטל השבחה, בפרד. במידה ובעל תפקיד סבר 

שאין פוטציאל להיטל השבחה ו/או קיים פטור – ההחלטה תתועד בכתב 

על הבקשה כולל ציון שם מקבל ההחלטה, תאריך וחתימה. 

סטטוס: בהתייחסות הוועדה לתיקון ליקויים מסר לביקורת כי הושא 

בדק ע"י מהל התחום או ע"י שמאי ומתועד במערכת קומפלוט.  

  

12. ממצא: מצא מקרה, בו יתן לישום קבלן ביה מהותי בעירייה אישור להעברת 

בעלות על זכות במקרקעין ולאחר מכן יפוק 2 היתרי ביה במועדים שוים - 

ללא גביית היטל השבחה בגין תוכיות משביחות עד מועד מתן האישור 

להעברת בעלות, הקלות והיתרי ביה - ביגוד להוראות החוק. 

ב-7 מקרים וספים (סה"כ 8 מקרים מתוך 17 מקרים שבדקו), לדעת 

הביקורת היה מקום לגביית היטל השבחה, בעוד היטל השבחה כאמור לא 

גבה. 

המלצה: המדובר בממצא חריג ביותר ומהותי. 
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יש לבחון כיצד ופקו היתרי ביה ואישורי העברת בעלות לרשם המקרקעין – 

ללא תשלום היטל להשבחה על ידי הקבלן-היזם. ה"ל מעמיד בספק את כל 

אותות יהול מערך היטלי השבחה בעירייה. 

סטטוס:   

תוקן חלקית.  

בהתייחסות הוועדה לתיקון ליקויים מסר לביקורת כי רצ"ב דו"ח סטטוס + 

מסמכים לווים שהועברו ע"י הממוה על התחום.   

בסוגיות המשפטיות תושלם בדיקה מול המחלקה המשפטית.   

 

13. ממצא: עסקים רבים באזור התעשייה בעיר אים עוים לשימושים המותרים 

בתב"ע ובכלל זה: מסעדות, אולמות אירועים, משרדים, מסחר, חויות 

ירקות, בתי קפה, תחת דלק וכד'. 

המלצה: יש לפעול לגביית היטלי השבחה בגין כל עסק הפועל ב"שימוש 

חורג".  

סטטוס: בהתייחסות הוועדה לתיקון ליקויים מסר לביקורת כי בשלב 

ראשון יחודד הושא במסגרת רישוי עסקים בדגש לעסקים חדשים.  

  

 

14. ממצא: שקלול חסר, לדעת הביקורת, של מרכיבי ההשבחה בעריכת שומה 

השבחה לקבלן שפיר. 

המלצה: דרש לבצע בדיקה וקבלת חוות דעת שמאי חיצוי מומחה לאותות 

הערכים הקבועים בשומת שמאי הוועדה, לאור האמור בדוח הביקורת.  

סטטוס:   

לא תוקן וההמלצה לא יושמה.  

בהתייחסות הוועדה לתיקון ליקויים מסר לביקורת כי להערכת אשי 

המקצוע בעירייה, מדובר בשמאות סבירה.   

בישיבת מועצת העירייה מיום 19.9.2016 (קיטוע רלווטי מצורף בזאת) אשר 

דה בדוח מבקר העירייה , החתה ראש העירייה : "אי עושה הפרדה לעיין 

3 השמאויות שהיו בדוח המבקר, אי מחה את ההלת העיר לקבל חוות 

דעת של שמאי מומחה". (הדגשה איה במקור).  

בהתייחסותו לביקורת השיב מכ"ל העירייה כי החומר הועבר לבדיקת 

שמאי.  
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הושא טופל בהחייתי על ידי המחלקה המשפטית מעבר לצורך בדקתי ויצאה 

הרשאה לכשתסתיים עבודת השמאי המחלקה המשפטית תעביר עדכון.  

  תגובת הביקורת

הביקורת מעירה כי בקשתה שיועברו לעיוה העתקים מההזמה/החיה 

כמסמכים מאששים - לא עתה.  

  

15. ממצא: הערכת חוסר בסך 3,932,237 ₪ בתקבולים מרשות מקרקעי ישראל 

כחלף השבחה, לתקופה שמשת 2000 ועד לחודש 2/2015. 

לא מצא בעל תפקיד שביצע בעבר ומבצע כיום השוואה ובדיקה תקופתית, 

חודשית, שכל התקבולים שהעירייה דרשת לקבל בפועל מרמ"י בגין חלף 

השבחה מתקבלים. 

המלצות:  

 יש לבצע בחיה יסודית של מערך התקבולים מרשות מקרקעי ישראל 
ביחס להכסות בפועל, ולפעול באופן מרץ לגביית כל החוסרים. 

 יש למות בעל תפקיד שמתוקף תפקידו ואחריותו לוודא באופן פוזיטיבי, 
חודשי, שכל התקבולים הדרשים להתקבל מרמ"י מתקבלים בפועל 

בחשבוות הבק של העירייה.  

סטטוס:   

תוקן חלקית.  

בהתייחסות הוועדה לתיקון ליקויים מסר לביקורת כי העירייה התקשרה 

עם משרד "מקלר", לבחית הושא.   

  

16. ממצא: לא מצא תקבול חלף השבחה מרמ"י בגין מגרש 23 בגוש 7408 חלקה 49 

בשכות ווה רבין בסך 792,334 ₪. בגין המגרש חתם הסכם פיוי-פיצוי בין 

רמ"י למשפחת גירון שבמהלכו העירייה היתה צריכה לקבל מחצית מהפיצוי. 

המלצה: יש פעול באופן מרץ לקבלת התקבולים הדרשים מרמ"י בגין מגרש 

23 בגוש 7408 חלקה 49.  

סטטוס:   

לא תוקן.  

בהתייחסות הוועדה לתיקון ליקויים מסר לביקורת כי מצא בטיפול יועמ"ש 

+ גזבר העירייה, במסגרת ההתחשבות הכוללת עם רמ"י.   
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17. ממצא: גביית מקדמות היטל השבחה בעת העברת בקשה לשמאי הוועדה לבצע 

שומה על סך 750 ₪ מבוצעת באופן סלקטיבי ולא אחיד. בגין חלק מהמקרים 

גבה סכום המקדמה בסך 750 ₪ ובגין מקרים רבים אחרים - לא גבית כלל 

מקדמה.  

המלצות:  

 יש לפעול באופן אחיד וקבוע בגין כלל הישומים.  
יש לקבל חוות דעת משפטית שיתן לגבות מקדמות בגין היטל השבחה,   

טרם ופקה שומת וועדה.  

סטטוס:   

תוקן.  

בהתייחסות הוועדה לתיקון ליקויים מסר לביקורת כי כל מי שמגיע לבדיקת 

חבות, מחוייב ב- 750 ₪. במקרים של אישור טאבו או מכר או היתר, לא לקח 

פיקדון שכן העסקה צפויה להתממש.    

18. ממצא: מצא מקרה בודד מתוך 7 מקרים שבדקו (המהווה כ- 14%) בו בגין 

כס בשכות שיקום הכולל "הקלות" - לא גבה היטל השבחה. 

המלצה: יש לבחון את הסיבות לאי גביית היטל השבחה ולשפר את מערך 

הבקרה לעתיד, על מת, גביית היטל השבחה בגל המקרים הדרשים על פי 

חוק. 

        סטטוס:    

לא תוקן.  

בהתייחסות הוועדה לתיקון ליקויים מסר לביקורת כי תהא הקפדה בושא 

בכסים בשכוות שיקום.   

  

19. ממצא: העיירה באופן גורף לא בודקת את הוראות החוק בושא מכירת הדירה 

ב- 4 השים לאחר תום הביה ומקה את הפטור באופן אוטומטי ללא תאי. 

המלצה: בגין כל מקרה של העברת בעלות בכס עד ל 140 מ"ר, יש לבחון 

באופן אקטיבי שלא יתן פטור מהיטל השבחה ב- 4 השים שקודמות לאישור 

העברת בעלות בכס. הבדיקה תתועד בטופס אישור הבעלות. 

סטטוס: בוצע.   

בהתייחסות הוועדה לתיקון ליקויים מסר לביקורת כי רשמת התראה של 4 

שים מיום ההיתר במבה חדש או במבה שבעל הכס לא התגורר בו בעבר 

לתקופה של 4 שים. חתם תצהיר ורשמת תזכורת אירוע.   
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20. ממצא: באופן גורף השומות שערכות על ידי שמאי הוועדה ובדקו ע"י 

הביקורת, אין כוללות פירוט של עסקאות השוואה לקביעת ה"שווי למ"ר".  

פירוט כאמור דרש להיכלל כבסיס לחישוב השומה עפ"י הרגולציה המחייבת. 

המלצה: יש לכלול פירוט עסקאות השוואה בכל שומות הוועדה.  

סטטוס: תוקן.   

בהתייחסות הוועדה לתיקון ליקויים מסר לביקורת כי השמאים מצרפים 

עסקאות השוואה כחלק מהשומה.    

  

21. ממצא: שמאי הוועדה המשיך לבצע שומות מוסכמות גם לאחר כיסת תיקון 84 

לחוק התכון והביה לתוקף. 

במקרה אחד אף התהל משא ומתן בין שמאי הוועדה לשמאי הישום 

במקביל לעבודת הביקורת.  

מספר השומות המכריעות ברשות אור יהודה, מוך באופן מהותי מיתר 

הרשויות המקומיות. ה"ל עשוי להוות אידיקציה וספת לתאום בין שמאי 

הוועדה לשמאי הישום. 

המלצה: חל איסור מוחלט ששמאי הוועדה יהיה בקשר ו/או יהל משא ומתן 

עם הישום ו/או מי מטעמו.  

יש לפעול בדיוק בהתאם להחיות תיקון 84 והחיות לשכת היועץ המשפטי 

לממשלה.  

סטטוס: בהתייחסות הוועדה לתיקון ליקויים מסר לביקורת כי קיימת 

הקפדה, אין יותר שומות מוסכמות, והשמאים עודכו לפעול עפ"י תיקון 84 

והחיות היועמ"ש לממשלה.   

  

22. ממצא: לאחר קבלת השומה משמאי הוועדה, לא מבוצעת בקרה ע"י גורם 

כלשהו בעירייה, אף לא מדגמית, במטרה לוודא שהשומות בוצעו כראוי 

בהתאם לכללים ולהחיות משרד המשפטים  

המלצה: מומלץ לערוך בקרה, שתוודא בין היתר, כי שומת הוועדה מתייחסת 

לכל מרכיבי החלטת הוועדה המקומית, שהתאריך הקובע לשומה כון, 

שהשומה כוללת עסקאות השוואה ותחשיב מפורט, שהמקדמים בתחשיב אכן 

ראויים ומתאימים למדייות שקבעה ע"י הוועדה,  וכד'.  
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סטטוס: בהתייחסות הוועדה לתיקון ליקויים מסר לביקורת כי מבוצעת 

בדיקה חלקית ע"י הממוה על התחום.  

23. ממצא: שמאי הוועדה מקבל תגמול גלובאלי שתי (משולם כריטייר חודשי). 

משת 2010 שכר הטרחה של שמאי הוועדה עלה ב- 25% המהווים סך של 

35,000 ₪ בתוספת מע"מ, זאת לאור הערכת שמאי הוועדה כי צפויות עשרות 

שומות בהם שמאי הוועדה יידרש לייצג את העירייה בפי שמאי מכריע.  

מסקירת הביקורת עולה, כי מספר המקרים בהם שמאי הוועדה דרש לייצג 

את העירייה למול שמאי מכריע מוך באופן מהותי מהערכות בגים יתן 

לשמאי תוספת שכ"ט משמעותית, ובכל מקרה במגמת ירידה משת 2009 עד 

כדי 0 שומות מכריעות בשת 2014! 

המלצה:  

 יש לבחון עלות- תועלת במגון תשלום ריטייר לשמאי הוועדה שעשוי 
להקטין את התמריץ להערכת שומות בערכים שיכולים להיות לא 

מוסכמים על הישום ובכך, להימע מלהגיע להליך שמאי מכריע 

והשקעת שעות רבות במסגרת שמאי מכריע ללא קבלת תמורה (שכן 

שכרו משולם גלובאלי).  

 יש לבחון את חיצות התוספת בשיעור 35% בשכ"ט השמאי לאור המצב 
בפועל שלא תאם להערכה בעת אישור התוספת – כך שלא רק שלא 

התרבו המקרים שהועברו לדיון אצל שמאי מכריע אלא במגמת קיטון עד 

0 מקרים בשת 2014. 

סטטוס: בהתייחסות הוועדה לתיקון ליקויים מסר לביקורת כי סכום 

ההתקשרות עם שמאי הועדה הופחת ל 12,000 ₪ + מע"מ.   

  

24. ממצא: מצאו 2 דרישות תשלום שוות שהופקו ליזם שפיר הדסה בסך 

540,000 ₪ לפי הצמדה, כל אחת. דרישה אחת שולמה והשייה הכוללת 

פרמטרים שוים בבסיס החיוב לא שולמה. 

המלצה:  

יש לשלב מגון השוואה בין חיובים שופקו לתשלומי היטלי השבחה בפועל. 

יש לטפל במקרים בהם לא בוצע תשלום היטל השבחה בגין חיוב שופק 

ולוודא אי מתן היתר ביה מחד וביצוע המבוקש (שטרם אושר) בחריגת ביה 

מגד.  
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סטטוס: בהתייחסות הוועדה לתיקון ליקויים מסר לביקורת כי מדובר 

באותה דרישה שהוצאה בשגגה פעמיים לאותו שטח.  

 

25. ממצא: למועד הביקורת חלק מתיקי הביה והמסמכים שהתבקשו על ידי 

הביקורת במטרה לסקור את המסמכים השוים (ממחלקת היטלי השבחה או 

ממחלקת ההדסה) - לא מצאו. 

המלצה: יש לוודא שמוהל תיוק אמין של כלל המסמכים בושא תכון וביה. 

קיימת חשיבות רבה לתיעוד מלא שהיו בערך כספי רב ומאפשר לעירייה 

לטפל בפורעי חוק.  

סטטוס: מחלקת הדסה מקפידה על הלי ארכיב, ושא הסריקה ועד גם 

הוא למיעת אירועים כמפורט לעיל.   

  

26. ממצא: מצאו מקרים בהם בוצעה העברת בעלות ברשם המקרקעין, ללא 

תשלום היטל ההשבחה כדרש.  

המלצה: יש לוודא שלא יתן אישור העברת בעלות לרשם המקרקעין – ללא 

ביצוע בחית חבות בהיטל השבחה ותשלום ההיטל טרם מופק האישור.  

סטטוס:   

תוקן חלקית.  

בהתייחסות הוועדה לתיקון ליקויים מסר לביקורת כי בעבר אירעו מקרים 

חריגים שכאלה. כוהל עבודה פימי ובהתאם לחוק, ושא השבחה בחן טרם 

אישור העברת בעלות.   
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הערות ראש העירייה  

כפי שצויין בדוח הביקורת, העירייה פעלה ופועלת לשם תיקון הליקויים 

שמצאו. במקביל העירייה פרסמה מכרז לסריקת תיקי הועדה וכן בימים אלו 

מתפרסם מכרז למערכת ליהול ועדה, מערכת מידע גאוגרפית (GIS) ופרויקט 

מחשוב ייעודי קרקע וזאת כדי לייעל ולשפר את השירות היתן לתושבי העיר.  

  

אי מחה את מחלקת ההדסה להמשיך ולפעול לתיקון הליקויים בושא היטלי 

השבחה.    
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  מבקר העירייה                      

  
  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

הבסיס   החוקי  
    

לעבודת ה  ביקורת  
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הבסיס החוקי לעבודת המבקר כולל את סעיפי החקיקה וחקיקת 

המשה, המתייחסים באופן ישיר לעבודת הביקורת בעירייה.  
להלן הוראות פקודת העיריות (וסח חדש) בושא הביקורת בעירייה:  

  העירייהעובדי י: תשיעפרק 

  )תשס"וסמכויותיו (תיקון : ' :  מיוי מבקר ואסימן 

   עירייהמיוי מבקר ה  

167(ב) המועצה, בהחלטת רוב חבריה, תמה לעירייה מבקר במשרה מלאה.  

(ג)  לא ימוה ולא יכהן  אדם כמבקר העירייה אלא אם כן תקיימו בו כל אלה:  
(1) הוא יחיד.  

(2)  הוא תושב ישראל.  
(3)  הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.   

(4) הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד 
להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו,  לעיין זה,  מוסד להשכלה  

גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון.  
(5) הוא רכש יסיון במשך שתיים בעבודת ביקורת. 

(6) הוא איו חבר בההלה פעילה של מפלגה או בההלה פעילה או בגוף   
                 דומה אחד של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות 

המקומית.  
 

(ג1)   לא ימוה ולא יכהן כמבקר העירייה מי שכיהן כחבר  מועצה,אלא אם 
כן עברו עשר שים מתום כהותו כחבר מועצה באותה העירייה, או 

שתיים מתום כהותו כחבר  מועצה בעירייה גובלת.  
(ג2)  מי שהיה מועמד בבחירות למועצת העירייה, לא יכהן כמבקר אותה 
עירייה, למשך כל תקופת כהותה של  אותה המועצה שאליה  שהיה 

מועמד.  
(ד)  על אף הוראות בסעיף קטן (ג), רשאי הממוה על המחוז לאשר מיויו של 
אדם  אשר  לא תמלא בו מן התאים המויים בפסקאות (4) ו-(5) לסעיף 
קטן (ג), כמבקר העירייה, אם הוא רכש יסיון במשך עשר שים בעבודת 

ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפימית, התש"ב-1992. 
  

  מועצה שלא מיתה מבקר  .א167

(א)  ראה הממוה כי המועצה איה ממה מבקר,  רשאי הוא לדרוש ממה בצו כי 
תמה מבקר, כאמור בסעיף 167, תוך הזמן הקוב בצו. 

(ב)  לא מילאה המועצה אחר הצו תוך הזמן האמור,  רשאי הממוה למות 
מבקר לעירייה ולקבוע את שכרו.  
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  תפקידי המבקר .א170

ואלה תפקידי המבקר :     (א)

(1) לבדוק את פעולות העירייה,  לרבות פעולות לפי חוק התכון והביה,      
התשכ"ה -   ,1965עשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת על   טוהר 

המידות ועקרוות היעילות והחיסכון.  
(2) לבדוק את פעולות עובדי העירייה. 

(3) לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות ההוגים בעירייה מבטיחות קיום הוראות  
כל דין,  טוהר המידות ועקרוות היעילות חסכון.  

(4) לבקר את ההלת חשבוות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי     
העירייה  ושמירת רכושה והחזקתו מיחות את הדעת.  

(ב)  הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי העירייה הדתית שבתחום 
העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף  אשר העירייה 
משתתפת בתקציבם השתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שת תקציב או 

משתתפת במיוי ההלתם.  
למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן " גוף עירוי מבוקר".  

(ג)  בכפוף להוראות סעיף קטן (א), יקבע המבקר את תכית עבודתו השתית,  
את ושאי הביקורת בתקופה פלוית ואת היקף הביקורת:   

(1) על פי  שיקול דעתו של המבקר.  
(2) דרישת ראש העירייה לבקר עיין פלוי. 

(3) על פי דרישת הועדה לעייי ביקורת, ובלבד שמספר הושאים לביקורת לא  
       יעלה על שי ושאים לשת עבודה.  

(ד)  המבקר יקבע על פי שיקול דעתו  את הדרכים לביצוע ביקורתו.  

(ה)  מבקר העירייה יכין ויגיש לראש העירייה מדי שה הצעת תקציב שתי 
ללשכתו,לרבות הצעת תקן, במסגרת הכת התקציב לפי הפקודה. היקף 
הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השתי של 
העירייה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העירייה 

ובגודל תקציבה השתי. 

(ו)  ועדת הכספים והמועצה ידוו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר 
העירייה, כפי שהגיש אותן מבקר העירייה, במסגרת דיויהן בהצעת התקציב 

השתי.  
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  מסמכים ומסירת מידע המצאת  ב.170

(א)  ראש העירייה וסגיו, חברי המועצה, עובדי העירייה, ראש המועצה הדתית 
וסגיו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של 
כל גוף, עירוי מבוקר, ימציאו למבקר העירייה, על פי דרישתו, כל מסמך 
שברשותם אשר לדעת מבקר העירייה  דרוש לצורכי הביקורת ויתו למבקר 
העירייה  כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן 

הקבוע בה. 

(ב)  למבקר העירייה  או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע 
תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס תוים ולכל תוכת 
עיבוד תוים אוטומטי של העירייה או של המשרתים את העירייה או של 

גוף עירוי מבוקר .  
(ג)  לגבי מידע החסוי על פי דין, יחולו על המבקר העירייה  ועל עובדים מטעמו 

המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור.  
(ד)  עובדו של המבקר העירייה  שאיו עובד העירייה, יחולו עליו, לעיין עבודתו 
האמורה, כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר 

העירייה.  
(ה)  לצורך ביצוע תפקידו יוזמן המבקר העירייה ויהיה רשאי להיות וכח בכל 
ישיבה של מועצת העירייה או כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו של 
גוף עירוי מבוקר. בישיבה שאיה סגורה רשאי הוא להיות וכח אף על ידי 

עובד מעובדיו.  
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  המבקרדו"ח  .ג170

(א)  המבקר יגיש לראש העירייה דוח על ממצאי  הביקורת שערך, הדו"ח יוגש 
אחת לשה, לא יאוחר מ-1 באפריל של השה שלאחר השה שלגביה  הוגש 
הדוח, בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ 

על תיקון הליקויים ומיעת הישותם בעתיד. 

(ב)  בוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש העירייה ולועדה 
לעייי ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר 

ראש העירייה או הועדה לעייי ביקורת דרשו ממו לעשות כן.  

(ג)  תוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העירייה לועדה 
לעייי ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק 

מהדו"ח בצירוף הערותיו.  

(ד)  הועדה לעייי ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העירייה עליו 
ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שמסרו 
לה הערות ראש העירייה כאמור בסעיף קטן (ג). לא הגיש ראש העירייה את 
הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורה, תדון הועדה בדוח המבקר 
ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים 
ממועד המצאתו על ידי מבקר לועדה. בטרם תשלים הועדה את סיכומיה 
והצעותיה  רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיויה ושאי משרה של 

העירייה או של גוף עירוי  מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.  

(ה)  (1) תוך חודשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים 
המועצה דיון מיוחד בהם ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או 

ההצעות כאמור.  

(ו)  לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממו או תוכו,  לפי 
שחלף המועד שקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר 
העירייה, ואולם מבקר העירייה רשאי, באישור הועדה, להתיר פרסום 

כאמור.  

(ז)  היה למבקר העירייה יסוד להיח שראש העירייה או היועץ המשפטי של 
העירייה, הוא צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק 
העושין,התשל"ז- 1977, יעביר המבקר את העיין במישרין לידיעת מבקר 

המדיה.   
  

  מיוי עובדים ללשכת המבקר  ה.170
(ה)  ראש העירייה בהסכמת מבקר העירייה ימה עובדים ללשכת מבקר העירייה   
בהתאם לתקים שיקבע שר הפים בתקות ועל-פי האמור בהוראות סעיפים 
קטים (א) עד (ד). תקים לפי סעיף קטן זה ייקבעו בידי השר בהתחשב 

במספר התושבים, בתחומה של העירייה ובגדול תקציבה השתי.   
(ה1)   לא ימוה עובד ולא יכהן אדם  כעובד ביקורת בלשכת מבקר העירייה 

אלא אם  כן התקיימו בו הוראות סעיף 167(ג)(1) עד (4).  

(ה2) על אף הוראות סעיף קטן (ה1), רשאי ראש העירייה, בהסכמת מבקר 
העירייה, לאשר מיויו של אדם אשר לא תמלא בו התאי האמור 
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בסעיף 167(ג)(4) אם רכש יסיון במשך שבע שים בעבודת ביקורת בגוף 
ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפימית, התש"ב 1992.   

 (ו) עובדי לשכת מבקר העירייה דים כאשר עובדי העירייה, ואולם הם יקבלו   
הוראות מקצועיות ממבקר העירייה בלבד.  

(ז)  לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העירייה, שלא בהסכמתו של מבקר        
העירייה, אלא בכפוף להוראות סעיף 171(1).  

(ח)  בסעיף זה, "עובד ביקורת" – עובד המבצע פעולת ביקורת.  
  

  

  המועצה : ועדותישמיפרק 

  ועדה לעייי ביקורת (תיקון תשס"ב)   .ג149

(א)  המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לעייי  ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח 
של מבקר המדיה ושל ציב תלוות הציבור על הביקורת בעירייה, בכל דו"ח 
של משרד הפים על העירייה ובכל דו"ח של מבקר העירייה, ועקוב אחרי 
תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, והיא רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת 
אחר על העירייה שהוגש לפי דין: הועדה תגיש למועצה את סיכומיה 

והצעותיה.  
(ב)  מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה: הרכב הועדה יהיה תואם, ככל 
שיתן, את ההרכב הסיעתי של המועצה: ראש העירייה, וסגיו וחברי ועדת 

הההלה  לא יהיו חברים בוועדה לעייי  הביקורת.  
  

  א. צוות לתיקון ליקויים1ג 170

(א)  בסעיף זה , "בצוות" – עובדי העירייה החברים בצוות לתיקון ליקויים,   
שמוה לפי  הוראות סעיף 21א(ב) לחוק מבקר המדיה, התשי"יח-1958 

[וסח משולב] (בסעיף זה- חוק מבקר המדיה).   

(ב)  הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שמצאו בדוח שהגיש מבקר 
העירייה ושדון על ידי המועצה לפי סעיף 170ג(ה)(1) או (2), לפי העיין, 

ובדרכים למיעת הישותם של ליקויים בעתיד.  

(ג)  הצוות יגיש את המלצותיו לראש העירייה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח 
מבקר העירייה דון על ידי המועצה, וידווח  לוועדה לעייי ביקורת על 

יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים. 

(ד)  ראש העירייה רשאי לדחות את תיקוו של ליקוי מסוים, ובלבד שימק 
דחייה זו לפי מבקר העירייה והוועדה לעייי ביקורת, בכתב, לא יאוחר 

משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו המלצות הצוות.  

(ה)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים 21א ו- 21ב לחוק מבקר 
המדיה. 
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  1974-ד"ה) התשליתקות העיריות (דין וחשבון מבקר העירי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 347 לפקודת העיריות, אי מתקין תקות אלה:  

1. תאריך הגשת דין וחשבון  
מבקר העירייה יגיש לראש העירייה, לא יאוחר מהאחד באוגוסט17 בכל שה, 
דין וחשבון המתייחס לשת הכספים שקדמה לאותו תאריך על ממצאי 

הביקורת שערך.  

2. תוכן דין וחשבון 
בדין וחשבון יסכם המבקר את פעולותיו בשטח הביקורת, ויפרט בו את 

הליקויים.  

3. המלצות 
המבקר יביא בדין וחשבון את המלצותיו לתיקון הליקויים ולמיעתם 

בעתיד.  

4. רשימת מעקב 
הדין וחשבון יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדיים 
וחשבוות קודמים ושל ממצאי הביקורת של מבקר המדיה בושאים שהם 
בתחום סמכויותיו של מבקר העירייה, והוא יציין אם הליקוי שעליו הצביעו 

תוקן.  

5. תחילה  
תחילתן של תקות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.  

 

  

                                                            
17  הערה: בתיקון מס' 80 לפקודת העיריות מיום 14.1.02 הוקדם מועד הגשת דו"ח המבקר, 

וקבע שיוגש לא יאוחר מה-1 באפריל   מדי שה. לאור תיקון זה, צפוי שיוי בהתאם גם 
בתקות העיריות, וכמובן שהתאריך המחייב היו  1 באפריל.  
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