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 תש"פ       ניסן         'ד

  2020מרס                 29

  544  ביקורת  ימוננו:ס                                                                                                            

 לכבוד,

 ראש העירייה ,עו"ד ליאת שוחט

 י!תנכבד

 9201לשנת   41דו"ח מבקר העירייה מס'  הנדון:

ח . הדו2019לשנת  14להגיש אליך את דין וחשבון מבקר העירייה מס'  הרני מתכבד .1

בה בעת מועברים עותקים  ג )א( לפקודת העיריות. 170מוגש על פי הוראות סעיף 

 ח לחברי הוועדה לענייני ביקורת כנדרש בפקודת העיריות.מהדו

בדוח מבקר העירייה השנתי כלולים דוחות במגוון נושאים שבליבת העשייה העירונית.  .2

כך, ועל פי תפיסתי, הביקורת בעירייה נועדה להעניק ערך מוסף בשיפור פעילות 

סטרטגיים ובכללם ביקורת על התקנת מערך מטרותיה ויעדיה האהעירייה להשגת 

מצלמות אבטחה במרחב הציבורי ומנגנוני אבטחת המידע הקיימים להגנה על הרשת 

תחזוקת  -המחשוב העירונית אליה מחוברות המצלמות. דוח על שיפור חזות העיר

הגנים הציבוריים. דוחות נוספים שבחנו מימדים נוספים: שירותים עירוניים והניהול 

 י.הכספ

ח, וצעה במהלך השנה שלגביה מוגש הדוהדו"ח מקיף את ממצאי הביקורת אשר ב

, ובעלי התפקידים מולם נערכה הלאחר קבלת הערות ותגובת המבוקרים, באשר היית

 הביקורת.

 .התחומים שנסקרו בעירייה שיפור ניהולמועיל ל ח כלי עזרבדו יאני מקווה כי תמצא .3

 -ג )ג( 170דרש בדו"ח הביקורת כמפורט בסעיף תשומת הלב מופנת לאופן הטיפול הנ .4

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

 להגשתו למועצה.

 בכבוד רב,                     

 סעדוןמי    בן ר                                                                                    
 בקר העירייהמ                                                                                    

 הממונה על תלונות הציבורו                                                                                        
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 הפעלת תוכנית "ניצנים"

 

54 

 

3. 

 

 י העירות אבטחה ברחבמהתקנת מערך מצל
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 ים ציבורייםתחזוקת גנ

 

124 
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166 
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417 
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 מבוא -פרק א

 
 כללי

  

ו/או העברת זכויות בעלות ללא קבלת תמורה,  ןבעת ביצוע עסקת מכר במקרקעי .1

יש  לקבל אישור מהטאבו על מנת לבצע את פעולת העברת הבעלות על הנכס 

ליידי הבעלים החדש. לכל בעל נכס קיימת הזכות לבקש אישור לרשם 

 המקרקעין, בכל עת.

לשם קבלת האישור, על המבקש לפנות אל אגף ההכנסות, לצורך מילוי טופס  .2

 בקשה בצירוף מסמכים רלוונטיים.

 שקלים.  26על המבקש לשלם אגרה בסך  .3

ההכנסות בגין מתבצעת בדיקה כי למבקש לא קיימים חובות פתוחים באגף  .4

חיובי ארנונה, ובמקביל מתבצעת בדיקה באגף הנדסה כי למבקש לא קיימים 

 חובות בגין חריגות בנייה ו/ או היטלי פיתוח/ השבחה. 

במידה ולא נמצאו חובות למבקש ניתן אישור מאגף הנדסה שבעקבותיו ניתן  .5

 אישור לטאבו ע"י אגף הכנסות.

 
 מטרת הביקורת

ן אישורים לרשם המקרקעין)טאבו( ותקינותם, לבחון נאותות הליך מת .6

 כמפורט:

 -עמידה של אגף גבייה ומחלקת  היטלי השבחה, פיתוח וממ"ג )להלן    6.1

 "מחלקת הנדסה"(  בחוקים והנהלים הרלוונטיים.     

 זרימת המידע בין אגף הכנסות לאגף הנדסה. 6.2

 בחינת קיום מסמכים תומכים בהתאם לדרישות. 6.3

 יפול והבדיקות המבוצעות לשם קבלת אישור.בחינת אופן הט 6.4

 עמידה בלוחות זמנים. 6.5

 
 .2019יולי -מרס  הביקורת נערכה במהלך חודשים

 

ג)ו(: לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו 170

 ביקורת של מבקר העירייה, ... למועצה, ולא יפרסם ממצא 
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 תודולוגית הביקורתמ

 הביקורת קיימה פגישות עם בעלי התפקידים, כדלקמן: .7

     -מנהל אגף הכנסות   7.1

   -מנהל מחלקת היטלי השבחה ופיתוח  7.2

   -ובדת אגף הכנסותע 7.3

   -לי השבחה ופיתוחעובד מחלקת היט 7.4

   -ייה מנהל מחלקת פיקוח על הבנ 7.5

 סקירת פגישות עבודה ופרוטוקולי ישיבות. .8

 רכישה של נכסים.סקירת הסכמי  .9

 סקירת שומות השבחה. .10

 סקירת מדידות בשטח. .11

 סקירת תשלומים שבוצעו בגין שומות השבחה/היטלי פיתוח. .12

 ISG)  (Geographic Information Systemסקירת נתוני מערכת מידע  .13

ממוחשבת המאפשרת ניהול, אחזור וניתוח מידע גאוגרפי תוך  זו מערכת מידע

 .שכבות מידע שילוב תכנים ממספר

 ערכת גביה לרשויות מקומיות.מ -סקירת נתונים ממערכת "מטרופולינט"  .14

מערכות הנדסה לניהול כולל של תחום  - לוט"סקירת נתונים ממערכת "קומפ .15

 .עדות התכנוןוובו ההנדסה ברשויות המקומיות, מועצות

 תיעוד מסמכים רלוונטיים תומכים. .16

תיקי אישורים לטאבו )מגורים ועסקים( שהופקו בשנים  62ביצוע מדגם של  .17

 , כדלקמן:  2018-2017

 .תיקי נכס שעבורם התקבל אישור 

 דה.תיקי נכס שהועברו למדי 

 .תיקי נכס שבגינם התבקש אישור הארכה 

 .תיקי אישור משכנתא 

ספרור המפורט והמופיע בטבלאות בגוף דוח הביקורת, ה -הערת הביקורת .18

 מתייחס לספרור בתיקי המדגם אותו דגמה הביקורת )*(.

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2&action=edit&redlink=1
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 עובדות -פרק ב

 רקע נורמטיבי

נון  מסדיר את פעולתם של מוסדות התכ 1965-חוק התכנון והבנייה תשכ"ה .19

בישראל מהרמה הארצית עד לרמה המקומית, הועדות השונות, תכניות 

המתאר, סדרי הרישוי, מתקנים ביטחוניים, שימוש חורג, שימור אתרים, פיקוח 

 אכיפה, עונשין ועוד.

)א( לחוק התכנון והבניה  10בהתאם לתוספת שלישית סעיף  19.1

עולה שהיא פהמקרקעין  לא תירשם בפנקסי, 1965-תשכ"ה

נת מימוש זכויות במקרקעין, אלא לאחר שהוצגה בפני בבחי

הרשם תעודה החתומה ביד יושב ראש הועדה המקומית או ביד 

מי שהסמיכו לכך, המעידה כי שולמו כל הסכומים המגיעים 

אותה שעה כהיטל החל על המקרקעין על פי תוספת זו, או 

   .ניתנה ערובה לתשלומו

א ל 1965-בניה תשכ"ה)ג(, לחוק תכנון וה 10בהתאם לסעיף  19.2

יוצא היתר לבניה במקרקעין ולא תינתן הקלה ולא יותר שימוש 

חורג כל עוד לא שולם ההיטל או אותו חלק ממנו המגיע אותה 

שעה על פי תוספת זו בשל אותם מקרקעין, או שניתנה ערובה 

 .לתשלום או לחלק ממנו

 
לא (  3ב ) 19בהתאם לתוספת שלישית לחוק תכנון ובניה, סעיף  19.3

תחול חובת תשלום היטל השבחה במקרקעין למגורים הנכללים 

באזור שיקום כמשמעותו בינוי פינוי של אזורי שיקום תשכ"ה 

1965. 

 
הבעלות במקרקעין היא הזכות להחזיק במקרקעין, על פי חוק המקרקעין  .20

להשתמש בהם ולעשות בהם כל דבר וכל עסקה בכפוף להגבלות לפי דין או לפי 

 .הסכם

עסקה במקרקעין היא הקניה של בעלות או , כי 6מקרקעין קובע בסעיף חוק ה .21

 .של זכות אחרת במקרקעין לפי רצון המקנה, למעט הורשה על פי צוואה

 לחוק המקרקעין, עסקה במקרקעין טעונה רישום.  7בהתאם לסעיף  .22

  –את המקרים בהם תינתן הערת אי התאמה  29חוק המקרקעין מפרט בסעיף  .23
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היתר להתאמת בניין -מוסד תכנון, ירשום רשם הערה בדבר אי על פי בקשת" 

 ."שנתן מוסד התכנון על פי הוראות חוק התכנון

את אופן ביצוע רישום הערת אזהרה  126חוק המקרקעין מפרט את בסעיף  .24

במסגרת דיני מקרקעין "הערת לטובת הקונה בעת ביצוע עסקה במקרקעין. 

דבר התחייבות בכתב, שם בעל אזהרה", היא רישום במרשם המקרקעין ב

המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין, לעשות במקרקעין מסוימים עסקה או 

 להימנע מלעשות בהם עסקה. 

עברת מקרקעין טעונה תעודה על כי ה 324פקודת  העיריות קובעת בסעיף  .25

 .היתשלום חובות לעירי

 לא תירשם בפנקסי המקרקעין כל העברהקובע כי   )א( 324סעיף  25.1

נכס, אלא אם הוצגה לפני הרשם, או לפני עוזר הרשם,  של

תעודה חתומה בידי ראש העיריה, המעידה שכל החובות 

יה מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס עד ליום יהמגיעים לעיר

מתן התעודה והנובעים מהוראות הפקודה או מדין אחר סולקו 

 במלואם או שאין חובות כאלה.

ם הנחיות לאופן המגדירי 2017-2018ודה לשנים צווי ארנונה של עיריית אור יה .26

 חישוב שטחי ארנונה ותעריפי החיוב.

)א( כי  3קובע בסעיף  1964חוק עזר לאור יהודה )אגרת תעודת אישור(, תשכ"ד  .27

 המבקש מראש המועצה תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור שנקוב בתוספת.

 
 התהליך :  .28
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 דים. להלן מבנה ארגוני של אגף הכנסות: עוב 17באגף הכנסות מועסקים  .29

 

 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 גזבר

 

  מנהל אגף הכנסות

 מזכירת מנהל האגף 

 

 מנהל גביה

 

 מנהל אכיפה ובקרה

 

אחראית 

 אכיפה ובקרה

 

 עובדת אכיפה

קבלת  קופאי

קהל 

 מגורים

קבלת 

קהל 

 מגורים

קבלת 

קהל 

 מגורים

קבלת 

קהל 

 מגורים

קבלת 

קהל 

 מגורים

איש 

 שטח

פקיד 

שומה 

 עסקים

פקיד 

שומה 

 עסקים

פקיד 

שומה 

 עסקים



13 

 2019לשנת    14דו"ח  מבקר העירייה  מס' 

 

 

 

 
במחלקת היטלי השבחה ופיתוח מועסק מנהל מחלקה ועובד )שעזב במהלך  .30

 (.2019הביקורת, בחודש יוני 

 :כדלקמן אישורים וניתנו בקשות הוגשו 2019-2017 בשנים .31

 .87.2%-כ .אישורים 544 וניתנו בקשות 624 הוגשו: 2017 שנת 

 .92.6%-אישורים. כ 693 ניתנו וניתנו בקשות 748 הוגשו: 2018 שנת 

 .אישורים 212 וניתנו בקשות 345 הוגשו: יוני חודש עד: 2019 שנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו  ג)ו(: לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או170

 ביקורת של מבקר העירייה, ... למועצה, ולא יפרסם ממצא 
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 ממצאים -פרק ג

 נהלים והנחיות עבודה

קיים נוהל משותף לאגף הכנסות ומחלקת היטלי השבחה ופיתוח, בתוקף  .32

 בשם "נוהל העברת בעלות לרשם המקרקעין".  2018מתחילת שנת 

בנושאים הרלוונטיים לתהליך הנפקת אישור לטאבו וכולל  הנוהל עוסק

 התייחסות לסוגיות שונות.

 ופס בקשה לקבלת אישור לרשם מקרקעין, נסחט -מסמכים נדרשים 32.1

רישום מרשם מקרקעין מעודכן ליום הבקשה, חוזה חכירה מסמך 

 המוכיח את תחילת הבעלות/חכירה, הסכם שיתוף.

 והשבחה בהתאם לסיווגם: הליך הבדיקה במחלקת היטלי פיתוח 32.2

 בניה רוויה, צמוד קרקע, נכסים שאינם מגורים.

 הליך הבדיקה כאשר קיימות חריגות בניה בשטח. 32.3

 הליך בדיקה במקרה בו נדרשת בדיקת שמאי מקרקעין 32.4

 לוחות זמנים 32.5

 בקרה על התהליך 32.6

 

נמצא כי בנוהל המפורט לא מצוינים תאריך אישורו וזהות הגורם המאשר.  .33

 '()ראה נספח א

 

 אגף הכנסות -אישור לטאבו
 טופס "בקשה לקבלת אישור לרשם מקרקעין/רמ"י

תיקי גביה לגביהם נבדק קיום של טופס בקשה  62הביקורת סקרה כאמור  .34

 הנדרש בהגשה לצורך מתן אישור לטאבו.

לא אותר טופס "בקשה לקבלת אישור  תיקי בקשה 17-הביקורת העלתה  כי ב

 ד'(-ספחים ג'לרשם מקרקעין/רמ"י". )ראה נ

 

לקבלת אישור לרשם המבקש אישור לטאבו באמצעות טופס "בקשה  .35

 יחתום בסוף פרק א "פרטי המבקש". -מקרקעין/רמ"י
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חסרה חתמת המבקש על טופס "בקשה לקבלת  תיקי בקשה 37-נמצא כי ב .36

 אישור לרשם מקרקעין".

 
ר , בפרק ב' לטופס "בקשה לקבלת אישו2017בטופסי הבקשה הישנים משנת  .37

 לרשם המקרקעין/רמ"י, נדרש מילוי פרטי הנציג המטפל וחתימתו.

 
יקי ת 17מתוך  14 -הביקורת מצאה כי חתימת הגורם המטפל אינה קיימת ב .38

 מהתיקים שנדגמו. 82%. מהווים 2017בקשה השייכים לשנת 

 
לא נדרשת חתימת הגורם המטפל, אלא רק  2018בטופס הבקשה המעודכן לשנת  .39

 מילוי פרטיו. 

 
לא קיימים  2018תיקים שנבדקו לשנת  29שה מתוך תיקי הבק 28 -נמצא כי ב .40

 מהתיקים שנדגמו(. 96%פרטי הנציג המטפל בטופס הבקשה.)מהווים מעל 

 

 
 תשלום אגרת אישור לטאבו

שקלים בהתאם לחוק עזר של  26מבקש אישור לטאבו נדרש בתשלום אגרה בסך  .41

 .25עיריית אור יהודה כפי שמפורט בסעיף 

 

הביקורת בקשה לוודא כי בגין הנפקת כל אישור לטאבו, מחויב מבקש האישור  .42

 כאמור.₪  26באגרה בסך 

 
ותרה אבקשות לא  23-תיקים נמצא כי ב 62מבדיקה שבצעה הביקורת לגבי  .43

 חשבונית בגין תשלום אגרת אישור כמפורט:

 מספר אישור לטאבו שניתן כתובת מס"ד *

 1778 יחזקאל קזז 3

 2371 ת העצמאו 7

 2073 המפעל  9

 2075 החורשת  10

 2079 החורשת  11

 2472 אטד  13
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 מספר אישור לטאבו שניתן כתובת מס"ד *

 943 יהדות קנדה  15

 2200 הגלבוע /השומר  16

 708 המלאכה  17

 2078 יהדות קנדה  18

 685 האגוז  21

 2128 בר לב חיים 24

 2420 שד בן גוריון  39

 1937 איילת השחר  40

 1478 עזרא הסופר 47

 916 מז דוד ר 51

 734 גיב כמוס ע -רמת פנקס 53

 878 יוני נתניהו  55

 2060 בן פורת  56

 2263 איילת השחר  57

 2084 המלאכה  60

 2083 המלאכה 61

 259 לאכה מ 62

 

מקרים בהם אותרה חשבונית למבקש האישור, רק  30הביקורת מצאה כי מתוך  .44

 ₪. 26ע תשלום בסך מקרים צוין על גבי טופס הבקשה כי בוצ 9 -ב

 

 מורשה למתן אישור לטאבו

)א( לפקודת העיריות אישור לטאבו יינתן  324כאמור בהתאם להוראות סעיף  .45

 על באמצעות מורשה מטעם ראש העירייה אשר לו תינתן סמכות החתימה 

יה מאת בעל הנכס ביחס לאותו יתעודה המעידה שכל החובות המגיעים לעיר

והנובעים מהוראות הפקודה או מדין אחר סולקו נכס עד ליום מתן התעודה 

 במלואם או שאין חובות כאלה.

ר.א, מורשה חתימה: מנהל אגף הכנסות עו"ד  3בעיריית אור יהודה קיימים  .46

 ר.ט.)נספח ב(.-מ.מ. ו

. הביקורת קבלה תיעוד לסמכות שניתנה לראש אגף הכנסות לחתום בשם  46.1

שר במסגרת ישיבת  מועצת ראש העיר על אישורים לטאבו כאמור כפי שאו

 .2017בינואר  09מיום  01/2017העירייה מס 
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לחתום בשם ראש העיר על ורת קבלה תיעוד לסמכות לגב' ר. ט. . הביק 46.2

אישורים לטאבו כאמור כפי שאושר במסגרת ישיבת מועצת העירייה מס 

 .2016ביוני  06מיום  65

 

ות לחתום בשם קבלה סמכ נהל אגף הכנסות, הגב' מלכה מ.מ . לדברי מ 46.3

, אך התיעוד לאישור זה לא 2005ראש העיר על אישורים לטאבו בשנת 

נמצא. בקשת הביקורת לקבלת תיעוד האישור כאמור לא נענתה עד 

 הוצאת דוח זה. 

הביקורת סקרה את האישורים לטאבו שניתנו במסגרת התיקים שנבדקו, כי  .47

עות המורשה בכל המקרים בהם ניתן אישור, האישור נחתם ידנית באמצ

 '(.ו-החתימה למתן האישור לטאבו.)ראה נספחים ה

מקרים בהם ניתנו  52ך מקרים מתו 16-יחד עם זאת הביקורת מציינת כי ב .48

אישורים לא אותרה חותמת מנהל אגף הכנסות. לדברי מנהל אגף הכנסות 

 מהתיקים שנבדקו(. 31%מדובר בהעתק שנשמר ללא חותמת.) מהווה כ 

 

 בוספרור אישורי טא

באמצעות מספר פנקסי  2017ספרור האישורים לטאבו היה מנוהל עד שנת  .49

מנוהל באמצעות ספרור אוטומטי מתוך   2018אישורים מסופררים, והחל משנת 

 מערכת הגביה. 

ומצאה  2018הביקורת בצעה הבדיקה לגבי ספרורי האישורים שניתנו בשנת  .50

 מספר אי התאמות כמפורט:

אגף הכנסות על אישור תאריך חתימה מנהל  * מסד
 לטאבו

מספר 
 האישור

9 03.01.2018 2073 

10 03.01.2018 2075 

11 03.01.2018 2079 

7 14.01.2018 2371 

61 15.01.2018 2083 

63 17.01.2018 13 

27 04.02.2018 2378 

8 06.02.2018 31 

37 13.02.2018 2467 

13 28.02.2018 2472 

19 19.03.2018 253 

12 20.03.2018 255 
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אגף הכנסות על אישור תאריך חתימה מנהל  * מסד
 לטאבו

מספר 
 האישור

62 26.03.2018 259 

28 27.03.2018 175 

29 10.05.2018 2489 

30 07.06.2018 198 

32 14.08.2018 625 

31 21.08.2018 580 

21 12.09.2018 685 

33 16.09.2018 593 

20 10.10.2018 648 

34 29.10.2018 920 

17 20.11.2018 708 

35 20.11.2018 1070 

 

תיתכן הפקת האישורים  לביקורת מסר מנהל אגף הכנסות כיבהתייחסותו 

ספרות כרגע(  3באופן ידני ו/או באופן ממחושב: לגבי הספרור החדש )עד 

הספרור מופק באופן אוטומטי מהמערכת בעת הדפסת האישור ולפני החתימה, 

כל פקיד מפיק את אישור המודפס או בתחילת התהליך או בסופו ולפיכך יש 

ר קיבל מספר ואישור ההנדסה הגיע יותר מאוחר וההפיך מצב שהאישו

 שהאישור הופק וקיבל מספר רק לאחר שהפקיד קיבל את חתימת ההנדסה.

 

 זמני תקן

לוחות זמנים לביצוע  5בנוהל "העברת בעלות לרשם המקרקעין" נקבעו בסעיף  .51

 הפעילויות להלן:

ימי  10ג עד כת ניהול ועדה ומערכת ממ"שחרור באמצעות מער -בקשה לרשם"

 עסקים...

חרור באמצעות דוח פיקוח ומערכת ניהול וועדה ללא חריגת ש -בקשה לרשם

 ימי עסקים. 20בניה וחבות היטלי השבחה עד 

ימי עסקים מיום הגשת כלל  30ד ע -בקשה לרשם הכוללת חבות בהשבחה

 המסמכים הנדרשים.
 

ראות הנוהל, הביקורת בחנה את נושא העמידה בימי התקן לאופי בהתאם להו .52

ממועד פתיחת הבקשה ועד מועד קבלת האישור לטאבו כאמור, להלן 

 הממצאים:
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מנתוני הטבלה לעיל עולה כי קיימים מספר מקרים בהם קיימת חריגה  .53

 (.17,19,39,55,60  מס"ד  משמעותית מעל התקן.)ראה

ותו לביקורת מסר מנהל אגף הכנסות כי העיכובים הינם במחלקת בהתייחס

הנדסה בלבד לאור מחסור בכח אדם. במקרים מסוימים לאור חריגות הבניה 

 שבמקרים מהסוג הנ"ל לוחות הזמנים שנקבעו אינם רלוונטים.

 

 ביצוע מדידת נכס לצורך מתן אישור לטאבו

תעריפי חיוב ארנונה לכל העירייה, באמצעות אישור מועצת העירייה מאשרת  .54

נכס המפורסמים באמצעות צו ארנונה המהווה את המסמך החוקי בהתאם 

(. חיוב הארנונה מחושב על פי 1993לנדרש בחוק.)חוק הסדרים במשק המדינה 

 מכפלה של שטח הנכס בתעריף למטר מרובע כמפורט בצו הארנונה.

 חריגה מעל התקן מספר ימי תקן מספר ימים בפועל מס"ד *

13 43 30 13 

17 124 30 94 

19 132 10 122 

20 73 10 63 

21 91 30 61 

28 22 10 12 

29 16 10 6 

31 33 10 23 

32 21 10 11 

33 96 30 66 

37 14 10 4 

38 49 10 39 

39 91 10 81 

43 29 20 9 

45 77 30 47 

53 30 10 20 

55 203 30 173 

56 101 30 71 

60 368 30 338 

62 56 30 26 
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ות בניה ולא בהכרח חלק מבעלי הנכסים מבצעים שינויים בנכס באמצעות תוספ .55

מעדכנים את הגורמים הרלוונטיים בעירייה. לכן בעירייה מבצעים לחלק 

מהנכסים בגינם מתבקש אישור לצרכי הטאבו,  מדידה של הנכס לצורך עדכון 

 השטח וחיוב הארנונה. 

הביקורת העלתה כי באגף הכנסות לא קיימים קריטריונים מפורטים לביצוע  .56

מנהל אגף הכנסות כי מדידה מבוצעת כאשר אין כלל  מדידה. לביקורת נמסר ע"י

 מדידה בתיק הנכס ומדובר בעסק או בבית פרטי למגורים.

 כאשר קיימת מדידה לנכס, היא נבדקת מול נתוני תשריט הקיים. .57

הביקורת בקשה לוודא כי נתוני מדידת הנכסים כפי שבוצעו בפועל מעודכנים  .58

תיקים בהם  10לשם כך נבדקו באופן מדויק במערכת הגביה של העירייה. 

פרמטרים של מדידת הנכס הפועל והשוו ה 2017-2018בוצעה מדידה בשנים 

 לנתונים המופיעים במערכת בגביה.

 נמצא  כי מדידות השטחים בפועל תואמות לנותנים במערכת בגביה.

וגמא למדידת נכס הכוללת תשריט נכס ונתונים ממערכת ד -)ראה  נספח ח'

 גביה(.

 

 לצורך תיק משכנתאאישור 

לצורך מתן אישור לטאבו בעת בקבלת משכנתא לא נדרשת בדיקת אגף הנדסה  .59

מאחר ולא מדובר בהעברת בעלות על הנכס ואין חובה לשלם היטל השבחה עם 

 רישום המשכנתא.

הביקורת מצאה כי בתיקים בהם לא קיימת כלל מעורבות של אגף הנדסה,  .60

 ר לטאבו לצורך משכנתא בלבד.מודבר בתיקים בהם קיימת בקשה לאישו

אישור לצורך משכנתא  ניתן לצורך רישום משכנתא לבד ומתייחס לחוב ארנונה.  .61

האישור שונה מאישור העברה בטאבו ומציין המפורש בכותרת האישור "אישור 

 לצורך רישום משכנתא בלבד".

תיקים ומצאה כי בכל התיקים לא ניתן אישור לטאבו,   62הביקורת דגמה  .62

 ך רישום משכנתא בעת קיום חוב פתוח בגין ארנונה במערכת.לצור

בעת בקשת אישור לצורך רישום משכנתא מתקיימת בדיקת שטח הנכס לאיתור  .63

חריגות בניה, במקרים בהם יש צורך בבדיקה כגון: בתי קרקע וקומות עם גג או 

 דירות גן.
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 הארכת אישורים

ליך המכר במועד לעיתים נדרשת הארכת תוקף אישור בשל אי השלמת תה .64

 שנקבע באישור. במקרים אלו מבוצעת פניה של מבקש האישור להארכת תוקף.

מנהל אגף הכנסות מסר לביקורת כי הוא נוהג לתת הארכות של אישורים  .65

 לטאבו לתקופה של עד שנה ממתן האישור המקורי.

תיקים בהם ניתנה הארכה  12במדגם תיקים לטאבו שביצעה הביקורת נמצאו  .66

 .2017-2018לטאבו בין השנים לאישור 

הביקורת העלתה מקרים בהם הארכות האישורים נתנו באמצעות הארכת תוקף  .67

על גבי האישור באופן ידני ושלא באמצעות הנפקת אישור מחודש.) ראה נספח י' 

 (.2015אישור נכס משנת 

 חלק מהאישורים שניתנו היו לתקופה ארוכה של כשנתיים כמפורט: .68

 

בהתייחסותו לביקורת השיב מנהל אגף הכנסות כי מבדיקתו עולה כי לנכסים  .69

אשר להם הוארך תוקף הסכם  30, חרושת 16, חרושת 13ברחוב המפעל 

שנים, לא נמצאו חובות לטאבו אשר  3ההתקשרות במחיקות לתקופה של כמעט 

 ת התוקף הידניות שבוצעו לאישור.נוצרו במהלך הארכו

 

 אי התאמה בין פרטי מבקש האישור לפרטי בעל האישור

במקרים מסוימים לא קיימת התאמה בין זהות מבקש האישור לצרכי הטאבו  .70

לזהות הגורם שעל שמו מונפק האישור. הדבר נובע ממקרים בהם בנכס מסוים 

 הערות אריךת מס אישור כתובת

באמצעות  31.8.2017פעמים עד ליום  3תוקף האישור עודכן  8.12.2015 0369 המפעל 

 מחיקות על גבי האישור הקיים.

באמצעות  31.8.2017פעמים עד ליום  3תוקף האישור עודכן  08.12.2015 0370 חרושת 

 מחיקות על גבי האישור הקיים.

באמצעות  31.8.2017פעמים עד ליום  3דכן תוקף האישור עו 08.12.2015 0371 חרושת 

 מחיקות על גבי האישור הקיים.

 חודשים 3הארכה אחת של  27.03.2018 0175 ניצן 

 חודשים 4הארכה אחת של  13.02.2018 2467 ניצן 

 הארכה אחת של חודשים 10.09.2017 2000 הרדוף 

 הארכה אחת של חודשים 10.09.2017 1937 איילת השחר 

 הארכה אחת של חודשים 12.12.2017 2420 בן גוריון שדרות 
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של הנכס בעירייה מבוצעות לעיתים עסקאות מכר ללא ביצוע העברה בטאבו 

 כאשר ברשם המקרקעין העברת הבעלות מבוצעת.
 

להלן פירוט המקרים בהם נמצאה אי האתמה בין זהות מבקש הבקשה לאישור  .71

 לצרכי טאבו, לזהות בעל האישור:

מבקש  כתובת מס

 בקשה

שם בעל  תז

 האישור

מספר  תז

 אישור

תקין/לא  הערה תאריך

 תקין

יחזקא 1

 ל קזז 

ג. וע. 

 ת

XX מבקש הבקשה הינו  03.04.2017 1778  .מ.וס.ב

בעלים קודמים שכבר 

נרשם ברמ"י כבעלי 

 זכויות.

 תקין

הקונים בקשו אישור  20.03.2018 255  .י.ור.מ XX ש. נ.וי. שקד  2

שיצא על שם בעלי 

 הנכס המוכרים.

 תקין

 סמטת 3

 השחר 

ת מבקש האישור הב 10.10.2018 648  ו.מ. XX ו.א.

 של בעלת הנכס.

 תקין

הקונה בקשו אישור  12.09.2018 685  ל.א.ג'. 03XX כ.י.ד האגוז  4

שיצא על שם בעלי 

 הנכס המוכרים

 תקין

נפטר ( והוריש פ.) פ.א. 04.02.2018 2378  פ.ת XX פ.מ. סיני  5

 לפ.תנכס 

 לב.ח.ע.מכרה  פ.ת.2

.פת 28.9.143בתאריך 

משה רשום כשוכר 

בטעות נרשם ובנכס 

בכל  הבקשה על ידו,

מקר  האישור ניתן על 

 שם פת תמרה

 תקין 

-ח.ט.מבקש האישור  16.09.2018 593  ח.ט. XX ח.ט. הלחי  6

מוכר, בעל האישור 

 .עמוכר לאחיו -ח.ט.

 תקין

דוד  7

 אלעזר 

 דחא-מבקש האישור 30.06.2019 204  מ.ר. XX י.מ.

מהבעלים היוצא, 

קה. בעלת גרוש של רב

 מ.ר.האישור 

 תקין

המלאכ 8

 ה 

 XX ש.פ.

4XX 

XX 

 ש.פ–מבקש האישור  26.03.2018 259  ש.פ.ח.

אחד המוכרים ובעל 

פ.מ האישור שלמה 

עלים יוצאים ב- ו.ש

 מוכרים

 תקין
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 (.ח.ע** נמצא כי ת.ז. הינה של אחיו של מבקש האישור )

גף הכנסות כי המבקש יכול להיות בעל בהתייחסותו לביקורת מסר מנהל א

זיקה לנכס, בעלים יוצא, או בעלים נכנס )מוכר או קונה( האישור הינו על שם 

 מי שמופיע באישור הזכויות.

 חיוב שגוי ע"י אגף הכנסות

נותר חוב ללקוח בשם סולקאש בגין היטל השבחה הביקורת איתרה מקרה בו  .72

בגין היטל השבחה  14.02.1999ך בגין חוב מקור משנת מתארי₪  50,807בסך 

 ₪.  7,979בסך 

ש"ח אך בתאריך  7978.3בוצע תשלום כנגד החוב בסך  14.2.1999בתאריך  .73

 נרשם בטעות חוב על אותו סכום שנגרר עד היום. 18.8.1999

כשלא היה חוב. מאז סולקאש  1999העברות בעלות בנכס לצורך טאבו בוצעה ב  .74

סולקאש צברה חוב לטאבו בגין חובות  המשיכו להחזיק בנכס כשוכר, חברת

  ארנונה שנוצרו לאחר קבלת האישור לטאבו וביצוע הרישום, ועד לתאריך

 50,807בטעות בסך  בניכוי יתרת החוב שנוצר ₪.  486,368בסך  31.12.2002

 .שפטי והתיישןמ  וב זה עבר לטיפולח-₪  435,561 כ  יתרת החוב הינה נטו בסך

 מחיקה.ל י טיפולבשלבו ות חוב זה בתהליךלדברי מנהל אגף ההכנס

 

 אישור אגף הנדסה

 GISזיהוי על פי מערכת 

בעת העברת נכס לבדיקת אגף הנדסה במבוצע בשלב הראשון זיהוי הנכס  .75

.המערכת מאפשרת לזהות את הנכס בהתאם לכתובת GISבאמצעות מערכת 

 ולוודא את מספר הגוש והחלקה.

וני רשם מקרקעין ו/או תשריט בית משותף לשם השלמת זיהוי הנכס נעזרים בנת .76

 על מנת להשלים את הזיהוי הוודאי של הדירה/תת החלקה. 

וכי  GISהביקורת בדקה לגבי מדגם הנכסים כי זוהו כאמור באמצעות מערכת ה .77

ואמים לנתוני ת -נתוני הנכסים מבחינת שם רחוב, גוש, חלקה, תת חלקה

 .לא אותרו אי התאמות בבדיקה.GISמערכת ה
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 היטלי השבחה ופיתוח

יטל השבחה הוא תשלום חובה בעקבות אישור תכנית, מתן הקלה או התרת ה .78

שימוש חורג המעלים את שווי המקרקעין. את היטל ההשבחה מטילה הוועדה 

 .המקומית לתכנון ולבנייה על הבעלים או על החוכר של המקרקעין

 :רכיבים עיקרייםמ היטל פיתוח נחלק לחמישה .79

 .היטל שתשלמו על הקמת מערכת ביוב – היטל ביוב 79.1

 .היטל על הנחת צנרת מים לנכס – היטל מים 79.2

 .היטל על הכנת מערכת ניקוז מי גשמים – היטל תיעול 79.3

 .היטל להקמתם של כבישים ומדרכות – היטל סלילה 79.4

 ת / גניםהיטל להקמתן של ריאות ירוקו – היטל שטחים פתוחים 79.5

 .בסביבה         

 :בשני מקרים עיקריים הינהוח חובת תשלום היטל פית .80

           כאשר הרשות מפתחת תשתיות עירוניות המשרתת  – תשתית חדשה 80.1

 .את הנכס

 .בניה     תוספת  / היתר בניה כאשר יזם מגיש בקשה לקבלת – בקשה לבניה 80.2

הביקורת בחנה את המקרים בהם מבקש הבקשה לאישור לטאבו, חויב בגין  .81

 היטלי פיתוח ו/או השבחה על פי הפרמטרים הבאים:

 בחינת קיום שומת השבחה. .א

 בחינת חיוב תואם בגין שומת השבחה/היטלי פיתוח. .ב

 ביצוע תשלום בפועל בהתאם לשומה/חיוב. .ג

פיתוח/השבחה ואופן להלן פירוט המקרים בהם נמצאו חובות בגין היטלי  .82

 הטיפול בהם:

http://unadlan.co.il/%d7%94%d7%99%d7%aa%d7%a8-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94/
http://unadlan.co.il/%d7%94%d7%99%d7%aa%d7%a8-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94/
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מס"ד 

* 

תשלום  חבות בהיטל השבחה/פיתוח על פי שומה כתובת

בפועל 

)₪( 

 הערות

יחזקאל  7

 קזז 

 קיימות.ריק' ב מגרש כאשר' א מגרש על שבנוי קרקע בבית מדובר

 מתשלום פטור הבעלים אבל' ב מגרש לגבי לנצול השבחה תוכניות

 כאשר" וועדה שומת תשלום"צע בו 13.6.2012 שבתאריך מכיוון

 .2012 בשנת הקודם הבעלים י"ע מכר עסקת בוצעה

 308037 מספר תיק לפי שומה שולם לפי 45,651

 .---2012 מספר למימוש בקשה

 בתאריך .לטאבו אישור לקבלת בקשה הוגשה 16.12.18 בתאריך חרושת  10

  מהנדסה. מעודכן אישור וביקש מהגביה אישור קיבל 3.1.18
 -השבחה מ היטל שולם בגין 16.12.18 ב 30,804

 לתאריך חוב לו קיים לא כי נמצא, 2013

 .הבקשה

 השבחה שומת בוצעה -3 מגרש על 7.2.17 בתאריך אישור ביקש חרושת  11

 20.33 של שטח מלבד 20170016 להיתר בבקשה שטחים כללה שלא

 .השבחה תשלום שבוצע ר"מ

 

 צאה.תואם לשומה שי סך שולם 11,356.66

 16.12.18 מיום לטאבו לאישור בנוסף, ביקש

 ונמצאה הנדסה י"ע בדיקה , בוצעה3 למגרש

 חב לא ולכן משביחה תוכנית קיימת שלא

 .אישור וקיבל השבחה בהיטל

יהדות  15

 קנדה

 הנכס על הבעלות את מכרו .בעלים 3-ל ושייך במושה שהיה נכס

 נדלן שלמה ר.י.ש לחברת מהנכס 60% מכרו בסוף כאשר בחלקים

 7.7.16 בתאריך מ"בע

 להסדיר. צרכים שהיו 20120069מס  להיתר בקשה להם הייתה

 קיים מצב להסדיר וביקשו זכויות לתוספת בקשה כמו כן, ביטלו

 לקויים לתקן התחייבו .לטאבו אישור והתקבל בדיקה בוצעה ולכן

 ליקויים וללא אסור במקום שנעשו חנית תיקון.)בבניין בטיחותיים

 (בניה תוספות על קנסות בתשלום וריםשקש

 .בהשבחה חבות קיימת הייתה לא

מלא  וחבות  למימוש השבחה מומשה  593,633

 שולמה במלואה.

  

 

 גלבוע/ 16

 שומר

 . וילות בשני מדובר

 שנמצאת יחידה)2 חלקה לתת מכר על חתם 9.5.16 בתאריך.1

 (  6 גלבוע

 טאבו.ל אישור 1חלקה לתת ביקש 18.3.18 בתאריך.2

22,819 

32,759 

 

שומת השבחה שולמה במלואה בשני 

 המקרים.

 

המלאכ 17

 ה 

 20.11.2018מיום אישור לטאבו  מדובר בנכס אשר בגינו ניתן

הכולל דחיית היטל השבחה, ומתן ערבות מצד מקבל האישור 

 לתשלום היטל ההשבחה.

בעקבות דרישת יועצת המשפטית במייל למנהל מחלקת השבחה 

להתניית מתן האישור לטאבו בהפקדת ערבות  18.11.2018מיום 

בנקאית להבטחת תשלום חוב בגין השבחה על הנכס)ראה נספח 

בתוקף ₪  113,975י"א(, ניתנה ערבות בנקאית ע"י המבקש על סך 

 .)ראה נספח י"ב(14.05.2019עד ליום 

 לא תקין 113,975

הנכס נרשם על שם המוכרים על מנת לאפשר 

ירה, למרות שתוקף להם לבצע את המכ

הערבות שנתן המוכר פגה ולא בוצע מימוש 

 לשם תשלום היטל ההשבחה.

יהדות  18

 קנדה 

 חבות קיימת האם בדיקה בוצעה, 24.4.17ב לטאבו אישור ביקש

  .שאין ונמצא בהשבחה

 להיתר בקשה הוגשה 4.9.12 בתאריך 2,312,179

  שנקבעה. לשומה בהתאם  השבחה ושולמה
 שולם במלואו 22,408 ימת חבות בהשבחה קי האגוז  21
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מעיון בנתוני הטבלה בנכסים אשר נדגמו ע"י הביקורת ופורטו עולה כי לגבי נכס  .83

בוצעה העברה בטאבו וניתנה ערבות  7216בגוש  28בחלקה  11ברחוב המלאכה 

בנקאית לצורך תשלום היטל השבחה בהתאם להתניית היועצת המשפטית, אך 

ג.)ראה נספחים י"א ערבות זו לא מומשה לצורך תשלום חוב השבחה, ותוקפה פ

 י"ב(. -ו

 מס"ד

* 

תשלום  חבות בהיטל השבחה/פיתוח על פי שומה כתובת

בפועל 

)₪( 

 הערות

עזרא  47

 הסופר 

 סך על שומה התקבלה 16.11.2016בתאריך  60,168  25.9.16 נכס בתאריך מכירת

 סך שולם 8.12.16 ובתאריך  ₪ 136,510.43

 לשמאי שהבק הוגשה. ח"ש134,493 של

 בתאריך חדשה שומה ונקבעה מכריע

 קיבל ולכן ₪ 60,168,45 סך על 25.10.17

 .₪ 74,586.51 בסך החזר

 

 

עגיב  53

 כמוס 

 נמכר הנכס, היתר ללא דיור יחידת בו שהייתה ריק במגרש מדובר

 .ח"ש607,161.46 בסך השבחה היטל  חיוב קיבל והמוכר

 לש חוב ונשאר ₪ 580,161.5 שולם 607,161

 16.4.19 בתאריך שולם זה חוב.₪ 26,999.96

 49768336 מספר קבלה

יוני  54

 נתניהו 

 דלק  ותחנת תעשייתי במבנה מדובר. 132-ו 133 חלקות שתי בעבר

 לבצע ביצעו וואחכ חלקות שני על בהתחלה שנבנה תעשיה מבנה.פז

 בחלק דלק ותחנת אחד תעשייתי מבנה ובנו חלקות שתי איחוד

 של מלא מימוש בוצע. 16.6.2009מ חדשה תבע שי.שלו המערבי

 למימוש השבחה היטל ושולם לשטח' ג 158 מאא ההשבחה תוכנית

 בשנת בתאריך ח"ש 598,956  בסך השבחה היטל שולם סהכ מלא

 השבחה שולם פז לחברת 4 ממגרש חלק מכירת בגין ואחכ 2011

 19.1.14 בתאריך ח"ש 45,008 בסך שנמכר החלק על  מלא למימוש

 .שיצאו לשומות בהתאם

 בהתאם לשומות שיצאו. 45,008

המלאכ 61

 ה 

 שולם באופן מלא 6,605 1+2חויב בהשבחה בגין תת חלקה 

המלאכ 62

 ה 

 שולם באופן מלא. 1,715 מר 42בשטח  1018חויב בהשבחה על סמך תוכנית מאא/מק

 א.שולם באופן מל 20,663 מלא מימוש מכר שומת שלמו 2016 בשנת אלה  63
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בהתייחסותו לשאלות הביקורת בנושא מסר מנהל אגף ההכנסות כי הנושא 

באחריות אגף ההנדסה, האישור לרשם המקרקעין ניתן בכפוף לדחיית היטל 

 י הוראות אגף ההנדסה.פ-השבחה ומתן ערבות בנקאית על

רבות הבהרות פניית הביקורת אל מנהל מחלקת היטלי השבחה ופיתוח הנושא ל

 לעניין הטיפול בערבות הבנקאית ומימושה, לא קבלה מענה עד הוצאת דוח זה.

 תוספות וחריגות בניה

חריגות בניה הינן בניה ללא קבלת היתר כדין המהוות הפרה של חוק תכנון  .84

 ובניה.

  לגרור הגשת כתב אישום פלילי והעמדה לדין. ביצוע חריגת בניה עלול .85

תוספות והרחבות שנעשות ללא  כגון ל חריגות בנייהסוגים שונים ש קיימים .86

  .שניתן להן מהיתר הבניהשהן חורגות היתר בניה או קבלת 

סוג נוסף של חריגות בניה מתייחס בחריגה מגבולות המגרש, חריגה בגובה  .87

המבנה, חריגה מאחוזי הבנייה המותרים, שינוי ייעוד של שטחים ללא היתר 

 . ועוד

ב"ע בתוקף, ובהן מתגלות/קיימות חריגות בניה ניתן במקומות בהם קיימת ת .88

לחייב בגין חריגות אלו היטל השבחה עד לזכויות המפורטות בהוראות התב"ע. 

במידה ואין תבע ו/או שחריגת הבניה חורגת ממגבלת האישור על פי התב"ע 

 ןהקיימת נרשמת הערת אי התאמה לטאבו בלשכת רישום המקרקעין. )לעניי

 ריגות בניה ראה פרק בנושא מחלקת הפיקוח על הבניה(.אופן טיפול בח
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 להלן פירוט המקרים בהם נמצאו חריגות בניה ואופן הטיפול בהן: .89

 

מס"ד

* 

חריגת הבניה  כתובת

 שאותרה

סכום  אופן הטיפול

 חיוב

)₪( 

 הערות

חריגת בניה  שקד  12

 מ"ר 34.38של 

.בדיקת מדידה לבחינת השטח החורג נמצא כי חורג ב 1

 מ"ר 34.38

 (2012552/20120037מ"ר ) 34.חיוב בגין היטלי פיתוח לפי 2

.ביצוע תשלום בפועל בהתאם לחיוב) קבלה מס 3

416021/81789) 

 .רישום הערת אי התאמה בלשכת רישום מקרקעין4

13,253.4  

חריגות בניה  המלאכה 17

 מ"ר 619של 

.בדיקת דוח פיקוח לבחינת השטח החורג נמצא כי חורג ב 1

 מ"ר ללא היתר. 619

 .חיוב בגין היטלי הקמה ופיתוח.2

 438547קבלה מס  -.ביצוע תשלום בפועל בהתאם לחיוב3

 6.11.2018מיום 

 .רישום הערת אי התאמה בלשכת רישום מקרקעין4

  

134,542.9  

חריגת בניה  הלח"י  33

 מ"ר 31.68של 
.בדיקת מדידה לבחינת השטח החורג נמצא כי חורג ב 1

 מ"ר 31.68

 .חיוב בגין היטלי פיתוח 2

 .חיוב בגין היטלי השבחה3

 .ביצוע תשלום בפועל בהתאם לחיוב3

 .רישום הערת אי התאמה בלשכת רישום מקרקעין4

25,232  

חריגות בניה  צפריר  45

 מ"ר 32

.בדיקת מדידה לבחינת השטח החורג נמצא כי חורג ב 1

 מ"ר 31.68

 .חיוב בגין היטלי פיתוח 2

 בפועל בהתאם לחיוב .ביצוע תשלום3

 .רישום הערת אי התאמה בלשכת רישום מקרקעין4

נמצא על פי מייל מהמפקח  7,980

בשטח עמית חליבה  מיום 

כי סך החריגות בשטח  27.2.17

מ"ר ובמרתף שימוש  51.45

חורג. לפי חיוב שהופק בגין 

( 2012628היטלים )מס חיוב 

 32.3חויב רק בגין שטח של 

 מ"ר.

 

 

 

 



29 

 2019לשנת    14דו"ח  מבקר העירייה  מס' 

 

 

 

 

 

נמצא תיק אחד בו נמצא פער בין נתוני שטח/מטר מרובע )מ"ר( כפי שעלו מדוח  .90

ין הנתונים במערכת הנדסה במחלקת היטלי השבחה.)מס"ד פיקוח על הבניה לב

45.) 

 

 מחלקת פיקוח על הבניה

במעמד הביקורת, מחלקת פיקוח על הבניה כוללת: מנהל, שני מפקחים,  .91

 מזכירה.

בין יתר תפקידי המחלקה, לצד פיקוח על הבנייה בהתאם להוראות חוק התו"ב  .92

האדריכלית בשטח, -ויההינם לבצע דוחות פיקוח המשקפים את המציאות הבנ

מס"ד

* 

חריגת  כתובת

הבניה 

 שאותרה

סכום  אופן הטיפול

 חיוב

)₪( 

 הערות

 194חריגה של  היצירה  49

 מ"ר

 בהתאמה(: 135.5-ו 59.13):6-ו 3בניה חורגת תת חלקה 

 905יטלי פיתוח )סווג הבקשה לצרכי  -בניה חורגת-3תת חלקה 

בניה חורגת(  מדובר בבעל חלקה בשם ליאור משיח, הקים 

מ"ר תשלום  194ה .חריגת בני 6-ו 3חלקות  גלריה על שתי תתי

מאחר היטל סלילה  בגיןחלקי על היטל שצפ ותיעול, ולא 

חייב סלילה מחושב על פי נפח בניה ולכן לא צריך ל והיטל

 שילם בהתאם לתחשיב שבוצע ובהתאם לדוח פיקוח.בכפל. 

ש"ח מתאריך  1,968שומת היטל השבחה   3.תת חלקה 2

 ולם בפועל.. וסכום זה ש24.10.18

ש"ח מיום  8,084ומת היטל השבחה בסך ש -6.תת חלקה 3

26.12.17   

 ש"ח. 10,045סה"כ שילם 

 

 

 

10,045  

אכהמל 61

 ה 

 122חריגה של 

 מ"ר

 32נוסף נמצאו חריגות בניה בהתאם לדוח פיקוח בהיקף 

מטר קוב על  102-מ"ר מ"ר ו 122גלריה סה"כ   90ססכה מר+

 הסככה.

 מ"ר. 90מ"ר סככה, וגלריה בסך  32טח של בותצ תשלום לפי ש

ש"ח דמי הקמה )הטלי פיתוח ביוב ומים(  11,288סך תשלום 

 לילה,שצפ,תיעולס-ש"ח  היטלי פיתוח 17,266.1בתוספת 

 ונרשמה הערת אי התאמה

28,554  
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והמשמשים לכדי הפקת חיוב בהיטלי השבחה ופיתוח וכן חיובי ארנונה,  או 

 הנפקת צווי הריסה מנהליים ו/או הפסקה מנהלית בעת הצורך.

משיחות שקיימה הביקורת עם מנהל מחלקת פיקוח על הבניה  לשעבר עו"ד י.ש.  .93

גין השבחה/חריגות משאבי המחלקה מופנים בעיקר לבחינת חבויות בטען כי 

בניה בקשר להנפקת אישורים לטאבו לדירות מגורים, וזאת על חשבון הפניית 

משאבי המחלקה שהינם מצומצמים ביותר, לטיפול בעבירות בניה מסובכות 

 .בעלות פוטנציאל חריגה גבוה של מ"ר כגון מבנים מסחריים, בניינים וכד'

לעניין האכיפה בעת   פורמלי באופן מאושרת אכיפה מדינות קיימת לא כי נמצא .94

 גילוי חריגות בנייה במהלך בדיקה לשם מתן אישור לרשם המקרקעין וכי

ומאושרת,  מוסדרת אכיפה מדיניות קיום ללא מבוצעת בפועל האכיפה פעילות

 .לעניין זה

הביקורת העלתה כי במחלקת הפיקוח על הבניה לא קיים נוהל עבודה לבדיקה  .95

ר לרשם המקרקעין ולרבות אופן הטיפול בתוצאות וטיפול בבקשות למתן אישו

 הבדיקות בהן מתגלים חריגות בנייה בנכס.

 

 מקרים חריגים

, מוסך "גוסטו" מדובר על מבנה מסחרי, בחלקו מוסך. 12בנכס ברחוב היוזמים  .96

נמצאו חריגות בניה הכוללות סטייה מקווי  2009בתיק פיקוח על הבניה משנת 

 וקיים מאחר, ע"לתב ביחס הנדרשים בניין בקווי עומדים לא והם בניין מאחר

 . אחת חלקה לתת להפוך צריכות אשר 81-ו 80 חלקות שני על אחד בניין

שילם היטל ו 81בחלקה  4-ו 1המבקש ביקש לבצע העברת זכויות בתת חלקות 

 השבחה מלא בגינן.

 התחייב ןהמקרקעי לרשם אישור קבלת לצורך 24.8.17 מיום לתצהיר בהתאם

 .2018 סוף שנת עד ע"התב נושא את להסדיר ליםהבע

 1ינויים בטאבו רק בתתי חלקות בוצעו ש 2017-2018הביקורת מצאה כי בשנים 

 .4-ו

 

 מקרים בהם לא ניתן אישור לטאבו

מקרים בהם לא ניתן אישור לטאבו. להלן  10במדגם הנכסים שנבדק אותרו   .97

 ו כאמור:פירוט המקרים והסיבות בגנן לא הונפק אישור לטאב
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 תקין/לא תקין סיבת היעדר מתן אישור כתובת מס"ד *

על העברה ללא תמורה  12.9.17ביקש אישור לטאבו בתאריך  החרוב 14

ולא הגיע מ"ר  35נמצאו חריגות בניה של  .מ .מצ  לס. מא

 ולכן לא קיבלו אישור לטאבו מהוועדה. להסדיר חוב, 

 

 

 תקין

נת ליום דכ.דרישת תשלום מעו8/2017ח אחרון מדוח פיקוקיים  התעשיה/ההגנה  46

בגין  היטל השבחה בגין מכר ₪  108,647.75עומדת על  4.3.19

.לא בוצע העברת בעלות בטאבו בין 15.12.2010שבוצע בתאריך 

. נבדק 15.12.10המוכר לקונה התאריך חוזה מכר מתאריך 

בתאריך  תן אישור לטאבו.מ -100רוע יבמערכת ולא נמצא א

וועדה, בעל הנכס לא ערער ₪  64,986הוצאה שומה  27.11.2012

 על השומה והיא הפכה לחלוטה.

 תקין

של  27.10.16מתאריך  2016240מדובר בתיק פיקוח מספר  היצירה  49

 -בתאריך התובע העירוני להועבר  . הטיפול בתיקחריגות בניה

9.2.17  . 

 נמצא בתהליך תביעה משפטית, לא קבלו אישור לטאבו.

 קיןת

בסך  27.10.2015קיימת חבות בגין שומת השבחה מכרעת מ  עזרא הסופר  52

 שלא שולם ולכן לא ניתן אישור.₪  185,027.22

 תקין

מדובר בהיתר לשימוש במבנים יבלים שאינו קשור לאישור  יוני נתניהו  54

 לטאבו.

 תקין

 שלא₪  9,124בסך  4קיימת שומת השבחה בגין תת חלקה  היוזמים  59

 שולמה.

 תקין

 

מניתוח נתוני הטבלה עולה כי המרבית המקרים היעדר מתן אישורים לטאבו  .98

הינו מוצדק למעט במקרה  אחד בו טעות אנוש של פקידי אגף הכנסות מונעת 

 קבלת אישור לטאבו.

 

 אישורים לטאבו בעת קיום תוכנית פינוי בינוי

ית פינוי בינוי, היא כאשר קיימת תוכנית משביחה על מתחם מסוים מכורח תוכנ .99

מאפשרת ליזם המבצע את התוכנית לנצל את זכויות הבניה המותרות על פי 

 התוכנית.

בהתאם לזאת הרשות אינה מאפשרת לבעלי נכסים פרטיים לנצל את הפטור  .100

בהיטל השבחה לו זכאי יזם התוכנית בביצוע מכר דירות כאשר קיימת תוכנית 

 ם היטל השבחה.משביחה מאושרת למתחם והם נדרשים לשל

הביקורת בדקה מספר מקרים בהם בעלי נכסים ביקשו לבצע עסקאות מכר  .101

באזורים בהם קיימת תוכנית משביחה מכורח תוכנית פינוי בינוי. להלן פירוט 

 הממצאים:
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 חתימת נציג מחלקת הנדסה על אישור

כאמור כחלק מתהליך מתן אישור לטאבו, נדרש נציג מחלקת הנדסה לחתום על  .102

 ובות למבקש הבקשה המיוחסים להנדסה.אישור היעדר ח

יים אישור לטאבו, ללא קמקרים בהם  8-בבדיקה שערכה הביקורת נמצא כי ב  .103

אישור מחלקת הנדסה, כמופרט:)בדיקת קיום חובות פתוחים על פי הנדסה 

 לנכסים מסומנים בצהוב(

 אישור טאבו אישור הנדסה כתובת מס"ד *

 X 2075 חרושת  10

 X 2079 חרושת  11

 X 943 יהדות קנדה  15

 X 2200 הגלבוע/שומר  16

 X 2078 יהדות קנדה  18

 X 2128 חיים בר לב  24

 X 2339 ניצן 25

 X 2083 המלאכה  61

 

 

 פרוט המקרה ואופן הטיפול כתובת

יצא מנשר לכל התושבים .1.9.16 בתאריךוהתוכנית אושרה  541קיימת תוכנית משביחה על המתחם מאא  כללי

כפי שהיזם  פטור יהנהמוכר לא האז  פרטיתמשביחה ולכן אם תבוצע מכירה  תשמיידע בדבר קיום תוכני

יחויב  למכור ( , ולכן בעל נכס שיבקש3ב ) 19התוספת שלישית לחוק תכנון ובניה סעיף לפי עשוי לקבל 

 לשלם היטל השבחה. 

לפני התאריך הקובע לאישור  לפני מימוש התכנית  10.8.16ך דברים בתארי חתם על זיכרון -מקסים גמרסני עצמאות 

 ולכן קיבל אישור לטאבו. התכנית 

 

 הקובע התאריך לפני התכנית מימוש לפני  23.8.16משפחת באדי מיכאל  ביצעו הסכם מכר בתאריך  עצמאות 

 .לטאבו אישור קיבל ולכן  התכנית לאישור

אישה שקבלה את החלק של הבעל ה עקב גרושים.בנכס מזכויות  50%העברת במדובר  -צלח עקיבא ושרה  עצמאות 

 היטל השבחה במידה ותמכור את הנכס בעתיד. תשלוםחתמה על הצהרה שמתחייבת על 
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 זרימת המידע בין אגף הכנסות לאגף הנדסה.

כאמור ראשיתו של התהליך הינו בבקשה לאישור לטאבו המוגשת באגף הגביה,  .104

רת למשך לטיפול באגף הנדסה ובסופו של דבר מוחזרת לאחר מכן הבקשה מועב

 לאישור סופי לטאבו באגף הגביה.

 

הביקורת בקשה לבדוק את שלמות זרימת המידע בין אגף הכנסות למחלקת  .105

 הנדסה בתיקי הביקורת שנדגמו, להלן פירוט ממצאי הבדיקה:

אישור  טיפול ע"י הנדסה טופס בקשה גביה כתובת מס"ד *

 לטאבו

 2073 לטאבו אישור לחידוש בקשה הוגשה X ל המפע 9

ונבדק  16.12.18לפי הנדסה הורגשה בקשה לטאבו ב  X החרושת  10

 ונמצא שאיננו חייב 

2075 

על פי הנדסה הגיש בקשה לחידוש אישור לטאבו ב  X החרושת  11

ובוצעה שומת השבחה. בנוסף ביקש אישור  7.2.17

 16.12.18לטאבו ב 

2079 

 ללא העברה על 12.9.17 בתאריך לטאבו אישור ביקש X החרוב 14

 35 של בניה חריגות נמצאו .מצ לס.  מצ מא. תמורה

 לטאבו אישור קיבלו לא לכן .באו לא ואז, ר"מ

 .מהוועדה

 לפיקוח לתביעה הולכת את להחליט צרכה התביעה

 .בררנית

X 

ומשה השבחה למימוש מ -טופל ע"י מחלקת הנדסה X יהדות קנדה  15

 ₪. 593,633.66א ושולמה במלואה בסך מל

943 

על פי מחלקת הנדסה התבקש אשור לטאבו ב  X יהדות קנדה  18

 ונמצא כי לא קיימת חבות. 24.4.17

2078 

 ,במתנה עבר בנכס בהתאם למחלקת הנדסה, מדובר X בר לב חיים   24

  השבחה. בהיטל יחויב, בעתיד מימוש ויהיה ובמידה

 פ"ע מקרקעין לרשם אישור ןנית 24/10/17בתאריך 

 .231043045 מספר בניין תיק

2128 

 אחרון פיקוח בהתאם לנותני מחלקת הנדסה, דוח X ההגנה  /התעשייה  46

 4.3.19 ליום מעודכנת תשלום דרישת.8/2017מיום 

 בגין השבחה היטל  בגין₪  108,647.75 על עומדת

 העברת בוצע לא.15.12.2010 בתאריך שבוצע מכר

 מכר חוזה התאריך לקונה המוכר בין בטאבו בעלות

 אירוע נמצא ולא במערכת נבדק. 15.12.10 מתאריך

 . לטאבו אישור מתן -100

X 

 X עזרא הסופר 52

 

 

מטופל מחלקת בהנדסה, באגף הכספים לא מזוהה על 

 פי הכתובת.

X 
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 מניתוח נתוני הטבלה עולות הסוגיות הבאות: .106

בכל המקרים קיים טיפול של מחלקת הנדסה, מבלי שנפתחה פניה    באופן  .  106.1

 מסודרת באגף  הכנסות.

שקלים בגין פתיחת          26( בוצע תשלום בסך 24רק במקרה אחד )מס"ד .  106.2

 טיפול באישור לטאבו.

שנבדקו, ניתן אישור לטאבו ע"י אגף הכנסות למרות  12 מקרים מתוך 7-ב.  106.3

 שלא נמצא תיעוד להתחלת התהליך באגף כפי שנדרש.

 

לאגף  הביקורת העלתה כי בעירייה לא קיימת מערכת ממוחשבת אחת משותפת .107

ההכנסות ואגף ההנדסה ואשר במסגרתה מנוהלים האישורים לטאבו, היטלי 

 השבחה ופיתוח ולרבות תיעוד אישורי תשלום.

 

 

 

 

 

 

ג)ו(: לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו 170

 ייה, ...ביקורת של מבקר העיר למועצה, ולא יפרסם ממצא 

 

יצאו  2017מטופל במחלקת הנדסה ובמהלך שנת  X היוזמים  58

₪  13,388.55 -ו 12,212.4שומות השבחה בסך 

 בהתאמה.

X 

במחלקת הנדסה קיימת בקשה לטאבו מיום  X היוזמים 59

, בקשר להעברת זכויות, קיימת שומת 28.11.18

שטרם שולמה קיים חוב  4השבחה בגין תת חלקה 

 .9,124פתוח בסך 

 מנהל אגף כספים אינו מודע לסוגיה.

X 

בקשות לטאבו  2ות על פי נתוני מחלקת הנדסה קיימ X מלאכה  62

 2ובגין תת חלקה  8.8.18בתאריך  11בגין תת חלקה 

אשר ₪  1,715ושומת השבחה בסך  25.1.18בתאריך 

 שולמה במלואה.

259 
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 המלצות -פרק ד

נמצאו מקרים בהם לא אותר טופס בקשה לקבלת אישור לרשם  ממצא: .1

 המקרקעין.

יש להקפיד על מילוי בקשת לקבלת אישור מקרקעין באמצעות טופס  המלצה:     

 בקשה בהתאם לנוהל.

 

נמצאו מקרים בהם לא קיימת חתימת מבקש הבקשה על טופס הבקשה  ממצא: .2

 ן.לאישור מקרקעי

יש להקפיד על קיום חתימת המבקש על טופס הבקשה לאישור  המלצה:      

 מקרקעין.

 נמצאו מקרים בהם לא קיימים פרטי הנציג המטפל בטופס הבקשה. ממצא: .3

 יש להקפיד על מילוי פרטי הנציג המטפל בטופס הבקשה. המלצה:     

 

 ן אגרת נמצאו מקרים התקבל אישור לטאבו אך לא התבצע חיוב בגי ממצא: .4

 ₪. 26תשלום לטאבו בסך      

 יש להקפיד לחייב כל מבקש אישור לטאבו בגין אגרת רישום לטאבו. המלצה:     

 

 נמצאו מקרים בהם לא אותרה חותמת מנהל אגף הכנסות על גבי  ממצא: .5

 אישור לטאבו.      

 ר יש להקפיד על קיום חותמת מנהל אגף הכנסות גם על עותקי האישו המלצה:     

 לצרכי בקרה.     

 

 אינו 2018נמצא כי הספרור האוטומטי של האישורים לטאבו בשנת  ממצא: .6

 כרונולוגי.     

 יש לוודא כי ספרור האישורים ניתן באופן ממוכן טכנולוגית. במידה  :המלצה

 יש לבדוק את הסיבות לכך.  הוקיימת בעיה בכרונולוגי
 

א במסגרת זמני התקן כפי שנקבעו נמצא כי אישורים לטאבו ניתנים של ממצא: .7

 בנוהל.

 יש להקפיד על עמידה זמני תקן בהתאם לקבוע בנוהל. המלצה: 
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 נמצא לא קיימות הנחיות כתובות למקרים בגינן יש לבצע מדידה של  ממצא: .8

 הכנס. 

במסגרת נוהל העבודה "העברת בעלות לרשם המקרקעין" יש להכניס  המלצה:

 לבצע מדידת הנכס.את התייחסות למקרים בהם יש 

נמצא כי הארכות אישורים ניתנים על גבי האישור עצמו באמצעות       ממצא: .9

 מחיקת תאריך ועדכונו. בנוסף נמצא כי במקרים מסוימים ניתנו הארכות  

 לתקופה  העולה על שנתיים.     

     יש להקפיד על הארכת אישור באמצעות הנפקת אישור חדש. בנוסף  המלצה:     

 להימנע הארכת אישורים לתקופה ארוכה משנה.יש 

 נמצא כי עקב טעות אנוש עודכן חוב שגוי במערכת ללקוח. ממצא: .10

 יש לתקן את החוב השגוי ולעדכנו. המלצה:      

נמצא מקרה בודד בו נמצא פער בין נתוני מדידת שטח על פי מפקח  ממצא: .11

 בשטח בהשוואה לנתונים שעודכנו לצורך חיוב בהשבחה.

 יש לבדוק את מהות ההפרש ובמידת הצורך לבצע תיקון. לצה:המ 

נמצא מקרה בודד בו ניתן אישור לטאבו ודחיית תשלום היטל השבחה  ממצא: .12

ולא מומשה ערבות שניתנה ע"י מבקש האישור לטאבו לשם תשלום    חוב בגין 

 היטל השבחה, אשר תוקפה פג.

 יטל ההשבחה על הנכס.יש לבחון את כל הדרכים לבצע גביה בגין ה המלצה:

נמצאו מקרים בהם על אף שניתן אישור לטאבו, לא נמצא אישור     ממצא: .13

 מחלקת הנדסה.

יש לוודא בכל תיק בקשה )שאיננו תיק בקשה למשכנתא( קבלת       המלצה:     

 אישור הנדסה טרם הנפקת אישור לטאבו.

 למחלקת נמצאו במקרים בהם קיימת זרימת מידע בין אגף הכנסות ממצא: .14

 הנדסה. 

     יש לוודא קיום זרימת מידע מלאה לגבי כל תיק בקשה לטאבו בין  :המלצה

אגף הכנסות למחלקת הנדסה. אין לאפשר פניה ישירה בבקשה לאישור לטאבו 

 למחלקת הנדסה, טרם ביצוע קליטה ראשונית של הבקשה באגף הכנסות.
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 נספח א'

 נוהל העברת בעלות לרשם מקרקעין
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 נספח ב'

 מורשה חתימה
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 נספח ג'

 2018טופס בקשה לקבלת אישור לרשם המקרקעין 
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 נספח ד'

 2017טופס בקשה לרשם המקרקעין 
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 נספח ה'

 2017טופס אישור לטאבו 
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 נספח ו'

 :2018אישור לטאבו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ז' 

 אישור הנדסה
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 נספח ח ' 

 דוגמא לתשריט נכס ונתונים ממערכת הגביה
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 המשך נספח ח'
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 נספח ט'

 בגין היטל השבחה .סחב' חוב 
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 נספח י'

 דוגמא להארכת אישור במחיקות
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 נספח י"א'

 בקשה להנפקת ערבות לצורך תשלום היטל השבחהדוא"ל יועצת משפטית ל
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 נספח י"ב'

 ערבות בנקאית שהונפקה ע"י מבקש האישור לטאבו
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 הערות ראש העירייה

שמחתי לקרוא כי ההערות המופיעות בפרק הזה הן בעיקרן, הערות טכניות ולא 
 מהותיות.

"העברת בעלות  אשר לביקורת בנוגע לחריגה ממסגרת הזמנים כפי שנקבעה בנוהל
לרשם המקרקעין", הרי שככל הנראה היא נבעה מחוסר בכוח אדם, וזאת בשל 

. לאחר בחינת עומסי העבודה 2019עזיבת רכז מחלקת היטלי השבחה באמצע שנת 
רכזי מחלקה אשר עוברים הכשרה בימים אלו. בנוסף,  שניבמחלקה, הוחלט לגייס 

ו רכזי המחלקה לחתום על אישור עודכנתי כי נעשה תיקון בנוהל ולפיו יוסמכ
להעברת מקרקעין. הנני בטוחה כי עם כניסת רכזי המחלקה לתפקיד ולנוכח 

 התיקון הנ"ל, זמני הטיפול יקוצרו והעבודה תבוצע ביעילות רבה. 

מקרה מבדיקת המקרים בהם נמצאו חובות היטלי פיתוח והשבחה עולה כי נמצא 
לפרק ההמלצות[.  12לדו"ח, סעיף  83סעיף אשר לשיטת הביקורת אינו תקין ] בודד,

מהתייחסות מנהל מחלקת היטלי השבחה כפי שהתקבלה לאחר קבלת הדו"ח, 
עולה כי  מחלקת ההנדסה פעלה בהתאם לחוות דעת משפטית שהונחה בפניה 
ובהתאם להלכה הקיימת בעניין זה. הנני מנחה את הייעוץ המשפטי לפעול לבחינת 

 ככל שישנן, בהתאם לדין. חלופות לחיוב במקרה זה,

בו נמצא פער בין נתוני מדידת שטח על  למקרה הבודדאשר להערת הביקורת בנוגע 
 90פי מפקח בשטח בהשוואה לנתונים שעודכנו לצורך חיוב בהיטל השבחה ]סעיף 

לפרק ההמלצות[, הרי שמהתייחסות מנהל מחלקת היטלי השבחה  11לדו"ח, סעיף 
ו"ח עולה כי הנושא נבדק  על ידו ביסודיות. הנני כפי שהתקבלה לאחר הגשת הד

מנחה את מנהל מחלקת היטלי השבחה לפעול על פי שיקול דעתו המקצועי לתיקון 
התחשיב וזאת לנוכח הערתו לפיה מונח על שולחן שר האוצר תיקון לחוק התכנון 

 והבנייה, אשר יש בו כדי להשליך על אופן החישוב.

קיימת מדיניות אכיפה מאושרת בעת גילוי חריגות  אשר להערת הביקורת לפיה לא
בנייה, הרי שמתגובת מהנדסת העיר כפי שהתקבלה לאחר קבלת הדו"ח, עולה כי 

 קיימת מדיניות אכיפה שאושרה בוועדה.

אשר להערת הביקורת לפיה לא קיים נוהל עבודה לבדיקה וטיפול בבקשות למתן 
העיר כפי שהתקבלה לאחר אישור לרשם המקרקעין, הרי שמתגובת מהנדסת 

 קבלת הדו"ח, עולה כי הליקוי תוקן ואושר נוהל עבודה.

הנני מנחה את מחלקת ההנדסה שלא לקבל בקשות, אשר לא נקלטו קודם לכן 
באגף ההכנסות, שם צריך להתחיל תהליך קליטת הבקשה לאישור להעברת 

 מקרקעין.

ולה מיטבי על מנת הנני מנחה את  מנהלי ועובדי המחלקות לעבוד בשיתוף פע
 שתושבי העיר ייהנו משירות יעיל ומהיר. 
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 מבקר העירייה

 

 

 

 

 
 

 

 

 ביקורת

 

 

הפעלת תוכנית 

 "ניצנים"
 

 2/2019דו"ח מס' 
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 תוכן העניינים

 

 עמוד הנושא
  מבוא -פרק א' 

55 

  עובדות -פרק ב' 
56 

  ממצאים -פרק ג' 
57 

 73 המלצות -פרק ד' 

 נספחים:
 נוךהסכם התקשרות עם משרד החי  -נספח א
         החינוך  ממשרד שהתקבלולים סך התקבו  -נספח ב
 ח"ל  תשע"מספר התלמידים בשנה  -נספח ג

74 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ג)ו(: לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו 170

 ביקורת של מבקר העירייה, ... למועצה, ולא יפרסם ממצא 
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 מבוא -פרק א' 

 ליכל

בהתאם להחלטות הממשלה, משרד החינוך הרחיב את התוכנית לסבסוד מסגרות 

לימודיות נוספות בשעות אחר הצהרים, לגני הילדים הציבוריים ולבתי הספר 

המתוקצבים על ידי משרד החינוך, וזאת בכל התקופות שנקבעו בהחלטות אלו, 

 חופשות הקיץ והחגים. -לרבות

 " ומופעלת על ידי העירייה.תוכנית זו כונתה בשם "ניצנים

 . 2019אוגוסט  -מרס הביקורת נערכה במהלך החודשים 

 מטרות הביקורת

לבחון את תהליך רכישת השירותים בהפעלת התוכנית, את ביצוע הפעולות הנדרשות 

לשם הפעלתה, לרבות השתתפותם של התלמידים בתוכנית, ולרבות את מערך 

 להפעלת התוכנית.ההתחשבנות התקציבית עם משרד החינוך 

 

 היקף הביקורת

 הביקורת נערכה בגין הפעלת התוכנית בשנה"ל תשע"ח.

 

 הביקורת תמתודולוגי

 הביקורת עיינה בהחלטות הממשלה הרלוונטיות. .1

  הביקורת למדה את הקריטריונים והנוהלים שנקבעו על ידי משרד החינוך בגין  .2

 הפעלת התוכנית.

 המתייחסים להפעלת התוכנית. םהרלוונטיי הביקורת קיבלה את המסמכים .3

מנהלת מחלקת החינוך, חשב מחלקת החינוך ורכזת  –הביקורת נפגשה עם  .4

 ועם הגורם המפעיל העיקרי של התוכנית. ה"ניצנים" בעיריי

הביקורת קיבלה לידיה את הסיסמאות לכניסה למערכת הדיווח של משרד  .5

 החינוך.

 

 סימנים מוסכמים

 וכין, פירוט ראה מסמכים ישימים כמפורט בנספחים.> < מסמך סימ
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 עובדות -פרק ב'

 רקע נורמטיבי

ולהחלטת ממשלה  2017במאי  21מיום  2659בהתאם להחלטת הממשלה מספר 

, משרד החינוך הרחיב את התוכנית לסבסוד 2018בינואר  31מיום  3377מספר 

(. לגני הילדים מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצהרים )להלן התוכנית

ב' והכל -הציבוריים ולבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך בכיתות א'

 בהתאם לתקופות בתוך שנת הלימודים.

-המשרד יסבסד את תוכנית "ניצנים" לתלמידים בגני הילדים הציבוריים ובכיתות א'

 ב' המתוקצבים על ידי משרד החינוך.

לכל מוסד, לפי ימי הלימוד שנקבעו לו ועד ימים בשבוע, בהתאמה  5התוכנית תפעל 

 לפחות. 16.00השעה 

הקצבת המשרד תעשה על פי הדירוג הסוציו אקונומי של הרשות המקומית המעודכן 

לשנת הלימודים תשע"ח, במודל של תעריף למשתתף בפועל )להלן פר תלמיד( ותועבר 

 לרשויות המקומיות המפעילות את התוכנית.

 תוכנית "ניצנים"הבסיס החוקי להפעלת 

 העירייה מופקדת על מתן השירותים במערכת החינוך לכלל התלמידים בעיר. .1

כ"רשות חינוך" מוטלות על העירייה מספר רב של מטלות על מנת להפעיל את  .2

 מערכת החינוך באופן המיטבי לטובת תלמידי היישוב.

ך מוטלת החובה נקבע כי על משרד החינו 2018-ו 2017בהחלטות ממשלה בשנים  .3

 לסבסד את המסגרות הלימודיות גם בשעות אחר הצהרים.

כרשות חינוך הוטלה על העירייה משימה זו לטובת אוכלוסיית התלמידים  

 והתושבים בעיר.

 משרד החינוך קבע נוהלים וקריטריונים להפעלת התוכנית. .4

ה של מידי שנה נערכת ביקורת על ידי משרד החינוך ונבחנת מידת ההתאמ .5

 הפעלת התוכנית בכל אחת מהרשויות לנהלי משרד החינוך.

 העירייה בחרה להצטרף לראשונה לתוכנית "ניצנים" בשנה"ל תשע"ח. .6

 העירייה בחרה להפעיל את התוכנית "ניצנים" באמצעות מפעילים חיצוניים. .7
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 ממצאים -פרק ג'

 כללי

למען התלמידים והוריהם.  העיריה הפעילה את תוכנית "ניצנים" במערכת החינוך

עיקרי התוכנית מתן מענה לתלמידים ולהורים, באמצעות הרחבת שעות הלימוד 

לפחות ובמהלך ימי החופשות בקיץ ובחגים. תוכנית  16.00במוסדות החינוך עד השעה 

"ניצנים" מחליפה את התוכניות האחרות אשר פעלו בעיר כגון: מיל"ת, קרן קרב, יום 

 א(.חינוך ארוך )יוח"

 

 להלן מספר התלמידים במערכת החינוך בשנה"ל תשע"ח :

סה"כ מספר  תאור

 תלמידים

סה"כ תלמידים 

 בתוכנית "ניצנים"

אחוז התלמידים 

 בתוכנית "ניצנים"

 86% 1,118 1,298 גני ילדים

 20% 169 834 ב-בתי ספר כיתות א

 %60 1,287 2,132 סה"כ

 

 התוכנית "ניצנים" בשנה"ל תשע"ח.מחלקת החינוך בעירייה מופקדת על הפעלת 

העיריה  התקשרה  עם מספר מפעילים להפעלת התוכנית, כאשר המפעיל העיקרי הינו 

המרכז הקהילתי אור יהודה על שם פירסט ופרלמן בע"מ )חל"צ( ויתר המפעילים הינן 

 העמותות המפעילות מספר מוסדות חינוך בעיר.

 

 ת תוכנית "ניצנים" בשנה"ל תשע"ח :להלן פירוט העמותות הנוספות המפעילות א

 עמותת לב בתיה שפרה )ע"ר(. .1

 רשת גני ילדים אגודת ישראל. .2

 אל המעיין. .3

 אור אבנר. .4

 חן וחסד אור יהודה )ע"ר(. .5
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 הסכם התקשרות עם משרד החינוך

העירייה חתמה על הסכם התקשרות עם משרד החינוך להפעלת התוכנית ובו היא 

 יק את השירותים בהתאם להוראות ההפעלה של התוכנית.מתחייבת להענ

 

 להלן עיקרי ההתחייבויות עליהם חתמה העירייה :

 "קראנו, הבנו ואנו מאשרים את כל תנאי וההוראות בקריטריונים של הקול  .1

 קורא. ככל שנקבל תקצוב נפעיל את התוכנית כנדרש בקריטריונים, ובהתאם   

 ך על כל חלקיהם.לנספחים שצורפו ויועברו בהמש  

 לא נשתמש בכספים המיועדים לפעילות התכנית, כמפורט בקריטריונים,  .2

 במקביל לתשלום מלא של ההורים.   

 נקים וועדת היגוי יישובית כנדרש בקריטריונים לתקצוב תכנית "ניצנים". .3

 ככל שנגיש בקשה לתקצוב מסגרות שאינן רשמיות, הבקשה תוגש רק עבור   .4

 רישיון בתוקף או שנמצאים בהליכי רישוי. ידוע לנו כי אם עד   מוסדות שיש להם  

 לא נעדכן כי ניתן רישיון למוסד לשנה"ל תשע"ח, התקצוב שניתן   31/12/17ליום   

 עבור המוסד יקוזז.  

 המוסדות עבורם אנו מבקשים תקצוב במסגרת תוכנית "ניצנים" אינם נכללים   .5

 די משרד הרווחה.בתוכנית מיל"ת ו/או מתוקצבים על י  

 נשתף פעולה עם משרד החינוך ונעביר לו כל מסמך ונתון שנתבקש, לצורך  .6

 תהליכי הליווי, הבקרה, ההערכה של התכנית והדיווחים שידרשו לגבי הביצוע    

 בפועל.  

  9נעמוד בכל ההתחייבויות בנושא עריכת ביטוחים בהתאם לנדרש בסעיף ה  .7

 בקריטריונים.  

 בכל שינוי במהלך השנה הרלוונטי להפעלת תוכנית "ניצנים"  נעדכן את המשרד .8

 לרבות מספר התלמידים, מספר המסגרות וכיו"ב.  

 נעדכן את מינהלת ההזנה בכל שינוי ובכל מידע רלבנטי לביצוע תקין ונאות של  .9

 ההזנה. בכלל זה, שינויים בכמויות המנות עבור התלמידים המשתתפים בתכנית   

 כן אנו מתחייבים להודיע מראש על ימים בהם לא תתקיים   "ניצנים". כמו  

 התכנית כגון : חגים, שביתות, שלג וכו'. ידוע לנו כי האחריות על הזמנת מנות   

 מזון מוטלת באופן מלא על הרשות, ולפיכך נישא במלוא העלויות כתוצאה מאי   

 צאה מאי עדכון התאמות בין הזמנות המזון לבין הזכאות בפועל להזנה, או כתו  

 מערכת מינהלת ההזנה, כאמור לעיל.  
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 אנו בוחרים את ההזנה באמצעות  –ומעלה  4 ילרשויות באשכול סוציואקונומ .10

 הזנה מהמערכת .   

 ידוע לנו ואנו מסכימים, כי ככל שיתברר כי הרשות תוקצבה ביתר או חרגה  .11

 זז מכל תשלום מהוראות ה"קול קורא" על נספחיו, הסכום הנובע מהאמור יקו  

 אחר המגיע לרשות ממשרד החינוך".  

 

 כנספח להסכם צורפו נספחים המפרטים את חובות העיריה כלהלן :

 מרכיבי כוח אדם ושכר א.

 כל המועסקים בתוכנית בגנים ובבתי הספר יועסקו בהתאם לנדרש על פי דין.  .1

יו כמו כן, על הרשות לוודא כי כל מעסיק יעביר לרשות ביחס לכל עובד .2

אישור משטרה כי אין כל מניעה להעסקתם במסגרת תוכנית זו,  בתוכנית,

בהתאם  להוראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן 

 .2001שירותים  לקטינים התשס"א 

 על הרשות לשמור אצלה את האישורים הנ"ל. .3

יוכל  מובהר כי עבור עובד שלא ימצאו אישורים כאמור לעיל, המשרד לא .4

 בפעילות. להכיר  

 ועדת היגוי ב.

עדת היגוי רשותית בראשות ראש הרשות או והרשות תקים  -ועדת היגוי רשותית

 פעמים בשנה. 3מנהל אגף החינוך אשר תתכנס לפחות 

גיבוש התוכנית עבודה הרשותית ליסודי ולקדם יסודי בהתאם לתקציב המאושר על 

וח של בתי הספר ומפקחת גני הילדים או ידי משרד החינוך, ותאושר על ידי הפיק

 המנחה הפדגוגי.

על הרשות לצרף למערכת "ניצנים" האינטרנטית של משרד החינוך את תוכנית 

 העבודה הרשותית.

 הביקורת העלתה כי לא צורפה תוכנית העבודה הרשותית למערכת "ניצנים". 

ה תוכנית במענה לטיוטת דו"ח הביקורת השיב חשב מחלקת החינוך : לא צורפ

יא שנה שהוגדרה ע"י המשרד כשנת מעבר, התוכנית שנת תשע"ח ה -עבודה רשותית

למעשה גובשה תוך כדי תנועה ועל כן לא נדרשה הגשת תוכנית רשותית מראש 

 במערכת כפי שנדרשה בשנת תשע"ט.
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 הוראות מנהליות לתפעול התוכנית ג.

רשות המקומית תפעיל את ה –על פי הוראות תוכנית "ניצנים" של משרד החינוך 

התוכנית בהפעלה עצמית או באמצעות מפעיל שהרשות תבחר בו בהליך המתחייב על 

 פי חוק.

הביקורת העלתה כי לא נערך הליך יציאה/פרסום למכרז של הפעלתה של  תוכנית 

 "ניצנים" בשנה"ל תשע"ח.

ט תחת זאת העירייה בחרה לעבוד עם המרכז הקהילתי אור יהודה על שם פירס

ופרלמן בע"מ )חל"צ(  )להלן : "המרכז הקהילתי"( וכן ועם העמותות המפעילות 

 מספר מוסדות חינוך בעיר.

על הרשות המקומית לערוך הסכמי התקשרות עם כל אחד מהמפעילים ולהציגם 

 למשרד החינוך בעת הצורך.

במענה לשאלת הביקורת השיב חשב מחלקת החינוך כי לא נחתמו הסכמי התקשרות 

 המפעילים.עם 

במענה לטיוטת דו"ח הביקורת השיב חשב מחלקת החינוך כי יחתמו הסכמים 

 להפעלה בשנה"ל תש"פ.

 הביקורת  מעירה כי היא רואה בחומרה העדר הסכמי התקשרות עם המפעילים.

על התנהלות כספית של המרכז הקהילתי ע"ש  2012כבר בדוח מבקר העיריה לשנת  

שא הסכם ההתקשרות לרכישת שירותים בין העיריה פירסט ופרלמן בע"מ, נבחן נו

לבין המרכז, כאשר להסכם היה צריך להיות מצורף נספח ב' ובו פירוט השירותים 

 והתוכניות אשר יוענקו לעירייה על ידי המרכז הקהילתי בתמורה.

הביקורת העלתה אז כי להסכם ההתקשרות בין המרכז לעירייה לא צורף נספח  ב', 

מסעיף התשלומים, ובכלל זה לא פורטו התוכניות הנכללות בסל התמורה כעולה 

השירותים וסכום התמורה, וממילא לא נחתם נספח התמורה על ידי שני הצדדים כפי 

 שחייב ההסכם.

 -נחתם הסכם התקשרות משולש בין העיריה לבין החברה למתנ"סים  2019בשנת 

הילתי ע"ש פירסט ופרלמן מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(, לבין המרכז הק

בע"מ ובו נקבע כי  יצורפו מספר נספחים בהם נספח ד' "הסכם לרכישת שירותים בין 

 הרשות והגוף המפעיל".

הביקורת העלתה כי גם כאן נספח ד' המפרט את פירוט והיקף ההסכם לרכישת 

 שירותים בין הרשות והגוף המפעיל לא נמצא ולא צורף.
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קורת על התנהלות הפעלת תוכנית "ניצנים" השיבה הביקורת העלתה כי גם בבי

מנהלת הכספים של המרכז כי לא נמצאו עותקים חתומים של הנספחים לרכישת 

רה כי בפנייתה אל גזברות העירייה נתקבלה . עוד מס2019-ו 2018שירותים לשנים 

 תשובה שאין בנמצא עותק מנספח ב' "סל השירותים" חתום בידי הצדדים כדין.

ת מציינת כי היקף ההתקשרות של העירייה עם המרכז הקהילתי ע"ש פירסט הביקור

 מלש"ח. 10 -ופרלמן בע"מ בנוגע לתוכנית "ניצנים" הסתכם בכ

כאמור, העירייה התחייבה בהסכם עם משרד החינוך על קיומם של כל התנאים כפי 

 שפורטו להפעלת תוכנית "ניצנים".

נים" באמצעות מפעילים, היה על העיריה היות שהעירייה הפעילה את התוכנית "ניצ

 לדרוש ממפעילים אלו לפחות את אותן דרישות שהתחייבה בגינן למשרד החינוך.

הביקורת מציינת כי לא נמצא הסכם או התחייבות כל שהיא של המרכז הקהילתי 

 ע"ש פירסט ופרלמן בע"מ לקיומם של התחייבויות אלו.

 ניהול חשבונות התוכנית

מית לנהל את חשבונות התוכנית בקבוצת כרטיסי חשבון נפרדת, על הרשות המקו

בהם ירשמו כל ההכנסות והוצאות הרשות בתוכנית, בחלוקה לפי שנת לימודים, 

בהתאם לכללי הדיווח, וזאת גם במקרים בהם הגבייה נעשית בפועל על ידי גורם 

 אחר.

ם בספריה את הביקורת מבהירה כי הוראות משרד החינוך חייבו את העירייה לרשו

הפעולות החשבונאיות בתוכנית "ניצנים", כפי שבוצעו על ידי המפעילים. רישום 

 חשבונאי מלא כפי שנקבע בהוראות משרד הפנים.

 על הרשות לנהל משק כספים סגור בכל הנוגע להוצאות והכנסות בהפעלת התוכנית.

ות בעבור כנסה -כרטיסי חשבון שניהלה העיריה : האחד 2הביקורת קבלה לידיה 

 1.312500.920תוכנית "ניצנים" שמספרו 

 1.812500.780והשני הוצאות בגין  תוכנית  "ניצנים" שמספרו 

 מעיון בפרטי התנועות בחשבונות העלתה הביקורת את הממצאים הבאים :

 חשבונות  לא נערכו עבור שנת לימוד אלא עבור שנת כספים. .1

 בגין העברות התשלומים למפעילים.ההוצאות אשר נרשמו בחשבונות היו רק  .2

במענה לטיוטת דו"ח הביקורת השיב חשב מחלקת החינוך : "החל משנת        

הלימודים תש"פ הרישום בספרים יבוצע עפ"י שנות לימוד ולא עפ"י שנות 

 כספים, ובהפרדה בין תוכנית ניצנים לבין תוכנית ניצנים בחופשות.

 .הקבלו ממשרד החינוך בעירייההכנסות כללו רק את ההכנסות שהת .3
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 ש"ח       תאור 

  4,326,094  1. סך ההכנסות שהתקבלו בשנת תשע"ח

   4,364,916 2. סך ההוצאות ששולמו בשנת תשע"ח      

            38,822             3. גרעון מהפעלת התוכנית   

 ט:מהנתונים שהוצגו על ידי העיריה העלתה הביקורת את הממצאים כמפור

  ש"ח, 38,822 -התשלומים אשר שולמו על ידי העיריה עלו על התקבולים בסך .1

 . הוגרמו לגרעון בעיריי

ש"ח  158,943 -לא נכלל בהוצאות התוכנית בסך –שכר רכזת התוכנית "ניצנים"  .2

 . הוגרמו לגרעון בעיריי

רי כל יתר התקורות בגין הפעלת התוכנית לא נכללו בהוצאות התוכנית בספ .3

 . ההעיריה וגרמו לגרעון בעיריי

 

התחשבנות עם משרד החינוך והמפעילים בקשר עם תוכנית "ניצנים" בשנה"ל  ד.

 תשע"ח :

העירייה חתמה על הסכם התקשרות עם משרד החינוך על פיו תפעיל את תוכנית  .1

"ניצנים" בשנה"ל תשע"ח. לפיכך, כל הכספים בגין הפעלת התוכנית הועברו 

 ישירות לחשבון הבנק של העיריה.ממשרד החינוך 

מפעילים להפעלת תוכנית "ניצנים" בעיר בשנה"ל  6העירייה התקשרה עם  .2

 תשע"ח.

חשב מחלקת החינוך מופקד על ביצוע ההתחשבנות עם כל אחד מהמפעילים של  .3

 תוכנית "ניצנים".

במענה לשאלת הביקורת בנושא החישובים הנערכים על ידי חשב מחלקת החינוך      

ורך ביצוע התשלומים למפעילים, השיב חשב מחלקת החינוך כי התשלום לצ

למפעילים מבוצע לאחר שרכזת ניצנים מאשרת לחשב האגף את נכונות הדוח, 

רכזת ניצנים היא גם זו שמבצעת ביקורות בשטח לשם בדיקה כי אכן הפעילויות 

 מתקיימות בהתאם להנחיות משרד החינוך.

נערכת כל בדיקה לגבי הפעילות אשר בוצעה או לא בוצעה עוד הוסיף החשב כי לא     

 על ידי המפעילים.
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הביקורת מדגישה כי על חשב אגף החינוך, או מי מטעמו, היה להיות מעורה בפרטי 

ההתחשבנות ולשלם למפעילים אך ורק לאחר בדיקה מעמיקה של כל פרטי 

 תוכנית.עבור הפעלת ה הההתחשבנות, לרבות הכספים שנתקבלו בעיריי

 

המרכז  -שהוגש על ידי המפעיל העיקרי  2018הביקורת דגמה את חיוב חודש אפריל 

  הקהילתי באור יהודה על שם פירסט ופרלמן בע"מ, ולהלן תוצאות הבדיקה :

 כללי

מידי חודש עורכת חשבת המרכז הקהילתי באור יהודה על שם פירסט ופרלמן בע"מ 

ת אור יהודה ובו מפורטים שמות המוסדות )להלן המרכז הקהילתי( חשבון לעיריי

בהם פעלה תוכנית "ניצנים", מספר התלמידים אשר השתתפו בתוכנית והתשלום 

 אותו על העיריה לשלם למרכז הקהילתי.

 : והממצאים שעלו 2018להלן תוצאות דגימת חשבון חודש אפריל 

 ש"ח                                

  268,197           - הירייסך החשבון אשר הוגש לע .1 

 (256,799)            -סך התקבולים אשר קיבלה העירייה .2 

  1,3981    -לדרישת התשלום של המרכז ההפרשים בין התקבול בעיריי   

 

 הביקורת בדקה את הגורמים לפער ונמצא כי :   

  ש"ח תאור מס'

 לא נתקבל 5,400 דרשנ -גן אופירה נבון  1

 לא התקבל 3,600 נדרש -גן חבצלת 2

  600 פרש בתשלוםה-גן אהוד מנור  3

  (300) פרש בתשלוםה-גן ארז  4

  300 פרש בתשלוםה-גן דקל  5

  300 פרש בתשלוםה-גן חרצית  6

  300 פרש בתשלוםה-גן כלנית  7

  (300) פרש בתשלוםה-גן ליבנה  8

  300 פרש בתשלוםה-גן נורית  9

  300 תשלוםב הפרש-גן סביון  10

  600 פרש בתשלוםה-גן סביונים  11

  300 פרש בתשלוםה-גן רקפת  12

  11,400 סה"כ 
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 268,197 -סך של 2018נמצא כי העירייה שילמה למרכז הקהילתי עבור חודש אפריל 

 ש"ח בהתאם לחשבון שהוגש על ידי המרכז הקהילתי.

שהוגש על ידי המרכז  הביקורת מציינת כי לא נערכה בדיקה של פירוט החשבון

ש"ח יותר מהסכומים אותם קיבלה ממשרד  11,400הקהילתי והעיריה שילמה 

 .2018החינוך  בחודש אפריל 

 

 נתונים כספיים של הפעלת תוכנית "ניצנים" בשנה"ל תשע"ח

כל מפעיל של התוכנית מדווח ישירות למשרד החינוך על מספר התלמידים 

 המשתתפים בתוכנית.

מידי חודש השתתפות משרד החינוך בתקציב  הים אלו מועברת לעירייבהתאם לדיווח

 התוכנית.

להלן הנתונים הכספיים של התוכנית בשנה"ל תשע"ח המתחילה בחודש ספטמבר 

)הנתונים מתוך מערכת מית"ר של משרד  2018ומסתיימת בחודש אוגוסט  2017

 החינוך בהשוואה להנהלת חשבונות של העיריה(:

תקבול בשנה"ל  שם המפעיל מס'
 ש"ח –תשע"ח 

התשלום 
בשנה"ל 
 ש"ח –תשע"ח 

פער בין תקבול 
 לתשלום

המרכז הקהילתי אור יהודה על שם  1
 פירסט ופרלמן בע"מ )חל"צ(

2,930,346 3,000,321 (69,975) 

 4,032 51,000 55,032 עמותת לב בתיה שפרה )ע"ר( 2

 173,982 83,298 257,280 רשת גני ילדים אגודת ישראל 3

 (71,340) 136,200 64,860 אל המעיין 4

 8,005 309,900 317,905 אור אבנר 5

 (83,526) 784,197 700,671 חן וחסד אור יהודה )חל"צ( 6

 38,822 4,364,916 4,326,094 סה"כ  7

 

 מהנתונים בטבלה לעיל עולה כי :

נוך אינם זהים לתשלומים אשר שולמו על התקבולים אשר נתקבלו ממשרד החי .1

 ידי העירייה למפעילים.

 בולטים תשלומים ביתר אשר שולמו למפעילים הבאים : .2

       תשלום  –המרכז הקהילתי אור יהודה על שם פירסט ופרלמן בע"מ )חל"צ(  (1

 ש"ח. 69,975 -ביתר בסך

 ש"ח. 83,526 -תשלומים ביתר בסך -עמותת חן וחסד (2
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 ₪. 71,340  תשלום יתר בסך -ןעמותת אל המעיי (3

 מנגד בולטים תשלומים בחסר למפעילים הבאים : .3

 עמותת לב בתיה. (1 

 רשת גני ילדים אגודת ישראל. (2 

הביקורת מדגישה כי על העיריה היה לפעול באופן שבו ישולמו רק כספים 

שהתקבלו בפועל ממשרד החינוך, וגם זאת רק לאחר שנבחנה מידת עמידת 

 בהוראות משרד החינוך . הקבלנים

 השתתפות משרד החינוך בעלות הפעלת התוכנית

מודלים להפעלת "תוכנית ניצנים", כאשר העיריה יכלה לבחור  5משרד החינוך קבע 

 את המודלים המתאימים לה ביותר.

 במודלים אלו נקבעו כל התעריפים המאושרים להפעלת התוכנית.

העיריה לאמץ בהפעלת תוכנית  להלן תאור המרכיבים במודלים אותם בחרה

 "ניצנים" בגני הילדים ובביה"ס בשנה"ל תשע"ח:

  1מודל  רכיב מס'

 גני ילדים

ביה"ס  2מודל 

 ללא יוח"א

 184 184 מספר ימי לימוד בשנה 1

 184 184 מספר ימי הזנה בשנה 2

 5 5 מספר ימי הפעלה בשבוע 3

 -- 2.25 מספר שעות סייעות ביום 4

 3.40 2.25 סיום 5דריך ראשי/גננת מספר שעות מ 5

 -- 414 סה"כ שעות הפעלה לסייעות 6

 625.60 414 סה"כ שעות הפעלה מדריך ראשי/גננת 7

 25 22 מספר ילדים ממוצע במסגרת 8

 84 84 עלות מדריך ראשי/גננת בשעה כולל עלויות העסקה 9

 -- 51.80 עלויות סייעת לשעה כולל עלויות העסקה 10

 52,550 56,221 חודשים 10גננת/מדריך/סייעת ל  –עלויות שכר צוות סה"כ  11

 3,440 3,440 השתלמויות אנשי צוות 12

 12,438 1,334 סה"כ עלות רכזים לשנה לקבוצה 13

סטנדרט מחייב בממוצע כולל תקורה –ארוחות צהרים+פרי  14

 על הזנה

15 16 
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 73,600 60,720 סה"כ עלות ארוחות לשנה כולל תקורה 15

 11,040 11,040 סה"כ חוגי העשרה 16

 1,300 2,700 ציוד מתכלה לשנה 17

 8,077 7,474 על הפעילות 10%ניהול ותפעול הפרוייקט  18

 162,446 142,929 סה"כ עלות שנתית לקבוצה 19

 

 על העירייה , או לחילופין המפעילים שנבחרו על ידה , לעמוד בכל תנאי המודל. משרד

עם הורי התלמידים מתוכננים לכסות את מלוא העלויות, להפעלת החינוך יחד 

 תוכנית "ניצנים" בשנה"ל תשע"ח.

 עלות תקנית של הפעלת התוכנית בעיריה

 העירייה התקשרה עם מפעילים להפעלת תוכנית "ניצנים". .1

על פי מספר התלמידים אשר השתתפו בתוכנית "ניצנים" היה על המפעילים  .2

 מסגרות בבתי ספר. 7י ילדים ועוד מסגרות בגנ 65להפעיל  

לאור זאת, עלות תאורטית של התוכנית בשנה"ל תשע"ח על פי מודל ההפעלה של 

 –משרד החינוך הינה 

 ש"ח        

  X 65 142,929 = 9,290,385   גני ילדים .1 

 X 7 162,446 = 1,137,122   בתי ספר .2 

 ש"ח  10,427,507    סה"כ .3 

 

 )בש"ח(: אורטיים להפעלת התוכנית בשנה"ל תשע"חמקורות ההכנסה הת

           

  4,626,000 (X 300 X 1,542 10) –משרד החינוך  .1

  6,368,460 (X 413 X 1,542 10) –הורי התלמידים  .2

  10,994,460 -סה"כ הכנסה תאורטית להפעלת התוכנית 

התיאורטיים  הפער בין העלות התקנית של הפעלת התוכנית לבין מקורות ההכנסה

, בהשוואה למספר 22נובע ממספר התלמידים הממוצע המחושב לגן, מקסימום 

 התלמידים בפועל המחושב בהכנסות התיאורטיות.
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 הבקרה על הגורם המפעיל

 .עמידה במספר התלמידים בכל מסגרת בבית ספר / גן .1

משרד החינוך קבע את הקריטריונים הבאים לביצוע התשלום לרשות 

 ית:המקומ

 תלמידים משתתפים בקבוצה של חינוך רגיל בבית הספר. 34תלמידים ועד  18-מ

 תלמידים משתתפים בקבוצה של חינוך רגיל בגנים. 34תלמידים ועד  15-מ

תלמידים משתתפים בקבוצה של החינוך המיוחד בבתי  12עד תלמידים ו 5 -מ

 ספר וגנים.

 25 -תלמידים בגן ו 22של יש לציין כי בכל מקרה התחשיב מחושב לפי ממוצע 

 בחינוך המיוחד. 8 -תלמידים בבית ספר ו

)דרישת תשלום( ודוח אחד מרכז  על העירייה היה להגיש דיווחים תקופתיים

 שנתי, בגין הנתונים להפעלת התוכנית "ניצנים" בשנה"ל תשע"ח.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו  ג)ו(: לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו170

 ביקורת של מבקר העירייה, ... למועצה, ולא יפרסם ממצא 
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 להלן ריכוז הממצאים שעלו בבדיקה :

 
 

 

עלויות הפעלת התוכנית

שכבה

מס' מסגרות 

לפי דו"ח 

ביצוע סופי

חודש התחלה 

לפי בקשות 

תשלום

חודשים 

בשנה

עלות שכר צוות 

למסגרת לשנה 

לפי משרד החינוך

עלות שכר צוות 

לפי חודשי פעילות

סה"כ עלות שכר 

צ"ל לפי משרד 

החינוך

לפי משרד 

החינוך

לפי חודשי 

פעילות

צ"ל לפי משרד 

החינוך

לפי משרד 

החינוך

לפי חודשי 

פעילות

צ"ל לפי משרד 

החינוך

גנים
63

ספט-18
10

57,555
              

57,555
             

3,625,965
       

 
13,740

            
 

13,740
           

 
865,620

        
 

60,720
           

 
60,720

         
 

3,825,360
     

 

גנים
2

נוב-18
8

57,555
              

46,044
             

92,088
            

13,740
            

 
10,992

           
 

21,984
          

 
60,720

           
 

48,576
         

 
97,152

          
בתי ספר 

7
ספט-18

10
64,988

              
64,988

             
454,916

          
 

12,340
            

 
12,340

           
 

86,380
          

 
73,600

           
 

73,600
         

 
515,200

        
 

סה"כ
72

28
180,098

            
168,587

           
4,172,969

       
 

39,820
            

 
37,072

           
 

973,984
        

 
195,040

         
 

182,896
       

 
4,437,712

     
 

שכר צוות
העשרה

הזנה
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להלן מספר התלמידים שדווח על ידי העירייה בדוח ביצוע לסוף שנה בהשוואה  

 תשע"ח : –הלבקשות התשלום שדווחו במהלך השנ

נדרש בדרישות תשלום  מדווח בדוח ביצוע שנתי תאור מס'

 תקופתיות

פער בין דרישות 

תשלום לבין דו"ח 

 ביצוע שנתי

 בתי ספר גנים בתי ספר גנים  בתי ספר גנים  

מספר משתתפים ממוצע  1

 לחודש

1,375 167 1,118 169 257 2- 

מספר מסגרות שהופעלו  2

 בממוצע לחודש

65 7 53 7 12 0 

 0 0 24 21 24 21 ממוצע תלמידים למסגרת 3

ממוצע התלמידים לפי  4

 תחשיב משרד החינוך

22 25 22 25 0 0 

 

מהנתונים המוצגים בטבלה עולה כי העירייה לא דרשה ולא קיבלה תשלום עבור 

 תלמידים בשנה"ל תשע"ח. 257השתתפות 

 -שרד החינוך בסךוסר בהשתתפות מח -המשמעות הכספית של העדר הדיווח הינה

 ( .X 300 X 257 10ש"ח )  771,000

כספים אלו היו מיועדים למימון עלויות הפעלת התוכנית, הן אצל המפעילים והן 

 בעירייה.

 

 עלויות הפעלת התוכנית .2

 להלן ריכוז עלויות שכר, חוגים ,ציוד מתכלה, והזנה לפי הנחיות משרד החינוך:  

 ש"ח                        

  4,172,969            שכר הצוות .1 

  973,984         עלות פעילות העשרה .2 

      4,437,712                 עלות הזנה .3 

  9,584,665                  סה"כ .4 

   958,466   10%(  ניהול הפעילות )תקורה .5 

  10,543,131                    סה"כ 
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 לוודא הפעלת תוכנית ניצנים בהתאם לעלויות ההפעלה.על העירייה היה 

בשנה"ל תשע"ח  ש"ח 958,466 -הביקורת מציינת כי העיריה יכלה לדרוש ולקבל סך

 עבור הוצאות ניהול התוכנית על ידה.

בבקשת העירייה שהוגשה למשרד החינוך לא נכללה דרישה בגין עלויות הפעלת 

 התוכנית.

בר העיריה כי : התקבלה החלטה בעירייה לא במענה לשאלת הביקורת השיב גז

לדרוש את עלויות הפעלת התוכנית ממשרד החינוך בשנה"ל תשע"ח, וכי בעתיד תפעל 

 העיריה להגשת הדרישות בהתאם לתוכנית ההפעלה של "ניצנים".

במענה לדרישת הביקורת כי יועבר לעיונה מסמך או פרוטוקול הדן בהחלטה  למתן 

לעמותות, השיב הגזבר כי בישיבת הנהלת העירייה פטור מתשלום התקורה 

שהתקיימה במהלך שנה"ל תשע"ח הוחלט כי יש לפטור את העמותות מתשלום 

תקורת ההפעלה לעירייה, וזאת בשל קשיי הפעלת התוכנית לראשונה ,בשנה"ל 

 תשע"ח.

להלן השוואת עלויות שכר, העשרה והזנה, כפי שדווחו בדוח ביצוע תשע"ח לעומת 

 ת לפי הנחיות משרד החינוך:עלויו

לפי הנחיות  פרטים מס"ד

 משרד החינוך

 ש"ח

לפי דו"ח ביצוע 

תשע"ח שדווח 

 למשרד החינוך

 ש"ח

פער בין הוראות 

משרד החינוך לבין 

הדיווח למשרד על 

 הביצוע. ש"ח

 1,525,721 5,698,690 4,172,969 שכר תעלויו 1

 - 282,253 1,256,237 973,984 חוגים וציוד מתכלה 2

 -1,271,148 3,166,564 4,437,712 הזנה 3

 958,466 0 958,466 תקורה  4

 421,640 10,121,491 10,543,131 סה"כ 

 

 מהנתונים המוצגים לעיל מתברר כי : 

הביצוע השנתי למשרד החינוך חרג מההנחיות של משרד החינוך, כאשר  .1

די משרד הוצאות השכר היו גבוהות יותר מההוצאות אשר נקבעו על י

 החינוך.

הוצאות ההזנה היו פחותות באופן משמעותי מהוצאות ההזנה שנקבעו על  .2

 ידי משרד החינוך.

 הוצאות התקורה לא נדרשו  על ידי  העירייה .  .3
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 ביקורת על ידי משרד החינוך על הפעלת תוכנית "ניצנים"

 כללי

לאפשר  בהתאם להסכם שנחתם בין העירייה לבין משרד החינוך מתחייבת העיריה

 קיומה של ביקורת במוסדות בהם מתקיימת תוכנית "ניצנים" במהלך שנה"ל.

 בקרות שטח בשנה"ל תשע"ח.

 3הודיע משרד החינוך כי נערכו  2018באוקטובר  29במכתב שהגיע לעירייה ביום 

בתי  3-בקרות ב 9גנים ועוד  50 -ות בבקר 150מהן  מוסדות, 159 -בקרות שטח ב

 הספר.

ממספר הילדים  80%נמצא כי מספר הילדים הנוכחים היה נמוך מ  בקרות  12-ב 

ות לא היתה יכולת לאמת את הנתונים שכן לא בקרות אחר 6 -במועד הבקרה, וב

 נמצאו הכתובות.

תלמידים  139ובעוד  תלמידים 115 -כתוצאה מהבקרות הללו לא יהיה ניתן להכיר ב

 אשר לא נמצאה כתובת המוסדות.

 אלש"ח. 762 -ינה קיזוז בסךהמשמעות המעשית ה

 115+  139=  254 –מספר התלמידים 

  X 300 X 254 10ש"ח =  762,000 -סכום הקיזוז

 

 היתגובת העירי

ימי  10משרד החינוך אפשר לעירייה להגיב לטענותיו אלו, בטרם יבוצע הקיזוז, תוך 

 עבודה. הביקורת מצא כי העירייה לא העבירה תגובה.

כי מייד עם גילוי הממצא יזם מבקר העיריה ומצא לנכון לקיים  עוד מציינת הביקורת

פגישה דחופה עם מחלקת החינוך וגזבר העיריה לצורך מתן מענה למשרד החינוך, 

 ואף לפני סיום הליך הביקורת .

 -הביקורת מדגישה כי העדר תגובה הולמת למשרד החינוך עלולה לגרום לקיזוז בסך

 ש"ח מכספי העיריה. 762,000

קבות פניה שנערכה על ידי מרכז השלטון המקומי על ליקויים שנפלו בבקרות בע

השטח, קבע המשרד קריטריונים מקלים על הרשויות ובהם נמדדים מספר הפעמים 

 בהם ארעו ליקויים בבקרות.

הודיע משרד החינוך לעירייה כי בהעדר תגובתה לממצאי  2019ביוני  25ביום 

 -קלים החדשים אשר נקבעו, יקוזז מהעירייה סךהביקורת ולאור הקריטריונים המ
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ש"ח. תוצאות בקרות השטח הללו ישמרו במשרד החינוך וישמשו כאבן בוחנת  34,800

 להמשך התנהלות העיריה.

הביקורת מדגישה כי על העירייה להקפיד ולבחון את פעילות המפעילים ולדרוש מהם 

 דיווחים מהימנים על השתתפות התלמידים.

 

 ל המפעילים את תוכנית "ניצנים"הביקורת ע

 כללי

      על פי ההסכם שנחתם בין משרד החינוך לעירייה, על העירייה להפעיל את  .1

 התוכנית "ניצנים" בשנה"ל תשע"ח בהתאם למודלים שנבחרו על ידה.

במידה והעירייה תבחר להפעיל את התוכנית באמצעות מפעילים, על העירייה  .2

המפעילים ולוודא קיומם של כל ההוראות עליהם להפעיל מערך בקרה על 

 התחייבה.

בתגובה לשאלת הביקורת השיב חשב מחלקת החינוך כי לא נערכת על ידו בקרה  .3

 על הפעולות השוטפות של המפעילים.

 הביקורת בקשה לקבל מאת המפעילים : .4

 דו"ח על ההכנסות וההוצאות לשנה"ל תשע"ח. (1 

 רשימת המשתתפים. (2 

 תלושי שכר ועלות מעביד של העובדים המועסקים בתוכנית "ניצנים". (3 

במהלך עבודת הביקורת הוגשו על ידי חשב המחלקה חלקים מסוימים  .5

 מהמסמכים אשר נדרשו.

הביקורת מציינת כי על פי מסמכים אלו לא ניתן לערוך את הבקרה כפי שהתחייבה 

 העירייה לבצע.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו  ג)ו(: לא יפרסם אדם170

 ביקורת של מבקר העירייה, ... למועצה, ולא יפרסם ממצא 
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 המלצות -פרק ד' 

מומלץ כי העיריה תפעל להגדיל את מספר המשתתפים ב"תוכנית ניצנים" כך  .1

 שתכלול את מרבית התלמידים בעיר.

ה תעמוד בכל דרישות משרד החינוך להפעלת "תוכנית מומלץ כי העירי .2

 ניצנים", לרבות קיומן של ועדות היגוי רשותיות.

 מומלץ כי העיריה תפעל לפרסום מכרז להפעלת "תוכנית ניצנים" בעיר. .3

מומלץ כי העיריה תערוך הסכמי התקשרות עם כל אחד מהזוכים במכרז  .4

 להפעלת "תוכנית ניצנים" .

לול בהסכמים אלו את עלויות הפעלת התוכנית על ידה, מומלץ כי העיריה תכ .5

כך שהמפעיל ישא בחלק מעלויות העיריה בתוכנית בהתאם להסכם שנחתם 

 עם משרד החינוך.

מומלץ כי העיריה תיזום פיקוח ובקרה על הפעלת התוכנית באופן שוטף  .6

 במהלך כל השנה.

תוכנית מומלץ כי העיריה תעמוד בקשר שוטף עם נציג משרד החינוך ל" .7

 ניצנים" ותמלא אחר כל דרישותיו ממנה )דוחות ביקורת ותגובה עליהם(.

מומלץ כי העיריה תערוך חשבון מדויק של כל הכספים המתקבלים ממשרד  .8

החינוך בגין "תוכנית ניצנים" ותנכה מהם את כל עלויותיה שלה, בטרם 

 העברת הכספים למפעילים.

פעלת התוכנית באופן מדויק מומלץ כי העיריה תנהל את החשבונות של ה .9

 בספרי החשבונות שלה.

 

 

 

 

 

 

 

ג)ו(: לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו 170

 ביקורת של מבקר העירייה, ... למועצה, ולא יפרסם ממצא 
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 הסכם ההתקשרות עם משרד החינוך  -נספח א'
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 ממשרד החינוך בגין התוכנית לפי מסודות  שהתקבלוסך התקבולים  -נספח ב'
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 ח"ל  תשע"מספר התלמידים בשנה -נספח ג'
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 הערות ראש העירייה

 2017כמפורט בדו"ח הביקורת, תכנית ניצנים אושרה על ידי הממשלה רק בשנת 
 ועיריית אור יהודה בחרה להצטרף לתכנית לראשונה בשנת הלימודים תשע"ח.

הדברים, ההצטרפות לתכנית הייתה כרוכה ב"חבלי לידה". האמור מקבל  מטבע
משנה תוקף לנוכח העובדה שדרישות משרד החינוך ומנגנוני הפעלת התכנית, 

 מורכבים מאוד ביחס לתכניות אחרות המופעלות בשיתוף משרד החינוך.

וך יצוין כבר עתה, כי ביחס להערת הביקורת לפיה הוגשו על ידי חשב אגף החינ
מסמכים חלקיים בלבד, הרי שמתגובתו עולה כי האגף פעל בשיתוף פעולה מלא 

 ולא הייתה דרישה קונקרטית של הביקורת להמצאת מסמכים נוספים.

לגופו של עניין, כעולה מתגובת אגף החינוך, מרבית הערות הביקורת נובעות 
ערת מהעובדה כי התכנית הופעלה לראשונה בעיר בשנת תשע"ח. כך למשל, ה

הביקורת לפיה העירייה לא הגישה תכנית היגוי, נובעת מהעובדה כי שנת תשע"ח 
הוגדרה על ידי משרד החינוך כשנת מעבר ועל כן לא נדרשה הגשת תכנית היגוי 
מראש, כפי שנדרשה לאחר מכן. בהקשר זה, הנני מנחה את אגף החינוך לפעול 

 להקמת ועדת היגוי.

ל לפרסום מכרזים וחתימה על הסכמים עם הנני מנחה את אגף החינוך לפעו
מפעילי תכנית ניצנים בעיר לשנות הלימודים הבאות ולעבוד בשיתוף המחלקה 

 המשפטית.

מדו"ח הביקורת מתקבלת תמונה לפיה לא מבוצע פיקוח ובקרה על התכנית 
במהלך השנה. כך למשל, נכתב בדו"ח כי התשלומים מועברים למפעילי התכנית 

ל בדיקה לגבי הפעילות אשר בוצעה או לא בוצעה". מתגובת אגף מבלי שנערכת "כ
החינוך עולה כי התשלום למפעילים מבוצע לאחר שרכזת תכנית ניצנים בודקת 
היטב את נכונות הדוחות המוגשים לאגף החינוך ואף מבצעת ביקורות בשטח על 
ידי מפעילי התכנית ומאשרת לחשב האגף כי הפעילויות מתקיימות בהתאם 

 נחיית משרד החינוך. לה

אשר להערת הביקורת לפיה קיים פער בין דיווחי הביצוע בהשוואה לבקשות 
 771,000התשלום שדווחו, באופן המונע מהעירייה השתתפות משרד החינוך בסך 

הרי שמתגובת אגף החינוך עולה כי אותם נתונים נובעים מספירה כפולה של ₪, 
זה. על כן, ממצאי הביקורת בדבר משתתפים והלכה למעשה לא קיים פער שכ

ם. עוד יצוין בהקשר זה, כי הערת אינם מדויקי -חוסר בהשתתפות משרד החינוך
₪  958,466הביקורת לפיה העירייה יכולה הייתה לדרוש ולקבל תשלום נוסף בסך 

 צאות ניהול התכנית, מקורה בטעותעבור הו

תתפים בפועל ולא משרד החינוך משתתף בהוצאות העירייה בהתאם לכמות המש
על פי דיווח בלבד. גם הערת הביקורת לפיה הוחלט על ידי העירייה לא לדרוש 
תקורות ממשרד החינוך אינה מדויקת. החלטת העירייה הייתה שלא לדרוש 
תקורות ממפעילי התכנית. אשר לדרישת התקורות ממשרד החינוך, הרי 

 הללו.שממילא, לא ניתן לדרוש ו/או לקבל ממנו את התקורות 
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הנני שמחה לעדכן ₪  34,800אשר להערת הביקורת לפיה קוזז מהעירייה סך של 
 כי לאחר ערעור שהגישה העירייה, הושב לעירייה מלוא סכום הקיזוז.

אשר להערת הביקורת בדבר ניהול חשבונות באופן מדויק, הרי שמתגובת אגף 
צע באופן החינוך עולה כי החל משנת הלימודים תש"פ הרישום בספרים מבו

מדויק כאשר ישנה הפרדה ברורה בין תכנית ניצנים במהלך שנת הלימודים לבין 
תכנית ניצנים בחופשות. כמו כן, הרישום מבוצע על פי שנת לימוד ולא על פי שנת 

 כספים. 

כעולה מתגובת אגף החינוך, העירייה התקשרה עם חברה חיצונית לביצוע בקרה 
תכליתה למנוע ליקויים כדוגמת אלו שנמצאו על תכנית ניצנים באופן שוטף, ש

בדו"ח. אני מנחה את חשב האגף לעמוד בקשר ישיר ושוטף עם חברה זו ולקיים 
 עליה פיקוח ובקרה וכן לעמוד בקשר שוטף עם נציג משרד החינוך.
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 מבקר העירייה
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 ביקורת

התקנת מערך מצלמות אבטחה 

 ברחבי העיר
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 תוכן העניינים
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 חוות דעת משפטית מצלמות אבטחה -נספח א'
 צילומי מסך של שלטים ברחבי העיר  -ב'נספח 

 יום מכרזס -טכנולוגיה בעל"א -נספח ג'
 סדות  חינוךדוגמה לטופס מוביל מצלמות במו -נספח ד'
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 מבוא -פרק א 

בשנים האחרונות הולך וגובר השימוש באמצעים טכנולוגיים לפיקוח ולמעקב חזותי 

 מתחמים פרטיים. או קולי מרחוק על שטחים ציבוריים ועל

בוצע פרויקט  2018. במהלך שנת 2008הוקם בשנת  בעיר מצלמות המקוריהמערך 

מקיף לשדרוג מערך המצלמות תוך החלפת מצלמות רבות ושדרוג ציוד הקלטה 

 בצילומי ישירה צפייה מאפשרות העיר ברחבי האבטחה הפזורות ואחסון. מצלמות

 קיום הינה מטרת המצלמות  .מהשעות בימ 24, בעיר נרחבים מאזורים אבטחה

 בהתאם לאירועים  ,תגובה כוחות והפעלת , בעיר שונים במקומות מצב הערכת

 המצלמות .העיר תושבי לכל אישי ביטחון והקניית הציבורי הסדר שמירת  ,הנצפים

  ,רכוש על הגנה :כגון מטרות של רחב למגוון משמשות העיר ברחבי שהותקנו

  .וכדומה הציבור בקרב הביטחון תחושת הגברת  ,ציבורי סדר שמירה על

 . 2019 דצמבר –אוגוסט  הביקורת נערכה במהלך החודשים

 מטרת הביקורת

לבחון את תהליך ההצבה והתקנה של  מצלמות אבטחה במרחבי העיר ובמרחב 

 הציבורי

מדיניות, יישום הוראות החוק והתקנות, לרבות היבטים של אבטחת   בהיבטים של:

 ה על הפרטיות, הגישה והשימוש במידע, כספים והתקשרויות.מידע, הגנ

 מתודולוגית הביקורת

ך המחשוב במהלך הביקורת נפגשה הביקורת עם מנהל אגף ביטחון, מנהל מער

 האחראי לנושא מצלמות  , גזבר העירייה, אחראי על הרכש ויועץ ראש העירהעירוני

 . האבטחה

ם שנבחנו, בחנה הגדרות טכנולוגיות, הביקורת בחנה מסמכי תיעוד בנוגע לנושאי

 קיום נהלים, קיום דיונים, סקרים וכד'. 

בנוסף בוצע סיור על ידי הביקורת במדגם מקומות בהם מוצבות מצלמות אבטחה 

 לבחינת נאותות שילוט ומיקום. 

במהלך עבודתה הסתייעה הביקורת במומחה לאבטחת מידע. הממצאים, כמפורט 

של מערך המצלמות, נבחנו על ידי יועץ חיצוני בעל בפרק הדן באבטחת המידע 

 סיכוני מידע ובניהול מערכות , ביקורת מידע אבטחת בתחומי בינלאומיות הסמכה

  סייבר.
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 הערת הביקורת

הביקורת מבקשת לציין לחיוב כי מיד בסמוך לסיום הביקורת והפצת דוח הטיוטה, 

ממצאיה: צוות לבחינה החל מנכ"ל העירייה בהקמת שני צוותי עבודה לטפל ב

 וגיבוש מדיניות העירייה וצוות להקמת מרכז בקרה ותפעול.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ג)ו(: לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו 170

 ביקורת של מבקר העירייה, ... למועצה, ולא יפרסם ממצא 
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 ובדותע -פרק ב 

 רקע נורמטיבי

חוק הגנת הפרטיות( קובע –)להלן  1981לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א  1סעיף  .1

 כי לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו.

 לחוק הגנת הפרטיות קובע, כי פגיעה בפרטיות היא אחת מאלה: 2סעיף 

 בילוש או התחקות אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת. .א

 ה על פי חוק.האזנה האסור .ב

 צילום אדם כשהוא ברשות היחיד. .ג

פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או  .ד

 לבזותו.

פרסום תצלומו של נפגע ברבים שצולם בזמן הפגיעה או סמוך לאחריה  .ה

 באופן שניתן לזהותו ובנסיבות שבהן עלול הפרסום להביאו במבוכה.

ת קובי כי פניה לאדם לקבלת מידע לשם החזקתו לחוק הגנת הפרטיו 11סעיף  .2

 או שימוש בו במאגר מידע תלווה בהודעה שיצוינו בה פרטים המפורטים בחוק.

פרסמה הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד  2012בחודש אפריל  .3

בנושא "שימוש במצלמות  4/2012מספר  רמו"ט( הנחיה-המשפטים )להלן

נקלטות בהן". מטרת ההנחיה, להבהיר את אבטחה ומעקב במאגרי התמונות ה

עמדת רשם מאגרי מידע ביחס לתחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 

על שימוש במצלמות מעקב במרחב הציבורי, אשר הצילומים הנקלטים  1981

 בהן נאגרים במאגרי מידע ממוחשבים.

ההנחיה משקפת את הפרשנות המשפטית שתשמש את רשם מאגרי המידע 

ך ובעת הפעלת מגוון הסמכויות המסורות לו בחוק, לרבות הפיקוח על לצור

מילוי הוראות החוק והתקנות שמכוחו, רישום המאגר בפנקס המאגרים, ביטול 

או התלייה של רישום קיים והטלת קנס מנהלי בגין הפרת ההוראות בחוק 

 ובתקנות העבירות המנהליות )קנס מנהלי 1985העבירות המנהליות, התשמ"ו 

 .2004הגנת הפרטיות( תשס"ד 

ההנחיה קובעת גם, כי צילום באמצעות מצלמות מעקב במרחב הציבורי יוצר 

א לחוק יסוד כבוד 7חשש לפגיעה בעצם הזכות לפרטיות, המעוגנת בסעיף 

 , הקובע כי כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו. 1992האדם וחירותו, התשנ"ב 
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המופעלות כיום, קיימות תכונות בסיסיות במערכות צילום והקלטה דיגיטליות  .4

המאפשרות מפתוח אוטומטי ואפשרויות שליפת מידע לפי פרמטרים כגון חתכי 

זמן הצילום ומיקומו. במקרים  מסוימים אף קיימות יכולות זיהוי אוטומטיות 

או אוטומטיות או אוטומטיות למחצה של אובייקטים שונים בתמונה כגון 

וי של כלי רכב או הפרדה של הפריטים המופיעים פענוח מספר לוחיות זיה

 בתמונה )אנשים, כלי רכב, בעלי חיים וכד'(.

בנוסף, גם תוכנות לזיהוי פנים אוטומטי הקיימות זה מכבר בשוק, עשויות 

 לספק למערכות הצילום דיוק בזיהוי פנים ברמה הולכת ומשתפרת.

 יתר בנושאים הבאים: של רמו"ט קובעת נורמות התנהלות, בין ה 4/2012הנחיה  .5

. להנחיה מתייחס לאופן קבלת ההחלטה על הצבת מצלמות 3.1.1סעיף  .א

 מעקב וקובע בין היתר:

על רשות מקומית לקבל את ההחלטה על השימוש במצלמות האבטחה  (1

 באופן מושכל ומודע, לאחר בחינת הצרכים והחלפות.

ב, יש להתייחס לתכלית אותה מבקשים להשיג באמצעות מצלמות המעק (2

ולאחר  -מטרת מצלמות המעקב חייבת מוגדרת באופן חד, ספציפי ומפורש

 שנקבעה המטרה אין להשתמש בצילומים למטרות זרות.

יש לבחון את מידתיות  השימוש במצלמות המעקב לשם השגת המטרה  (3

 הרצויה.

כאשר מבקשים להתקין מצלמות מעקב במקומות המיועדים לכינוס של  (4

נוך ומתנ"סים, יש לנקוט בזהירות יתרה בקבלת קטינים, כגון מוסדות חי

ההחלטה על הצבת המצלמות והפקדה על מיקומן ועל השימוש במידע 

 שנאסף באמצעותן.

. להנחיה מתייחס לתכנון הפרטיות בעת התקנת והפעלת 3.1.2סעיף  .ב

 מצלמות המעקב:

בתכנון מערכת מצלמות מעקב והשימוש בהן, ההגנה על פרטיות הציבור  (1

 מש שיקול מרכזי.צריכה לש

יש להציב את המצלמה במקום ובזווית שיכסו במידת האפשר רק את  (2

 השטחים הרלוונטיים ויקלטו באופן המזערי האפשרי את שאינו רלוונטי.

רצוי להתקין בכל אתר את מספר המצלמות המינימאלי החיוני להשגת  (3

 המטרה המבוקשת.

ם רלוונטי לש לצמצם את פעילות המצלמות רק לזמנים בהם הצילו (4

 למטרה המבוקשת.
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 . להנחיה מתייחס לידוע הציבור על מצלמות האבטחה:3.1.3סעיף  .ג

 11לחוק הגנת הפרטיות ודרישת השקיפות בסעיף  1האיסור שבסעיף  (1

לחוק מחייבים ליידע את הציבור על הצבת מצלמות אבטחה. אמצעי 

הידוע המינימאלי הוא הצגת שלטים בסמוך למקום בו המצלמה 

 , וכן בכניסה לאזור הכיסוי של המצלמה.מותקנת

שלט האזהרה  חייב להיות קריא וברור , ורצוי שיכלול את הפרטים  (2

הבאים: ציור של מצלמה , שם הארגון האחראי על הצבת המצלמה, 

תיאור תמציתי של מטרות הצבת המצלמה, במידה וקיים כתובת אתר 

 בהן.אינטרנט הכולל את רשימת המצלמות ומדיניות השימוש 

. להנחיה מתייחס למתן זכות עיון, במיוחד בצילומי מצלמות 3.1.5סעיף  .ד

 מעקב להם מאפיינים מיוחדים:

לחוק הגנת הפרטיות ובתקנות הגנת  13אופן מתן זכות עיון מוסדר בסעיף  (1

הפרטיות, )תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת 

 עיון(.

צורך להניק זכות עיון במאגר הקלות  סבור הרשם שבדרך כלל לא יהיה (2

בו לא בוצע עיבוד של המידע המאפשר אחזור לפי זהות המצולמים, 

 ימים. 30בתנאי שמשך שמירת הצילומים אינו עולה על 

אופיו של המאגר מחייב זיהויו של המבקש. העיון בצילומים יעשה גם לפי  (3

 תמונה.

יותר מן הרגיל. ניתן  על המבקש לעיון במאגר להיות קונקרטית וספציפית (4

לדרוש ממבקש העיון שיפרט את התאריך ואת השעה המדויקים בה הוא 

 מבקש לעיין והסבר מדוע הוא מבקש לעיין במידע ממועדים אלה.

 . להנחיה מתייחס לאבטחת המידע:3.1.6סעיף  .ה

לחוק הגנת הפרטיות מטיל אחריות לאבטחת המידע במאגר על  17סעיף  (1

 מאגר המידע והמחזיק בו. בעל מאגר המידע, מנהל

אבטחת מידע במערכת מצלמות מעקב המופעלת בידי גוף פרטי או ציבורי  (2

כאחד, מחייבת קיום הגנה פיסית ולוגית על המערכת קביעת נהלים 

ברורים להקלטת הצילומים, לעיבודם ולהפצתם  ולאבטחת המידע בהם, 

הקפדה קביעת רשימת מורשה גישה, והטלת מגבלות על גישתם למידע 

בבחירת עובדים שיהיו בעלי גישה למידע, הדרכה נאותה שלהם החתמת 

העובדים על התחייבות לסודיות קיום מערכת ניטור שתאפשר  תיעוד 

 ובקרה של כל ניסיונות הגישה למערכת.
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 . להנחיה מתייחס להגבלת השימוש המידע:3.1.7סעיף  .ו

ו גילוי לגורמים אין לעשות שימוש בצילומים , ובכלל זה העברה מסירת א

שאינם קשורים לארגון מציב המצלמות או למטרה המקורית של השימוש 

במצלמות. אינו מתייחס למסירת הצילומים לגופים המפעילים סמכויות 

חקירה, לגורמים אחרים הרשאים לקבל אותם בהתאם להוראות הדין, 

 למסירת המידע על פי צו שיפוטי.

ת, העוסק בהגנה על פרטיות במאגרי מידע פרק ב' לחוק הגנת הפרטיו 7בסעיף  .6

 נקבע:

ות המידע, או הגנה על המידע מפני חשיפה, הגנה על שלמ -"אבטחת מידע"

 שימוש או העתקה והכל ללא רשות כדין.

ידע, המוחזק  באמצעי מגנטי או אופטי יועד מאוסף נתוני  -"מאגר מידע"

 לעיבוד ממוחשב.

מעמדו האישי, צנעת אישיותו, מצב ל אישיותו של אדם, נתונים ע -"מידע"

 בריאותו, מצב הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו.

( נתונים על אישיותו של אדם , צנעת אישיותו, מצב בריאותו, 1" )מידע רגיש"

( מידע ששר המשפטים קבע בצו, באישור 2מצבו הכלכלי, דעותיו ואמונתו, )

 מידע רגיש. ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שהוא

הנחיית רמו"ט קובעת, כי הגדרת המונחים מידע ומאגר מידע  היא על שמירת  .7

 נתונים על אודות אדם, כאשר המידע אודותיו מזוהה או ניתן לזיהוי.

בהקשר זה הביקורת מציינת  כי חלק ניכר מן ההקלטות ממצלמות המעקב        

ה או ניתן לזיהוי אודות הקיימת כיום במשק נכנס לגדרי המתייחס למידע מזוה

 אדם. בין אלה כלולות:

מערכות צילום המפעילות טכנולוגיות זיהוי רכב, לוחית רישוי אשר כבר  .א

 כיום מספקות זיהוי אוטומטי ברמת דיוק גבוהה.

מערכות אשר לצד הקלט ממצלמות המעקב ניזונות גם ממידע ממאגרים  .ב

מאפשרים רמה נוספים, כאשר הצלבת המידע משני המקורות ועיבודו 

 גבוהה של זיהוי האובייקטים המצולמים.

מערכת מצלמות המפעילה זיהוי פנים אוטומטי ברמת דיוק ממוצעת  .ג

 מינימאלית.

באופן  \מערכות בעלות יכולות ניתוח ושליפת מידע ויזואלי ברמה גבוהה .ד

 שמקל מאוד על תהליך זיהוי אנשים.
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 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי: 8סעיף  .8

אדם ולא יחזיק מאגר מידע החייב ברישום לפי סעיף זה, אלא אם לא ינהל  .א

 כן התקיים  אחד מאלה:

 המאגר נרשם בפנקס. (1

 .1ב 10הוגשה בקשה לרישום המאגר והתקיימו  הוראות סעיף  (2

המאגר חייב ברישום לפי סעיף קטן הוראת הרשם כללה הרשאה לניהול  (3

 והחזקה של המאגר עד רישומו.

במאגר מידע החייב ברישום לפי סעיף זה , אלא לא ישתמש אדם במידע ש .ב

 למטרה שלשמה הוקם המאגר.

 א לחוק קובע כי:17כמו כן, סעיף   

מחזיק במאגרי מידע של בעלים שונים יבטיח כי אפשרות הגישה לכל מאגר  (א

תהיה נתונה רק  למי שהורשו לכך במפורש בהסכם בכתב בינו בעליו של 

 אותו מאגר.

 8מאגרי מידע לפחות, החייבים ברישום לפי סעיף מחזיק שברשותו חמישה  (ב

ימסור לרשם, מדי שנה רשימה של מאגרי המידע שברשותו, בציון שמות 

בעלי המאגרים, תצהיר על כך שלגבי כל אחד מן המאגרים נקבעו הזכאים 

 בגישה למאגר בהסכם בינו לבין הבעלים, ושמו הממונה על האבטחה.

לחוק ובתקנות הגנת הפרטיות  13דר בסעיף אופן מתן זכות העיון במידע מוס .9

  1981לבקשת עיון( התשמ"א  )תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב

הנחיות רשם מאגרי המידע מוסיפות וקובעות כי ביחס לעיון בצילומים 

 במצלמות המעקב יש להתייחס למאפיינים ייחודיים:

ם והמשפטיים הכרוכים לנוכח אופי המאגר ובשים לב לקשיים הפרקטיי .א

במימוש זכות עיון באוסף הצילומים, סבור הרשם שבדרך כלל לא יהיה 

צורך להניק זכות עיון במאגר הקלטות בו לא בוצע עיבוד של המידע 

המאפשר אחזור לפי זהות המצולמים, בתנאי שמשך שמירות הצילומים 

 ימים.  30אינו עולה על 

שזיהויו של מבקש העיון בצילומים  אופיו של המידע  האגור במאגר מחייב .ב

 יעשה גם לפי תמונה.

כיוון שעל פי רוב בשלב הראשון , האנשים המצולמים לא יהיו מזוהים ולא   .ג

ניתן יהיה לערוך בהקלטות חיפוש ממוחשב  לפי שם , על הבקשה לעיון 

במאגר להיות קונקרטית וספציפית יותר מן הרגיל, ניתן לדרוש ממבקש 
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התאריך ואת השעה המדויקים בה הוא מבקש לעיין  העיון שיפרט את

 במידע  ממועדים אלה.

 מתן זכות עיון בצילומים לפלוני עשוי לחשוף אותו למידע עודף לעניין זכות .ד

העיון שלו ועלול לפגוע בפרטיות של אנשים אחרים. לכן כאשר בצילום בו 

נה מבקש נושא המידע לעיין מופיעים גם אנשים אחרים, יש לנהוג במש

זהירות. אפשרות אחת היא למחוק מהסרט את הדמויות האחרות או 

לטשטש אותן. אפשרות אחרת המתאימה יותר לצילום במצלמה שהותקנה 

באזור בו הציפיה לפרטיות היא פחותה היא לאפשר למבקש העיון לצפות 

 בהקלטה במתקני מפעיל המצלמה אך להימנע מלמסור לו העתק שלה.

הפרטיות קובע כי העירייה מחויבת למנות אדם בעל ב לחוק הגנת 17סעיף  .10

 הכשרה מתאימה לתפקיד הממונה על אבטחת מידע.

 קובע:  2017 -לתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע( תשע"ז 3סעיף  .11

חלה חובה למנות ממונה על אבטחת מידע, או מונה ממונה על אבטחת מידע 

 :במאגר המידע יחולו הוראות אלה

כפוף ישירות למנהל מאגר המידע או למנהל  פעיל של  ממונה אבטחה יהיה (1)

בעל המאגר או המחזיק בו, לפי העניין או נושא משרה  בכירה  אחר הכפוף 

 ישירות למנהל המאגר.

הממונה יכין תכנית לבקרה שוטפת על העמידה בדרישות תקנות אלה.  (2)

 יבצע אותה ויודיע לבעל מאגר המידע ולמנהל על ממוצאיו.

בטחה לא ימלא תפקיד נוסף שעלול להעמידו בחשש לניגוד הממונה על א (3)

 עניינים במילוי תפקידו לפי תקנות אלה.

הטיל בעל מאגר המידע על ממונה על אבטחה משימות נוספות על החובות  (4)

 המנויות לשם ביצוע תקנות אלה, יגדרן בצורה  ברורה.

 -ן(, תשנ"חטובי וניהול רישום, מחסנים ניהול רכישות )הסדר העיריות תקנות .12

 הטובין ורישום המחסנים ניהול טובין רכישת לאופן הוראות קובעות  1998

 מחסניה את תנהל, רכישותיה את תסדיר עירייה כי, נקבע 2 בתקנה .בעיריות

 .אלה לתקנות בהתאם שלה הטובין ואת

הנחות למטרת החוזר  .2015במאי  3-חינוך פורסם בשל משרד ה 3.7-85חוזר  .13

ל אופן ההכנסה של מצלמות לבתי הספר, על אופן השימוש בהן את בתי הספר ע

 והפעילות החינוכית שתלווה את השימוש במצלמות.
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ולאחריו חוזר מיוחד משותף עם משרד  1/2011חוזר מנכ"ל משרד הפנים  .14

,  דנים  בעקרונות והכללים לעניין 2018האוצר הממונה על השכר משנת 

קובע  כי עובד במשרת  3.5ון. סעיף העסקת עובדים בחוזה אישי במשרות אמ

אמון  שאינו המנהל הכללי אינו רשאי לתת הוראות והנחיות לעובדי הרשות, 

 למעט למזכירות ראש הרשות או לעובדים המועסקים במשרות אמון נוספות.

 24.3.2009עירייה, מתאריך  בתהליך הרכש  -1.4.02נוהל עבודה עירוני מספר  .15

ש הטובין בעירייה ובמוסדותיה, באמצעות שלבים נועד להגדיר את תהליך רכ

וכללי קבלת החלטות, במטרה להביא לתהליך רכש רציונאלי ואמין ולייעל את 

 .1.3.2011התהליך העוסק בכספי ציבור. הנוהל עודכן בתאריך 
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 ממצאים -פרק ג 

על הקמת מערך  2008במסגרת פרויקט "עיר ללא אלימות" הוחלט  בשנת  .1

הפרויקט , בהובלת מנהל אגף הביטחון בוצע על ידי  המקורי.מצלמות ה

, כך נמסר לביקורת, זכתה במכרז אשר G4Sולאחריה חברת  555חברת ברק 

בוצע פרויקט  2018במהלך שנת  הטכנולוגיה של המשרד לביטחון פנים. 

מקיף לשדרוג מערך המצלמות תוך החלפת מצלמות רבות ושדרוג ציוד 

 הקלטה ואחסון.

ה כי העירייה התקינה עשרות מצלמות אבטחה בתחומה, לרבות הועל

בפארקים וגינות ציבוריות, בצמתים מרכזיים, במוסדות עירוניים ובמוסדות 

מצלמות במרחב הציבורי ובכל  220 -חינוך. כיום עומד מערך המצלמות על כ

 זה במוסדות החינוך ומוסדות העירייה.

 מדיניות ונהלים קביעת       

ערך מצלמות אבטחה במרחב הציבורי על העירייה לפעול בהתאם בהקמת מ .2

לקבוע בחוקים, תקנות ונהלים, ובהתאם למדיניות שהנהלת העירייה 

הגדירה מכוחן של הוראות אלו. המדיניות תגדיר את התכלית אותה 

מבקשים להשיג באמצעות מצלמות המעקב. המשאבים העירוניים יגזרו 

 רה.בהתאם למדיניות כתובה שהוגד

כל ההיבטים את נהלים המסדירים ונמצא כי, לא קיימים מסמכי מדיניות  .3

לניהול מערך המצלמות בעירייה תוך התייחסות לדרישות החוק והנחיות 

אישור בקשים להשיג באמצעות מצלמות המעקב, התכלית אותה מ -לרבות 

הליכי הצבת מצלמות לרבות הגדרת ועדה ייעודית והרכבה, קריטריונים 

ים לקבלת החלטות להצבת מצלמות במיקומים השונים,  אבטחת מידע ברור

פיזית ולוגית של מצלמות, ניהול הרשאות גישה לצפייה במצלמות והקלטות, 

משך שמירה ומחיקת הקלטות, יידוע הציבור, ניהול תיקי אתר של מצלמות, 

תחזוקת ציוד מצלמות, הליכי מסירת הקלטות לגורמים חיצוניים , זכות 

 . ומהוכד עיון

 מידע רישום מאגר      

הגידול בשימוש במצלמות האבטחה, על רקע ההתקדמות הטכנולוגית  .4

המתמדת, טומן בחובו פוטנציאל לפגיעה בפרטיות במרחב הציבורי, שהיא 

זכות מוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ובחוק הגנת הפרטיות ובתקנות 

 אבטחת מידע.-הגנת הפרטיות
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נעשתה פנייה אל המחלקה המשפטית אשר   ובמסגרתה, במהלך הביקורת .5

נתבקשה לתת חוות משפטית באשר לחובת העירייה לרישום את השימוש 

במידע הנאגר , נשמר ומאוחסן ממצלמות האבטחה האמורות כמאגר מידע 

לבקשת מבקר העירייה כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות והתקנות מכוחו. 

לעירייה בנוגע לחובת רישום מאגר  תמשפטיה צתיועההתקבלה חוות דעת מ

 החוות דעת ההעביר תהמשפטי צתבמשרד  המשפטים. היוע מצלמות

שפורטו, שאכן אין צורך ברישום המאגר מנימוקים  תא גורסיה הבמסגרת

 :  ובכללם ציינה

יובהר כי נקודת המוצא לכתיבת חוות הדעת הינה, כי בהתאם למידע  .5.1

יואל לוי , יועץ ראש העיר שנמסר למחלקה המשפטית על ידי מר 

והממונה על מצלמות האבטחה בעירייה, מצלמות האבטחה המוצבות 

במרחב הציבורי בשטחה המוניציפאלי של עיריית אור יהודה ועל ידה, 

הינן מצלמות אשר מאפשרות שליפת מידע לפי פרמטרים כגון: חתכי זמן 

 בלבד.

חודשו.  2018ובשנת  2009מדובר במצלמות אשר הותקנו כבר בשנת  .5.2

ואולם, מדובר בהצבת מצלמות חדשות יותר במספר ובמיקום זהה 

למצלמות שהיו מותקנות בעבר. כמו כן , חרף חידוש המצלמות מדובר 

במערכת המצויה "ברף התחתון" מבחינת יכולת זיהוי ופענוח הנתונים 

 הנאגרים בה.

כאמור לעיל, בהתאם לנתונים שנמסרו למחלקה המשפטית המצלמות  .5.3

מוצבות ברחבי העיר מצויות ברשות הרבים בלבד והנתונים הנאגרים בו ה

הינם נתונים חזותיים בלבד שניתן לשלוף מהמערכת רק בהתאם לחתכי 

 זמן.

לנוכח האמור, לשיטתנו הנתונים הנאגרים במצלמות האבטחה אינם  .5.4

מהווים "מידע" כהגדרתו בחוק ועל כן, אינם מטילים על העירייה חובת 

 ר וכיוצר בזאת.רישום מאג

מכל המקובץ לעיל ]כפי שפורט בהרחבה בחוות הדעת, ראה נספח א'[,  .5.5

היועצת המשפטית לעירייה סבורה כי הנתונים הנקלטים במצלמות 

המעקב והאבטחה של העירייה, אינם מהווים "מידע" או "מידע רגיש" 

  כהגדרתם בחוק.

ייה כי אין לה ית לעירביקורת מסרה היועצת המשפטטיוטה הבהתייחסותה ל

 הערות.
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 המצלמות מערך ניהול

 מיקום וזוויות צילום קבלת החלטה על הצבת מצלמות מעקב,      

המיועד להבהיר את תחולתם של דיני הפרטיות והגנת   2010במסמך משנת  .6

המידע על השימוש במצלמות מעקב והצגת עקרונות בסיסיים לתנאים 

קבעה רמו"ט, משרד  4/2012לשימוש בהן, ולאחר מכן בהנחיה מספר 

המשפטים, לשם ביסוס התכלית הראויה והמידתיות, חייבת ההחלטה על 

השימוש במצלמות מעקב להתקבל באופן מושכל ומודע, לאחר בחינת 

הצרכים והחלופות לשימוש במצלמה. הצבת מצלמת מעקב אינה החלטה 

קציב שניתן לקבל כלאחר יד רק משום שאפשר להציב אותה, כגון שהתפנה ת

לרכישתה או שארע אירוע נקודתי שגורם ללחץ לעשות כן. משכך, בטרם 

קבלת ההחלטה יש לערוך תסקיר של השלכת השימוש במצלמה על זכויות 

 הציבור, ובמיוחד על הזכות לפרטיות.

שנים על ידי  10 -החלטה על הצבת מצלמות מיקום וזוויות התקבלה לפני כ .7

לא נשמר תייחסותו לביקורת מסר כי בההעירייה.  מנהל אגף הביטחון של

 .  2008החלטות בנוגע להצבת המצלמות בשנת תהליך תיעוד בעירייה לגבי 

בוצע שדרוג  2018יועץ ראש העיר כי, בשנת  בהתייחסותו לביקורת מסר .8

טכנולוגי בלבד של מערך מצלמות על ידי החלפת מצלמות תקולות שלא פעלו 

ן. לאור זאת לשיטת יועץ ראש העיר, כלל תוך שדרוג ציוד ההקלטה ואיחסו

לא היה צורך בדיון מחדש לגבי מיקום וזוויות המצלמות תוך כינוס ועדה 

 . 4/2012ייעודית לנושא כמצופה בהתאם להנחיה 

שנים  10קביעה זו לדעת הביקורת לא סבירה לאור העובדה שעברו מעל  .9

 ממועד המקורי, כאשר ההנחיה של משרד המשפטים בנושא מצלמות

צבה מקורית של שנים לאחר ה 4-2, 2012-ולאחר מכן ב 2010פורסמה בשנת 

מצלמות. מה גם נמסר מיועץ ראש העיר שלא קיים תיעוד בידיו לגבי 

 . 2008שיקולים והחלטות לגבי מיקומים וזוויות של המצלמות במקור בשנת 

זאת ועוד, הביקורת העלתה כי גם לגבי הצבת מצלמות במקומות חדשים,  .10

לא כונסה ועדת היגוי  2019פים בהם הותקנו מצלמות מעקב אף בשנת נוס

לקבלת ההחלטות וההחלטה נעשית בידי גורם אחד )ראה הרחבה בסעיף 

 סמכות ואחריות(.

בהתייחסותו לביקורת השיב יועץ ראש העיר כי לא בוצעה הערכה בעת 

, לא בוצעה הערכה בעת פרסום ההנחיה בשנת 2008הקמת מצלמות בשנת 
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לא בוצעה הערכה עם שובו של הקב"ט לתפקיד לאחר היעדרות בשנת  2012

2018 . 

לעומת זאת, כן בוצעו הערכות במסגרת תהליך דמ"צ. הדרישה הבסיסית 

להגשת דמ"צ )דרישה מבצעית( למשרד לביטחון פנים כהוכחה לביצוע 

הערכת צורך להצבת מצלמות בכל אתר במרחב הציבורי. כל דמ"צ מחייב 

 ר מנהלת תכנית על"א ומשטרת ישראל.את אישו

בהתייחסותה לביקורת מסרה מנהלת תוכנית על"א כי במסגרת פעילות 

התוכנית, עם התקנת המצלמות ההחלטה התקבלה בפורום של מנהל אגף 

הביטחון, מנהלת תוכנית על"א ונציג משטרת ישראל ופורטה בהתאם 

 לדמ"צ.

      

 הגדרת סמכות ואחריות

מערך מצלמות האבטחה בוצע לראשונה בהובלת מנהל  הקמה והתקנה של .11

 .2008אגף הביטחון במסגרת פרויקט "עיר ללא אלימות" כאמור בשנת 

בפרויקט ההתקנה, ניהול ותפעול מערך המצלמות ברחבי העיר מעורבים 

גורמים עירוניים נוספים ובכללם ממונה על מערכת המחשוב בעירייה, מוקד 

 עירוני ועוד.

ורת ובמהלכה עולה כי כיום ניהול מערך מצלמות האבטחה במסגרת הביק .12

מבוצע בידי יועץ ראש העיר. נמצא כי במסגרת כך היועץ מנחה גורמים 

בעירייה בפעולות ומטלות הקשורות למערך המצלמות ובכלל זה: ממונה על 

מערכת המחשוב בעירייה, קניין/רכש, מחלקה משפטית )הכנת חוזים 

תקנת מצלמות חדשות הן במקומות חדשים והן והסכמים(, מנחה ומאשר ה

 על החלפת מצלמות ישנות בחדשות.

בפגישת הביקורת עם יועץ ראש העיר מסר כי עם כניסתו לתפקיד יועץ ראש  .13

, במשרת אמון, לאחר הבחירות לראשות העיר, מצא כי 2015העיר בשנת 

דה עקב היעדרותו הממושכת של מנהל אגף ביטחון של העירייה ממקום העבו

]סיבות אישיות[, בחר לעסוק בתחום מצלמות האבטחה, במסגרת טיפולו 

בכלל נושא "עיר חכמה". לדבריו, ניסיון שצבר בעיסוקו  הפרטי בטרם נכנס 

לתפקידו בעירייה אפשר לו לטפל בתחום. לשאלת הביקורת האם מונה 

לתפקידו על ידי גורם מוסמך בעירייה )ראש העירייה או מנכ"ל העירייה(, 

 השיב בשלילה.
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הביקורת מבקשת להפנות תשומת הלב לשני חוזרי מנכ"ל משרד הפנים  .14

 הדנים בהעסקת עובדים במשרות אמון בחוזה אישי ברשויות המקומיות:

 הקובע כי :  3.5, סעיף  15.2.2011מיום  1/2011חוזר מנכ"ל  .א

עובד במשרת אמון )שאיננו המנהל הכללי( אינו רשאי לתת 

עובדי הרשות, למעט למזכירות ראש הרשות, הוראות והנחיות ל

או לעובדים המועסקים במשרות אמון נוספות. תקופת העבודה 

 של עובד כזה לא תוכר כניסיון ניהולי בתפקיד בכיר.

חוזר הנחיות משותף למשרד הפנים והממונה על השכר במשרד האוצר  .ב

אשר פורסם  10.12.2018לעניין העסקת עובדים במשרות אמון מיום 

ם סיום הבחירות המוניציפאליות ועל רקע כניסתם לתפקיד של ע

 קובע כי:  10ראשי רשויות חדשים , סעיף 

לתת  אינו רשאיעובד במשרת אמון )שאיננו המנהל הכללי( 

הוראות והנחיות לעובדי הרשות המקומית, ולהתערב בעבודת 

הגורמים המקצועיים ברשות המקומית, ובפרט חל עליו איסור 

ות והנחיות לדרג המקצועי ברשות המקומית פרט לתת הורא

למזכירות ראש הרשות, או לעובדים המועסקים במשרות אמון 

 נוספות המועסקים תחתיו.

 כתב מינוי לגבי סמכויותיו, אחריותו, תפקידיו לא קיים הביקורת העלתה כי .15

 בכל הקשור לנושא ניהול ופיקוח על מערך מצלמות של יועץ ראש העיר

 . המעקב

לחוק הגנת הפרטיות קובע כי העירייה מחויבת למנות אדם  )א(ב.17יף סע .16

 בעל הכשרה מתאימה לתפקיד הממונה על אבטחת מידע.

לא הוגדר תפקיד פורמאלי של ממונה אבטחת מידע בעירייה עם  נמצא כי      

כתב מינוי כנדרש בחוק הגנת הפרטיות בגוף ציבורי וגם לא הוגדרה תכנית 

מידה בדרישות תקנות הגנת הפרטיות. לפי הנמסר על ידי עבודה לבקרה לע

יועץ ראש העיר האחריות בפועל לאבטחת מידע של המצלמות מוטלת על 

מנהל המחשוב העירוני. ממנהל המחשוב העירוני  נמסר לביקורת שלמיטב 

ידיעתו לא הוגדרה לו אחריות פורמאלית בנושא אבטחת מידע והוא מבצע 

י אבטחת מידע לפי מיטב ידיעתו ללא מדיניות תחזוקה שוטפת של מוצר

 ונהלי אבטחת מידע וללא הנחיות מגורם מקצועי מוסמך. 
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לת שנה מתחי 12 -בהתייחסותו לביקורת מסר מנכ"ל העירייה כי ברור ש      

 הפרויקט צריך לעשות הסדרה של המדיניות והניהול.

 מצלמות והתקני מערכת רכש ךהלי     

ר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין, קובעות תקנות העיריות הסד .17

כי עירייה תסדיר את רכישותיה, תנהל את מחסניה ואת הטובין שלה 

בפרק ג' בתקנות קובע כי  מנהל רכש  6בהתאם לתקנות אלה. סעיף 

לי המחסנים ובתיאום עם הגזבר, ה, בשיתוף עם מנהלי היחידות ומנהואספק

תכנית צריכה, בהתאם לצורכי היחידות והמחסים יכין בכל רבעון, תחזית ו

בהתאם לתקצוב המאושר של העירייה באותה שנה ולתזרים המזומנים 

 שלה.

תקבע את הפריטים שייכללו  1בתקנות קובע כי ועדת רכש ובלאי 7סעיף       

 ות והמחסנים. ידעבור היח 6בתכנון הצריכה התקופתי, כאמור בתקנה 

בע כי : לא תבוצע רכישה אלא באישור מראש מאת ועדת בתקנות קו 8סעיף       

 רכש ובלאי שניתן באמצעות מנהל רכש ואספקה, ובכפוף להוראות כל דין.

 

      

                                                           
 לאשר ביצוע רכישות לעירייה, רישומן וגריעתן. 5ועדה שמינתה מועצת העירייה לפי תקנה  -"ועדת רכש ובלאי" 1
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 :2019-2018בשנים להלן נתוני הזמנות רכש שאושרו 

הזמנה  
 מספר

תאריך 
 ההזמנה

פרטי 
 ההזמנה

סה"כ  שם הספק
 בש"ח

 הערות

שדרוג  15.4.2018 9732
מערך 

למות מצ
בעיר לפי 

 סקר

  150,000 ש. א.

10984 8.8.2018 40 
מצלמות 

 חוץ

  14,461 א.ר.

אספקה  28.11.2018 2181795
והתקנת 
מצלמות 

ברמת 
 פנקס

תוספת  5,140 ש. א.
להזמנה 

9732 

צינור  22.5.2019 2191698
למצלמה. 

מצלמת 
 זום

  32,000 ש. א.

 10הקמת  26.5.2019 2191696
אתרי 

מצלמות 
 האבטח

  148,227 ש.  א.

 

המעקב של התקנות  מצלמות  לביצועהתקיים הליך לבחירת ספק עולה כי   .18

החברה אשר נבחרה הינה  שמרד  .2018בשנת  המערך במסגרת שדרוג

ספקים שזכו  3 -הספק הינו אחד מעוד נמסר כי   .( בע"מ1977אלקטרוניקה )

קט "עיר ללא במסגרת פרוי של משרד לביטחון פנים  6.15במכרז ארצי 

אלימות" ועל כן קיים פטור מביצוע מכרז על ידי העירייה. עולה כי במסמך 

הדן בסיום  8.12.2016טחון פנים מיום ימנהל תחום אכיפה על"א במשרד לב

המכרז האמור, מציין כי לאחר הגדרת הדרישה המבצעית והמענה 

חינת הצעות הטכנולוגי יש לפנות לנציגי שלוש החברות ולבצע הליך תיחור )ב

מחיר( כאשר מחירי המקסימום שכל חברה יכולה להציע הינם המחירים 

 אותם הציעה במסגרת הליך המכרז )נספח ג'(.   

יועץ ראש העיר מסר לביקורת כי שלא ביצע בחינת הצעות מחיר בין 

טחון פנים. לטענתו משום שקיים קושי יהחברות הזוכות במכרז המשרד לב

 ים המסופקים מחברות שונות.באחזקה שוטפת של מוצר
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המחירונים לא התעדכנו ונשארו יקרים פי   2016שנערך בשנת  במכרז הארצי

 ממחיר השוק.  8

סך הוצאה להתקנת מצלמות ברחבי העיר הסתכמה בשנים עוד עולה כי 

הפרויקט התאפשר ₪. אלפי  223-בכ  אוגוסט(עד חודש ) 2019 - 2018

  ".עיר ללא אלימות"ון פנים בתכנית כתוצאה מתקצוב מטעם המשרד לביטח

בוצע שלא   2018נמצא כי הליך רכש המצלמות במסגרת השדרוג בשנת  .19

באמצעות מנהל הרכש או קניין העירייה. נמצא כי הדרישה לרכש המצלמות 

" הזמנת טובין -תהליך הרכש בעירייה"–נעשתה שלא בהתאם לנוהל עירייה 

1.4.02 . 

א אישור ועדת רכש ובלאי, ללא הצגת תחזית כן עולה כי הרכישה נעשתה לל

ותכנית צריכה שנתית, ולכן לא עמד דרישות של תקנות העיריות המפורטות 

 לעיל. 

הביקורת העלתה כי לאחר שהצורך ברכישת מצלמות אבטחה הובאה  .20

לידיעתו של קניין העירייה, פעל זה לקבל אפיון ודרישה טכנית של המוצר 

פיון אושר על ידי יועץ ראש העיר כתואם )מצלמה( הנדרש לרכישה. הא

לצורך. הקניין ביצע פניות למספר ספקים לקבלת הצעות מחיר שבסיכומן 

ליחידה. בהתאם לאמור ₪ נתקבלה הצעת מחיר זולה במאות ואף אלפי 

 ליחידה.₪  ₪361.  14,461מצלמות בעלות כוללת של  40נרכשו 

פר הזמנות נוספות בוצעו בהתייחסותו לביקורת מסר יועץ ראש העיר כי מס

 מול חברת שמרד משיקולים שהוצגו לביקורת.

במקרים בהם ניתן היה לרכוש פריטים מסוימים במחירים נמוכים מאלו של 

 שמרד, בוצע רכש ישיר מול מפיצים בארץ ע"פ נוהל הצעות מחיר. 

לאחרונה נתגלעה מחלוקת בין הח"מ ומנהל הרכש בנושא הצורך לבקש 

 חברות הזוכות בכל הזמנת רכש. הצעות מחיר מה

בעקבות כך, העבירה המחלקה המשפטית חוו"ד לכל הנוגעים בדבר 

המאשרת המשך ביצוע רכש מחברה אשר זכתה במכרז בט"פ ואשר נתקבל 

לחוק הרשויות  9עבורו אישור התקשרות במכרז משותף ע"פ סעיף 

 המקומיות.

הועברה , ע"י  18.4.18עוד מסר יועץ ראש העיר בהתייחסותו כי בתאריך 

הח"מ, לאנטנות ר. הזמנת רכש ע"פ נהלי הצעות מחיר בעירייה והציוד 

 הנרכש סופק כאמור, ללא כל מעורבות מנהל הרכש. 

 בהמשך בוצעו מספר רכישות דומות מאותו ספק, אנטנות ר.
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כשנה מתחילת הפרויקט, בוצעה פניה ראשונה לקניין  11.2.19בתאריך 

בסיס מפרט שהועבר בדוא"ל. הקניין ביצע סבב  בבקשה לביצוע רכש על

 הצעות מחיר ולבסוף בוצע רכש מאותו ספק, אנטנות ר. 

 הערת הביקורת

ת תעיר הביקור -לעניין התייחסות יועץ ראש העיר לחוות הדעת המשפטית 

ובראשית  2018כי היא ניתנה  בדיעבד, לאחר שבוצעו רכישות כבר בשנת 

 הצעות מחיר. ובדיקת ה, רכישות ללא הליך בקש2019

 

 "מוקד רואה" -מוקד עירוני      

כאמור, אחת המטרות בהקמת מערך השליטה והבקרה ברשות מקומית, על  .21

פי המשרד לביטחון פנים במסגרת על"א, היא איתור של גורמי סיכון ואירועי 

 אלימות והפעלת גורמי תגובה למניעתם.

כצופה במצלמות המעקב.  נמצא כי המוקד העירוני מאייש מוקדן ייעודי .22

ה בין השעות -ימים בשבוע, בימים א 5המוקדן הייעודי מאייש את העמדה 

י בימים ובשעות בהם המוקד לא מאויש על ידי כ. נמצא 16:30-08:00

המוקדן הייעודי, תפעול מצלמות המעקב אמור להתבצע על ידי המוקדנים 

 המאיישים את המשמרת הרגילה.

יקורת השיבה מנהלת תוכנית על"א בעירייה כי בהתייחסותה לפניית הב .23

בה עלות משרת מוקדן ייעודי "צופה" על ידי לא תוקצ 2019-ו 2018בשנים 

 המשרד לביטחון פנים במסגרת תוכנית על"א.

בוצע סקר צרכים להצבת מצלמות מעקב ברחבי העיר. הסקר  2017בשנת  .24

ר נקבע כי תעשה (.  בין מטרות הסק4ciבוצע על ידי יועץ חיצוני )חברת  

בחינה בין הצרכים של המוקד העירוני לבין המצב הקיים ולהצביע על 

פערים. הביקורת ביקשה שיועברו לעיונה תוצרי הסקר. בתשובתם לביקורת 

מסרו יועץ ראש העיר ומנהלת המוקד העירוני כי תוצרי הסקר לא נתקבלו 

 בכתב.

נשלחו ונתקבלו  2017לאור תגובת המבוקרים, העלתה הביקורת כי בשנת  .25

בעירייה, לרבות אצל יועץ ראש העיר תוצרים של שני סקרים שבוצעו בשנת 

וסקר   4ciקר חדר בקרה ומוקד עירוני שבוצע על ידי חברת ס -2017

סטאטוס למערך הטכנולוגי הקיים שבוצע על ידי חברת טנדו טכנולוגיות 

 ומערכות ביטחוניות.
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סקר סטטוס למערך טכנולוגי עיר כי בהתייחסותו לביקורת מסר יועץ ראש ה

 שימש כבסיס לשיחות ראשונות עם חברת שמרד. טנדו שבוצע ע"י חברת

סיבות  מסוימיםמהר מאד הבנו שחברת טנדו מנסה לכוון לספקים ויצרנים 

 שלא היו ברורות לנו.

הסקר היווה תמונת מצב בלבד ללא המלצות של ממש וזמן קצר אחרי 

 ברה שביצעה אותו ללא צעדים נוספים.גשתו, נותק הקשר עם החה

יושם באופן חלקי באחת התקשרויות  4Ciסקר חדר בקרה שבוצע ע"י חברת 

היישום , מבחינה טכנולוגית, היה הכנה למגוון  הראשונות עם חברת שמרד.

 המערכות שהגיעו מאוחר יותר למוקד.

 שום.לגבי המלצות הנוספות בדוח זה, אין לי ידיעה לגבי אימוץ ו/או יי

נמצא כי במוקד העירוני נקבעה תוכנית עבודה לצפייה במצלמות הקובעת:  .26

מצא כי הוגדרו נלילה". עוד  -"יום-אתר, עדיפות ומועדי צפייה המחולקים ל

אזורים )רחוב העבודה ורמת פנקס( אשר הצפייה באתרים אלו הינה  2

 ה.קבועה על גבי המסכים, זאת במטרה לטפל במניעת השלכת פסולת בניי

הביקורת העלתה כי בזמן שהייתו של צוות הביקורת במוקד העירוני, לא  .27

האזורים הללו אשר נקבע היא ייצפו קבוע על ידי  2נצפו הלכה למעשה 

המוקדן הצופה. לטענת מנהלת המוקד העירוני אכן במועד הביקורת לא נצפו 

יפול אתרים אלו כיוון שניתנה למוקד הנחייה לרכז בשבוע זה מאמץ בנושא ט

 בצואת כלבים שאינה נאספת על ידי בעלי הכלבים.

נמצא כי הצפייה במצלמות האבטחה בבתי הספר הכלולים בתוכנית עבודה  .28

הוגדרו כעדיפות נמוכה. מועדי הצפייה לא הוגדרו במסמך והעמודה נשארה 

ריקה. מנהלת המוקד העירוני פרטה בעל פה כי ההנחיה למוקדנים הינה 

בות במוסדות החינוך בשעות הלילה בלבד או בשעות לצפות במצלמות המוצ

 בהן אין לימודים וזאת במטרה למנוע וונדליים או נזקים.  

נמצא כי במוקד העירוני לא קיים נוהל עבודה כתוב בנושא מצלמות המעקב.  .29

עם זאת קיים מסמך עליו חתומים המוקדנים והמכיל עקרונות מנחים 

בעת איתור אירוע וזכות עיון בהקלטת לשימוש במצלמות, סדר פעולות נדרש 

הצילומים ובכלל זה איסור לעשות שימוש בהם או העברתם לגורמים שלא 

 הורשו לכך. 

מנהלת המוקד העירוני הציגה לביקורת הנחייה בכתב של מנכ"ל העירייה  .30

בדבר אישור לאופן העברה וצפייה במצלמות ובצילומים הנאגרים מהן 

 .למשטרת ישרא -לגורמי האכיפה
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נמצא כי במוקד העירוני לא נוהגים להחתים את עובד/ת הקבלן הנותן  .31

שירותי ניקיון על גבי מסמך התחייבות לשמירת סודיות בכל הקשור 

 למצלמות המעקב בזמן השהיה במקום.

מנהלת המוקד העירוני הציגה לביקורת  פירוט שמות המוקדנים אשר  .32

אשר נערך על ידי  2019השתתפו בהשתלמות "מוקד רואה" בחודש מרס 

 המשרד לביטחון פנים )העובדים נ.א וס.ע(.

בהתייחסותה לדוח טיוטה הביקורת מסרה מנהלת המוקד העירוני כי אין 

 לה הערות.

   

 שלהן הכיסוי ושטחי מצלמות הצבת בדבר הציבור יידוע

 מתייחס התנהלות נורמות קובעת ט"ורמ של 4/2012  להנחיה 3.1.3 סעיף .33

 הגנת לחוק 1 שבסעיף האיסור האבטחה:  מצלמות הצבת לע הציבור לידוע

 את ליידע מחייבים לחוק  11בסעיף   המוטלת השקיפות ודרישת הפרטיות

 הצגת הוא המינימאלי הידוע אמצעי  .אבטחה מצלמות הצבת על הציבור

 של הכיסוי לאזור בכניסה וכן ,מותקנת המצלמה בו למקום בסמוך שלטים

 ייב להיות קריא וברור.. שלט האזהרה חהמצלמה

גילוי בולט ומפורט לכלל באינטרנט נמצא כי, לא קיים באתר העיריה  .34

 מאפייני הציבור בדבר מיקום הצבת מצלמות ושטחי כיסוי שלהן, תיאור

  ,ההקלטות שמירת משך  ,מוקלטים הצילומים האם ,ויכולותיה המצלמה

המידע  של הושמיר לצפייה האחראי פרטי הגורם  ,המצלמה הפעלת שעות

 .ומהוכד

 2018נובמבר חודש העירייה ב ותנמצא כי, בוצע פרסום יזום על ידי דובר      

במסגרת כתבה בה צוינה פריסה חלקית של מיקומי המצלמות. יחד עם זאת 

 . באינטרנט לא ניתן לאתר כתבה זו במהירות באתר העירייה

. אבטחה ותמצלמ וצבוה אתרים בהםהביקורת בצעה סיור מדגמי במספר  .35

לצד שלטים קריאים וברורים )בפארק קנדה, בפארק בנווה רבין(,  נמצא כי

וכן ברחוב העבודה נמצאו אתרים בהם השלטים דהויים ולא קריאים. כך 

מותקנות  םבהבכניסה למתחם תנועת הצופים )כניסה מכוון דרום( 

מצלמות, אכן קיים שלט שאמור ליידע את הציבור בדבר קיום מצלמה 

 אתלטה.  נמצא כי, האותיות בשלט דהויות ולא ניתן כמעט לקרוא והק

והשלט לא חודש  2008כתוב בשלט. נראה כי,  מדובר בשלט שהוצב בשנת ה
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נמצא כי  ,גן התשעה ,ממועד ההתקנה המקורית.  במיקום נוסף שנבדק

אחד עם אזהרה ברורה. עם זאת עולה כי קיים שלט  שלט מוצב בכניסה לגן 

 מתחם.בכל ה בלבד

הביקורת העלתה כי במתחם גינת דגניה בו מוצבות מצלמות אבטחה )מעל  .36

את תנועת הנוער העובד והלומד(, לא קיים  שילוט  מקלט ציבורי המשמש

כלל ליידוע הציבור על הימצאותן של מצלמות המעקב באתר . כך נמצא גם 

ברחבת הכניסה למשרדי המרכז לשלום המשפחה, שבו לא קיים השילוט 

 .דרש )ראה נספח ב'(הנ

 

 משך שמירה ומחיקת הקלטות     

א ישתמש אדם במידע שבמאגר לב. לחוק הגנת הפרטיות קובע כי  8סעיף  .37

 מידע החייב ברישום לפי סעיף זה, אלא למטרה שלשמה הוקם המאגר.

של רמו"ט נקבע כי יש לבחון בקפידה האם מטרת התקנת  4/2012בהנחיה       

ת הקלטה של צילומים, או שמא ניתן להסתפק המצלמות בכלל מחייב

בצילום חי בלבד. ככל שקיים צורך להקליט, יש לקבוע את משך התקופה בה 

 2יישמרו ההקלטות.

חוזר מנכ"ל משרד החינוך הדן בהצבת מצלמות במוסדות החינוך קובע כי       

ימים מיום שהוקלט לכל המאוחר, אלא אם  3החומר שיוקלט יבוער לאחר 

בר המנהל שההקלטה כוללת אירוע מסוים שהוא אירוע שיש חשיבות כן ס

 שהוגדרו בחוזר.מרובה לשמירתו. זאת בכפוף לתנאים 

כך העלתה הביקורת כי צילומים ממצלמות האבטחה המותקנות בכניסה  .38

למתקני העירייה המשמשים  את האגף  לשירותים חברתיים, כגון המרכז 

 לשלום המשפחה, מוקלטים ונאגרים.

כמו כל המצלמות בעיר,  בהתייחסותו לביקורת השיב יועץ ראש העירייה כי

ברגע שיש תזוזה מול המצלמה, מערכת ההקלטה מקליטה את התמונה. 

אגירת ההקלטות נעשית על מכשיר הקלטה במרכז ההפעלה כחלק ממערכת 

במידת הצורך, מבוצעת גישה אל מכשיר ההקלטה לצורך   הקלטה מרכזית .

משך הזמן שהוגדר לשמירתם  על פי דרישת מחלקת הרווחה.הוצאת סרט 

נכון לרגע זה, נפח הזיכרון הזמין במכשיר ההקלטה מאפשר   - עד לביעורם

שבועות לאחור. חשוב לציין כי נתון זה אינו קבוע והוא  3שימור הקלטות כ 

                                                           
ל מקרה בנפרד לפי מבחני המידתיות, בהתאם למטרה הספציפית של התקנת משך שמירת הצילומים יקבע בכ 2

 .4/2012 להנחיה 3.1.4.4המצלמה ולרגישות המידע הנקלט בעדשתה. סעיף 
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נובע מכמות המצלמות המחוברות לאותו מכשיר הקלטה וכמו הנתונים 

 ונן הקשיח במכשיר.המוקלטת על הכ

בהתייחסותו לביקורת מסר יועץ ראש העיר כי הנחיות המשטרה, בעיקר 

במקרים של הוצאת רישיון עסק או היתר הפעלת עסק המחייב מצלמות, 

יום. )משטרת ישראל,  30ימים לפחות. דהינו מעל  30הוא תקופה שמירה של 

י עסק , סעיף מסמך הנחיות לרישו –אגף המבצעים, חטיבת אבטחה ורישוי 

 יב'( . -, ס"ק8

נמצא כי, לא נקבע נוהל מחיקה יזום של הקלטות והמחיקה מתקיימת  .39

כחלק מתכונות הבסיס של מכשיר ההקלטה אשר "דורס" הקלטות ישנות 

לאור זאת ייתכנו  .בהתאם לנפח הזיכרון הנצרך באותו מכשיר הקלטה

 30מן מעל מצבים בהם הקלטות בחלק ממיקומי מצלמות יישמרו לפרק ז

יום שהינה תקופה מקובלת כיום ברשויות מקומיות בהתאם להנחיות 

תקופה  4/2012של יום מהווה בהנחיה  30משטרת ישראל. בנוסף תקופה 

 מקסימאלית לשמירת הקלטות ומעבר לה נדרש לספק זכות עיון. 

למעשה משך השמירה, נקבע באופן שרירותי ולא מתייחס באופן פרטני       

המצלמות, מטרות המצלמות, סוג אוכלוסייה ועוד פרמטרים  למיקום

 .4/2012והדבר נוגד את דרישות הנחיה 

 

 בצילומים העיון זכות

)א( לחוק הגנת הפרטיות קובע כי כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על 13סעיף  .40

 וחו שהרשהו בכתב, במידע שעליו המוחזק במאגר המידע.כ-ידי בא

 יכ יבטיח שונים בעלים של מידע במאגרי מחזיק   קובע כי  לחוק א 17 סעיף       

 במפורש לכך שהורשו למי נתונה רק תהיה מאגר לכל הגישה אפשרות

 .מאגר אותו של בעליו לבין בינו בכתב בהסכם

לא קיים נוהל המסדיר את נושא זכות עיון בצילומים  הכולל  ,נמצא כי .41

 התייחסות לנושאים הבאים:

 בלבד בכפוף להתחייבותם  גישה הלמורש נתונה םבצילומי העיון זכות

 לסודיות.

 בצילומים כולל  אופן הגשת הבקשה על ידי גורמים חיצוניים לעיון

 רשויות חוק.
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  ייעצות עם תוך התקביעת הגורמים האחראים  לבחינה וטיפול בבקשה

 יועצים משפטיים במידת הצורך.

 צילומים לא יפגע על הגורם המטפל בבקשה לוודא כי מתן אישור לעיין ב

 בפרטיותם של בני אדם אחרים.

אבטחה  לדוגמה, דובר העירייה העביר מספר פעמים צילומי מצלמותכך 

פרסום מסרים  לציבור בדבר קיום מצלמות  שם לעיתונאיים ל שהוקלטו

מסר בהתייחסותו  והגברת הפיקוח העירוני כצעד הרתעתי. דובר העירייה 

ביוזמתו ועל דעתו המקצועית בלבד, כאשר הצילומים הועברו לביקורת כי 

 למיטב ידיעתו לא קיים נוהל מנחה בנושא.

דובר העירייה מסר בתגובה לביקורת כי לא קיבל הנחיות בדבר הצבת 

 שילוט לגבי התקנת המצלמות ו/או העלאת עדכון לתושבים באתר העירייה.

 

 אבטחת מידע של מערך המצלמות    

 בידי המופעלת מעקב מצלמות במערכת ידעמ אבטחתבהנחיה  3.1.6סעיף  .42

. המערכת על ולוגית פיסית הגנה קיום מחייבת ,כאחד ציבורי או פרטי גוף

 ולאבטחת ולהפצתם לעיבודם  ,הצילומים להקלטת ברורים נהלים קביעת

. למידע גישתם על מגבלות והטלת  גישה המורש רשימת קביעת .בהם המידע

 ,שלהם נאותה הדרכה. למידע גישה יבעל שיהיו עובדים בבחירת הקפדה

 שתאפשר ניטור מערכת קיום . לסודיות התחייבות על העובדים החתמת

 .למערכת הגישה ניסיונות כל של ובקרה תיעוד

( VLANנמצא כי, מערך המצלמות ממוקם בסגמנט רשת פנימית נפרד )  .43

, הגישה מבוקרת דרך חומת אש מרכזית של העירייה,  המנותק מאינטרנט

מצעות הגדרת חוקים ייעודים הקובעים מאיזה מחשבים ברשת העירייה בא

מתאפשרת הגישה לרכיבים מסוימים במערך המצלמות לפי רמת הרשאה 

נדרשת לאותו מחשב/משתמש, למשל למנהל הבריכה עירונית קיימת 

הרשאת לגישה לרכיבים המצלמים ומקליטים רק במתקן הבריכה. לחלק 

 SSL VPNה מרחוק באמצעות מנגנון מהגורמים מתאפשרת גם גיש

עם  AD -מאובטח דרך חומת אש. לצורך גישה קודם נדרש לבצע הזדהות ל

שם משתמש וסיסמה ברשת העירונית וגישה מתאפשרת ברשת הפנימית 

 .X 802.1ממחשב ארגוני המזוהה דרך מנגנון אבטחה של תעודה בפרוטוקול 

בזמן אמת הממוקמות בתוך  קיימות עמדות צפייה ייעודיות במצלמות      

 .  ת השחייה העירוניתהרשת המצלמות לצפייה ישירה למשל בבתי ספר ובריכ
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יחד עם זאת, נמצאו היבטים המהווים חולשות אבטחה או מנגנוני אבטחה  .44

 מקובלים שחסרים:

לא קיימים נהלי אבטחת מידע מעודכנים בעירייה המסדירים בקרות  .א

תאם לנדרש בתקנות הגנת הפרטיות בהאבטחת מידע הנדרשות ליישום 

 וזאת בפרט לגבי אבטחת מערך המצלמות. 

בעירייה לא מיושם מנגנון זיהוי חזק  SSL VPNבמנגנון גישה מרחוק  .ב

אשר מצריך רכיב נוסף )לדוגמה  Two factor authenticationקרי 

סיסמא חד פעמית, התקן פיזי( כנדרש בתקנות הגנת הפרטיות ותקנים 

המנגנון מבוסס על סיסמא ש ווןבר מגביר סיכון לחדירה כימקובלים. הד

 קבועה.

עמדות צפייה ייעודיות במצלמות לא מוגנות על ידי שומר מסך, ויציאות  .ג

USB קיים סיכון לכך שגורם לא אינן חסומות לחיבור התקנים ניידים  .

 מורשה שהשיג גישה פיזית ייחשף לצילומים רגישים. 

מבוצעת באמצעות  NVRו  MVRיבי גישה לממשקי ניהול של רכ .ד

וסיסמאות ברירת מחדל. מנוהל  admin)חשבונות משתמש ברירת מחדל )

קובץ אקסל עם רכיבים ופרטי זיהוי. במצב זה לא נשמר נתיב ביקורת חד 

 ערכי לגורמים שבצעו גישה לרכיבי מערך המצלמות לרבות הקלטות. 

ד ולא פרוטוקול בלב HTTPהגישה לממשקי ניהול מבוצעת בפרוטוקול  .ה

HTTPS .מוצפן. במצב זה סיסמאות גישה מועברות באופן לא מוצפן 

עמדת צפייה במוקד העירוני פתוחה כל הזמן וללא שומר מסך וגישה  .ו

 קיימת לכל העובדים במוקד ללא זיהוי פרטני. 

ציוד מערך אחסון מרכזי של הקלטות ממוקם פיזית במוקד הפעלה של  .ז

עלה מתאפשרת עם מפתח בלבד. המפתח תלוי העירייה. הגישה למוקד הפ

 על לוח מפתחות במוקד עצמו. 

במהלך סקירה מדגמית של חוקים בחומת אש הרלוונטיים למערך  .ח

של עובדים לרשת  WIFIגישה מרשת  שאפשר 129מצלמות נמצא חוק 

על ידי מנהל המחשוב במהלך הפגישה  מידיהמצלמות. החוק בוטל באופן 

 עם צוות הביקורת. 

א מבוצעת בקרה על ידי גורם בקרה מקצועי ובלתי תלוי על נאותות ל  .ט

 בקרות אבטחת מידע במערך מצלמות. 
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לא בוצע מבדק חדירה וסקר אבטחת לבחינת נאותות מערך אבטחת   .י

 מידע במערך מצלמות וזאת בהתאם לתקנים מקובלים. 

לא מיושם תהליך עדכון תקופתי של רכיבי מערך המצלמות בגרסאות   .יא

ת, עדכונים אלה לעיתים נחוצים כי מתגלות חולשות אבטחה חדשו

בגרסאות הקודמות. למעשה לא בוצע עדכון מהתקנה שבוצעה בנובמבר 

. אכן ניתוק המערך של המצלמות מאינטרנט מצמצם את החשיפה 2018

אך עדיין המערך נגיש מתוך הרשת הפנימית של העירייה לחלק 

שה למחשב מורשה ברשת הפנימית מהגורמים. כך שגורם זדוני שהשיג גי

יכול לנסות לתקוף ולנצל חולשות אבטחה ברכיבים לא מעודכנים של 

 מערך מצלמות. 

גישה והרשאות  הלא מתקיים תהליך תקופתי לבחינת נאותות מורש  .יב

 גישה לרכיבי מערך מצלמות כנדרש בתקנות הגנת הפרטיות. 

הקרוי לא הוטמע רכיב הגנה מתקדם בחומת אש של העירייה   .יג

SANDBOX  המספק מענה לנוזקות מתקדמות שעלולות לעקוף תוכנות

פנימי לחסימת  IPSאנטי וירוס קלאסיות. כמו כן, לא הוטמע רכיב 

 מצלמות מצד רשתות אחרות.  VLANמתקפות מתקדמות על 

 Defenderבמחשבי העירייה מותקנת מערכת אנטי וירוס חינמית של  .יד

WINDOWSיהול מרכזי לרבות ניטור מרכזי . המערכת אינה מאפשרת נ

אחרי אירועי וירוסים ומתקפות, קבלת התרעות, מניעת סגירת רכיב 

     אנטי וירוס על ידי משתמש ועוד. 

 מנמ"ר(ה -להלן התייחסות מנהל מערך המחשוב העירוני )להלן    

בעירייה לא מוגדרת משרה של מנהל אבטחת מידע. כפי שהוסבר לביקורת, 

ט מובנה בין תפקיד מנהל מערכות מידע. היות ולא קיימת קיים קונפליק

הפונקציה של מנהל אבטחת מידע, לא בוצעו באופן מלא הפעולות הנגזרות 

 מקיומו של נושא משרה זה, בין היתר, כתיבת נהלי אבטחה.

מאז ביצוע הביקורת הוכנסה לעבודה מערכת ניהול וידאו מתקדמת בה מוקמים 

בשונה מהמצב הקודם בו כל המשתמשים היו בעלי משתמשים ייחודיים. זאת 

 אותם פריבילגיות. 

בארכיטקטורת ההתקנה החדשה, המשתמשים מתחרים מרחוק לשרת ייעודי, 

, באופן ישיר דרך חומת האש. למעשה למשמש לראות אין SSLבעל הצפנה מסוג 
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כל דרך "לראות" את הרשת הארגונית ואפילו לא את רשת הווידאו כרשת מידע. 

 המשתמש מקבל מסך צפייה בלבד ללא גישה לרשת המידע.

מערכת ניהול הווידאו החדשה מגדירה כל משתמש באופן ייחודי ומתעדת כל 

 הפעולות המבוצעות על ידי כל משתמש לצרכי תחקור עתידי.

עם יישום מערכת הווידאו החדשה, לא קיימת גישה כלשהי בין המשתמשים 

ת. המשתמש צופה בלבד וגם זאת דרך שרת לבין מכשירי ההקלטה או המצלמו

 צפייה מוצפן. 

 הופעל במערכת חומת האש.  sandboxלאור ביצוע הביקורת, הרכיב של 

חשוב לציין כי הקביעה שמערכת האנטי וירוס הינה חינמית, אינה נכונה כל 

 כלל לא מותקנת על מחשבי הרשת בעירייה.   Defenderוכלל.   התוכנה 

העירייה הסדירה את כל נושא רישיונות התוכנה, שהיה פרוץ לפני שלוש שנים 

לחלוטין עד אז, ורכשה רישיון מערכת הפעלה ארגוני כולל לכל משתמשי 

העירייה בעלות של מאות אלפי שקלים. מערכת זו מכילה בתוכה גם רכיבי אנטי 

וירוס מתקדמים המתעדכנים באופן רציף מול שרתי חברת מיקרוסופט סביב 

 השעון.

 הערות הביקורת

הביקורת מצינת לחיוב את פעולות המנמ"ר ליישום המלצותיה תוך כדי 

 הביקורת ובמהלכה.

רכיב אנטי וירוס במערכת הפעלה של מיקרוסופט קרוי ה -הביקורת תעיר כי

WINDOWS DEFENDER.   מדובר באנטי וירוס סביר יחד עם זאת חסרים בו

רועים של וירוסים ושליחת התרעות רכיבים חשובים ובפרט ניטור מרכזי על אי

 לגורמי אבטחה, ניהול הגדרות מרכזי ומניעת כיבוי הרכיב. 

 

 חתימה על סודיות והדרכה     

של רמו"ט מדגישה את הצורך בהחתמת העובדים על  4/2012הנחיה  .45

התחייבות לסודיות וכן את הצורך לנקוט במשנה זהירות אם הרשות נעזרת 

וש בקבלנים, שכן שימוש בקבלנים אינו מסיר את בשירותי מיקור חוץ ושימ

 האחריות ממפעיל מצלמות המעקב לקיום כל חובותיו מכוח החוק.

נמצא כי, חלק ממורשים לגישה למערך המצלמות הינם עובדים חיצוניים  .46

המתחזקים את מערך המצלמות ובעלי הרשאות רגישות ביותר והם אינם 
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לא חתומים על כתבי סודיות באופן עובדי העירייה. נמסר כי, עובדים אלה 

ישיר כלפי העירייה. בנוסף חלק מהעובדים מורשי גישה למצלמות נמצאים 

לא ידוע אם חתמו בעבר על כתבי סודיות ואבטחת  .תקופה ארוכה בעירייה

 מידע מחייבים כלפי העירייה. 

יות כמו כן, לא מיושם תהליך תקופתי לריענון והדרכת עובדים בהיבטי סוד       

כנדרש  לנושא מצלמות ואבטחת מידע והחתמה על כתבי סודיות ייעודיים

 ותקנות הגנת הפרטיות.  4/2012בהנחיה 

 התקנת מצלמות במוסדות חינוך     

 ושטחי כמותן,  מיקומן וקביעת הצבתן על החלטה  ,מצלמות להצבת בקשה 

 הכיסוי

ת החוזר להנחות . מטר2015במאי  3של משרד החינוך פורסם ב  3.7-85חוזר  .47

וש את בתי הספר על אופן ההכנסה של מצלמות לבתי הספר, על אופן השימ

 ווה את השימוש במצלמות. בהן ועל הפעילות החינוכית שתל

ההחלטה על הצבת מצלמות בתחום הפנימי של בית הספר לצורך הפעלתן       

בשעות הלימודים תהיה של מנהל המוסד החינוכי ותיעשה בכתב, לאחר 

 שהוא ייוועץ במנהל המחוז או במי שמנהל המחוז קבע לעניין זה ובגורמים

רלוונטיים : מנהל אגף החינוך , קב"ט הרשות המקומית ומנהל מערכות 

 המחשוב.

ו החוזר קובע כי עניינו יחול גם לעניין מצלמות שהותקנו לפני מועד כניסת      

 לתוקף. 

י שהתקבלו האישורים כנדרש מצלמות הוצבו במוסדות חינוך מבל נמצא כי .48

יעוד לפניות בכתב של מנהלי מוסדות ת. לא נמצא 3.7-85בחוזר מנכ"ל 

 החינוך העיר בהן הותקנו מצלמות אבטחה.

כמו כן העלתה הביקורת כי לא מנוהלים תיקי אתר באתרי המצלמות, אשר       

 אמורים  לכלול לכל הפחות המידע הבא:

 .אתרים רשימת .א

 .האתר יקוםמ את המציגה מפה .ב

 האתר. פרטי .ג

 .המצלמה תותקן בו המיקום וצילום על מבט  ,רגיל -אתר תמונות .ד

 .באתר פריטים רשימת .ה

 . חיווט שרטוט .ו
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 על המצלמות הארונות ומיקום מבנה באתר לרבות  פריטים מיקום .ז

 .העמודים

 קבועי זמן לביעור צילומים שהוקלטו ונאגרו. .ח

 יע להצבת מצלמה במוסד חינוך ראה נספח ד'.דוגמה לטופס מוביל: מסמך מסי           

בוצע  2010בהתייחסותה לביקורת מסרה מנהלת תוכנית על"א כי בשנת 

סקר פריסת מצלמות אבטחה שכלל חמישה בתי ספר ברחבי העיר )שיזף, 

 יובלים, סביונים, אהוד מנור, סעדיה גאון(.

ם נמצא כי הצפייה במצלמות האבטחה המותקנות בבתי הספר הכלולי .49

בתוכנית עבודה של המוקד העירוני הוגדרו כעדיפות נמוכה. מועדי הצפייה 

לא הוגדרו במסמך התוכנית והעמודה נשארה ריקה. מנהלת המוקד העירוני 

פרטה בעל פה כי ההנחיה למוקדנים הינה לצפות במצלמות המוצבות 

במוסדות החינוך בשעות הלילה בלבד או בשעות בהן אין לימודים וזאת 

   ה למנוע וונדליים או נזקים.במטר

דעת ה-להשיבנו האם חוות בבקשההביקורת פנתה אל היועמ"ש לעירייה  .50

חוו"ד משפטית לעניין חובת עיריית אור יהודה שניתנה על ידה באשר ל

לרשום את השימוש במצלמות האבטחה והקלטות התמונות בהן כמאגר 

-טיות, התשמ"אמידע כמשמעו בחוק ביחס לתכולת הוראות חוק הגנת הפר

לשימוש במצלמות  רלוונטית גם והוראות תקנות הגנת הפרטיות 1981

 .במתקני האגף לשירותים חברתייםו במוסדות החינוך האבטחה המותקנות 

נכתב בפירוש  25.12.19בפנייתך מיום  בתגובתה השיבה היועמ"ש לעירייה :

מוש כי אני מתבקשת להשיב לשאלה האם חוות הדעת רלוונטית גם לשי

 ".במוסדות החינוך"במצלמות האבטחה המותקנות 

לנוכח ניסוח הפנייה, השבתי כי בכל הנוגע למצלמות המותקנות במוסדות 

חינוך יש לפעול בהתאם לחוזר מנכל משרד החינוך. הבהרה בנושא אף 

 נשלחה למנהלת מחלקת החינוך.

ינן על כל פנים, ממידע שקיבלתי, המצלמות המותקנות בכל רחבי העיר ה

 מצלמות המאפשרות שליפת מידע על פי פרמטרים זהים של חתכי זמן בלבד.

 לכן, בהתבסס על האמור, חוות דעתי עומדת בעינה.

יצוין, כי פניתי למנכ"ל העירייה בבקשה כי העירייה תתקשר עם חברה 

המתמחה בתחום אבטחת מידע והגנת הפרטיות על מנת שזו תערוך בדיקה 

הקיימים בעירייה ובמידת הצורך תרשום אותם  כוללת של מאגרי המידע

ברשם מאגרי המידע, באופן אשר יפחית את חשיפת העירייה לפניות ו/או 
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תביעות בנושא, ואף תכתוב נהלים ברורים בנושא. מנכ"ל העירייה אישר את 

הצורך בהתקשרות כאמור והמחלקה המשפטית פנתה לקבלת הצעות מחיר 

 ווה כי תאושר בשבועות הקרובים.לשם התקשרות זו, אשר כולי תק

 הערת הביקורת

 הביקורת מעירייה כי חוות הדעת אשר נתבקשה מהמחלקה המשפטית דנה

בחובת עיריית אור יהודה לרשום את השימוש במצלמות האבטחה במרחב 

הציבור והקלטות התמונות בהן כמאגר מידע כמשמעו בחוק ביחס לתכולת 

וראות תקנות הגנת וה 1981-הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 .  הפרטיות

 מו"ט בעניין קטינים:ר -לדגש בהנחיות משרד המשפטיםהביקורת מפנה 

. כאשר מבקשים להתקין מצלמות מעקב במקומות  3.1.1.2.3

המיועדים לכינוס של קטינים, כגון מוסדות חינוך או מתנ"סים, יש 

לנקוט בזהירות יתרה בקבלת ההחלטה על הצבת המצלמות 

 והקפדה על מיקומן ועל השימוש במידע הנאסף באמצעותן.
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 המלצות - ד'פרק 

ולפרסם מדיניות הרשות בתחום מערך מצלמות  גבשעל הנהלת העירייה ל .1

פעולות ממונה על תחום משאבים, סדרי עדיפויות ואבטחה ברחבי העיר. 

 מערך מצלמות האבטחה העירוני יגזרו מהמדיניות שתקבע.

ולפרסם מדיניות הרשות בתחום אבטחת המידע. לגבש יה על הנהלת העירי .2

פעולות ממונה אבטחת המידע ומנהל יחידת המחשוב של העירייה יגזרו 

 מהמדיניות שתקבע.

להכפיף את הניהול והטיפול במערך מצלמות האבטחה ברחבי העיר למנהל  .3

 אגף ביטחון וחרום.

יין בקשות למנות ועדת היגוי למצלמות אבטחה לשם בחינה החלטה בענ .4

וצורך שיעלה להתקנת מצלמות אבטחה חדשות. הועדה תקבע נוהל 

לעבודתה, לרבות אופן העברת הבקשות לבחינה על ידה.  הוועדה תמנה את 

מנהל אגף ביטחון וחרום, מנהל יחידת המחשוב העירוני או נציגו, מנהלת 

 תוכנית על"א, היועצת המשפטית או נציגה. 

צלמות שהותקנו בשלב הקמת המערך לבחון ולאשרר את הצבת המ .5

 ושההחלטה על הצבתן לא נעשתה במסגרת דמ"צ מסודר.

לבחון ולהתאים את שעות עבודת המוקדן הצופה לשעות בהן תושג מלוא  .6

התועלת והיעילות מפעילות הצפייה, לרבות הזמנים והמקומות הרלוונטיים 

 להשגת התכלית שביסודה הוצבו מצלמות האבטחה.

ייה במצלמות האבטחה ברחבי העיר בכלל ובמוסדות החינוך לייחד את הצפ .7

בפרט לזמנים ולמקומות שבהם היא רלוונטית להשגת המטרות שביסוד 

התקנתן, מתוך הקפדה על האיזון הראוי בין שמירת הסדר הציבורי וביטחון 

 הציבור ובין הזכות החוקתית לפרטיות.

ה כמאגר מידע לרשום את הנתונים הנאגרים בהקלטות מצלמות האבטח .8

 כמשמעו בחוק הגנת הפרטיות ותקנותיו.

 לגבש נהלי עבודה כתובים במוקד העירוני לנושא תפעול מצלמות האבטחה. .9

ליישם באופן מלא את ההנחיות הקיימות בכל הקשור ליידוע הציבור על  .10

התקנת המצלמות במרחב הציבורי ועל מיקומן, לרבות הצבה וחידוש שילוט 

 ר העירייה באינטרנט.ברור והן פרסום באת
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על מנהל יחידת המחשוב לערוך בחינה של כל הנהלים לצורך ביצוע  .11

סטנדרטיזציה, עדכון ותיקוף מחדש. עוד מומלץ להגדיר בכל נוהל תהליכי 

 בקרה לבחינת יישומו בפועל.

להכשיר ולמנות ממונה אבטחת מידע כמתחייב בתקנות. לעגן את תחומי  .12

 וני במסמך רשמי.אחריותו ומיקומו במבנה הארג

לכתוב נהלי אבטחת מידע בעירייה כנדרש בתקנות הגנת הפרטיות והנחיה  .13

 בנושא מצלמות.

להקשיח מנגנוני אבטחה בעמדות צפייה לרבות הפעלת שומר מסך וחסימת  .14

 חיבור מדיה נתיקה.

להקשיח מנגנוני הזדהות לממשקי ניהול ברשת המצלמות תוך הגדרת  .15

ה גישה, וכן להקשיח את הגישה לרשת משתמשים ייחודיים לכל מורש

 המצלמות.

 ליישם תווך תקשורת מוצפן בגישה לממשקי ניהול ברשת מצלמות. .16

להקשיח מנגנוני אבטחה בעמדות במוקד העירוני לרבות הפעלת שומר מסך  .17

 וחסימת חיבור מדיה נתיקה.

מומלץ כי תבוצע הגבלת גישה פיזית לציוד אחסון הקלטות לגורמים  .18

 לאותו ציוד. מורשים בלבד

לבצע בקרה על ידי גורם מקצועי בלתי תלוי על אפקטיביות בקרות אבטחת  .19

 מידע ברשת המצלמות לרבות ביצוע מבדקי חדירה. 

 ליישם תהליך תקופתי לביצוע עדכוני גרסאות ברכיבים ברשת המצלמות.  .20

ליישם תהליך תקופתי לבחינת נאותות הרשאות גישה לרכיבים שונים ברשת  .21

  המצלמות.

 להטמיע רכיבי הגנה מתקדמים בחומת האש. .22

לשקול אם מערכת אנטי וירוס הקיימת מספקת מענה הולם לסיכוני סייבר  .23

 המתגברים. 
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 שימוש במצלמות אבטחה - חוות דעת משפטית -' אנספח 
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 מיקומי מצלמות שנדגמו םצילומי -' בנספח 

 : צילום גן התשעה

  

 :צילום רחוב העבודה

 



119 

 2019לשנת    14דו"ח  מבקר העירייה  מס' 

 

 

 

 צילום פארק רבין:   

 

 צילום גינת דגניה:   
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 צילום מועדון הצופים )כניסה דרומית(:

 

 צילום המרכז לשלום המשפחה:
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 כרזמסיום -סמך המשרד לביטחון פניםמ -נספח ג'

 



122 

 2019לשנת    14דו"ח  מבקר העירייה  מס' 

 

 

 

 דוגמה לטופס מוביל: מסמך מסייע להצבת מצלמה במוסד חינוך -נספח ד'

 

       מצלמה מס' המצלמה
 מס' ______

       מצלמה
 מס' ______

       מצלמה
 מס' ______

 הערות

המתוכנן מיקום המצלמה 
 )המיקום המדויק(

        

   שיקול הדעת

מה הם המטרה והמניעים           -
 להצבת המצלמה? 

        

האם נערכה בחינה           -
לבדיקת אמצעים חלופיים 

 להתקנת המצלמה? 

        

         ימי הפעלת המצלמה          -

         שעות הפעלת המצלמה          -

מהו כושר ההפרדה המרבי           -
שנקבע בהתחשב במיקום 
המצלמה ובשטח המצולם 

הרלוונטי? האם יש מיקומים 
 רגישים בסמוך? 

        

 

 
 

 
 
 

   היבטים שיש לוודא את קיומם

 למצלמה אין יכולת צילום או          -
 הדמיה בעלי אופי פולשני

        

למצלמה לא מחובר מתקן           -
לת שמע ויכולת בעל יכו

 הקלטת שמע "אודיאו"(. 

        

הוצב שלט בסמוך למצלמה           -
או בשטחים שהיא מצלמת, 

 המתריע על "נוכחותה".

        

הכבלים והתשתית           -
המחברים את המצלמות 
מאובטחים למניעת גישה 

 פיזית.
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 הערות ראש העירייה

טיל על הרשות המקומית אחריות רבה מבחינת הקמת החוק להגנת הפרטיות מ
מאגרי מידע, ניהול מאגרי המידע, שמירה עליהם, ניהול העברת מידע בין גופים 

 ציבוריים במידת הצורך מבלי לפגוע בפרטיות וכיוצא בזאת.

מדובר בתחום סבוך ומורכב המצריך ידע בפן הטכנולוגי יחד עם הכרת החקיקה 
 החלות בתחום. וההנחיות הרגולטוריות

ערכה העירייה בדיקה מעמיקה בנושא  2020לנוכח האמור, במהלך חודש מרץ 
ופנתה לחברות המובילות בתחום ואשר הינן בעלות ניסיון בעבודה מול רשויות 

 מקומיות.

לאחר ניהול הליך בהתאם לנוהל התקשרויות, התקשרה העירייה עם חברה 
 המתמחה בתחום.

עירייה ובהתאם להתקשרות בין הצדדים היא תעניק החברה החלה בעבודה מול ה
לעירייה ייעוץ שוטף בכל סוגיה הנוגעת לאבטחת מידע והגנת הפרטיות, תכתוב 
נהלים, תבצע מיפוי של מאגרי המידע הקיימים ורישומם במידת הצורך, תערוך 

 סקר סיכונים וכן תייעץ לעירייה כיצד לפעול מפני מתקפת סייבר.

רות, ייכתב נוהל המסדיר את כל ההיבטים הנוגעים לניהול במסגרת אותה התקש
 מערך מצלמות האבטחה המוצבות בעיר ואשר יוצבו בעתיד.

הנני מנחה את מנכ"ל העירייה ועוזרי מר יואל לוי לבחון את המלצת המבקר 
בדבר הכפפת הניהול והטיפול במערך מצלמות האבטחה בעיר למנהל אגף ביטחון, 

 מקצועי וככל שהיא פרקטית לעבודה השוטפת.על פי שיקול דעתם ה

הנני מנחה את מנכ"ל העירייה להכשיר ולמנות ממונה אבטחת מידע כמתחייב 
 בתקנות.

סנקוב, לבחון את המלצות המבקר, ת עוזרי מר יואל לוי ומר אולג נוהנני מנחה א
לפרק ד' לדו"ח וככל שהן ישימות ופרקטיות  14-23כפי שמופיעות בסעיפים 

ה השוטפת לאמצן כלשונן או בהתאמות הנדרשות על פי שיקול דעתם לעבוד
 המקצועי. 
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 מבקר העיריה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ג)ו(: לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו 170

 רייה, ...ביקורת של מבקר העי למועצה, ולא יפרסם ממצא 

 
 

 ביקורת

 

 תחזוקת גנים ציבוריים 
 

 

 4/2019דו"ח מס' 
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 תוכן העניינים
 

 עמוד הנושא
  מבוא -פרק א' 

125 

  עובדות -פרק ב' 
126 

  ממצאים -פרק ג' 
128 

  המלצות -' דפרק 
153 

 נספחים:
 לוקת אזורי גינון ברחבי העיר ח -נספח א
 4/2016יטוע מתנאי מכרז ק -נספח ב'
 4/2016יטוע מחירון מכרז ק -נספח ג'
 התנהגות קבלן משנה נהל שפ"עמכתב מ -נספח ד'
 -כתובת בנושא מנהל אגף שפ"עת -נספח ה'

 מ"מ/בפועל
 כתובת בנושא אי העסקת קבלני משנהת -נספח ו'
 בנה ארגוני אגף שפ"ע/מחלקת גנים ונוףמ -נספח ז'

 
154 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ף המועד שנקבע להגשתו ג)ו(: לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחל170

 ביקורת של מבקר העירייה, ... למועצה, ולא יפרסם ממצא 
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 מבוא -פרק א' 

 כללי

הגנים הציבוריים ברחבי העיר מהווים מוקד משיכה לנופש של תושבי העיר, לטיול 

 ולמשחק,  וקרואים גם "הריאות הירוקות" של העיר.

מחלקת גינון ונוף שבאגף שפ"ע, תחזוקת הגנים הציבוריים מופקדת בביצוע ובפיקוח 

המורכבת מגרעין עובדי עירייה ובאמצעות הפעלת קבלני גינון ומפקח גינון כמיקור 

 חוץ.

 דונם בהם שטחי גינון. 381 -באחריות המחלקה כ

 . 2020נואר י - 2019אוגוסט הביקורת נערכה במהלך החודשים 

 מטרות הביקורת

 יבוריים ברחבי העיר בהיבטים של :לבחון את תהליך ניהול תחזוקת הגנים הצ

ניהול כספי, רכש והתקשרויות, עמידה באמות מידה חוקיות על פי תקנות המכרזים, 

 רמת הפיקוח והבקרה ועמידה בהוראות החוק והנוהל המחייבים.

 היקף הביקורת

 .2019הביקורת נערכה בעבור שנת 

 הביקורת תמתודולוגי

ומפקח הגינון , שפ"עמנהל אגף א מקום ממלבמהלך הביקורת נפגשה הביקורת עם 

 החיצוני.

, קיום חוזים והתקשרויותהביקורת בחנה מסמכי תיעוד בנוגע לנושאים שנבחנו, 

 . מסמכים ואסמכתאות, חשבוניות ודוחות כספייםנהלים, 

 גינות ציבוריות ברחבי העיר.בנוסף בוצע סיור על ידי הביקורת במדגם 

 המצויים באגף משאבי אנוש. עובדיםהביקורת בחנה את תיקי ה

 סימנים מוסכמים

 > < מסמך סימוכין, פירוט ראה מסמכים ישימים כמפורט בנספחים.

 דבר הביקורת

הביקורת תקדים ותאמר כי בתגובתם המשותפת של מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה 

לטיוטה דו"ח הביקורת ולממצאיה, בחרו להטיח בפניה של זו כי הם מצרים על 

לבצע את ביקורתה זו ובכך להתערב בשיקול דעתה הסוברני של הביקורת בחירתה 

מצאה הביקורת כי בין לקבוע את עיתוי הביקורת  בניסיון אסור לרפה את ידיה, 

כולל , שלמה העירייה מקופתה הציבורית ביתר סך של  2019ועד  2017השנים 

יגוד לתנאי ההסכם לקבלני גינון וזאת בניגוד לתנאי המכרז, בנ₪ )!(  1,081,707

 ובניגוד לדין. 
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 עובדות -פרק ב'

 רקע נורמטיבי

 2007( תשס"ז 109( גנים ציבוריים )תיקון מספר 249בפקודת העיריות )סעיף  .1

ספק, להתקין, להתוות, לתכנן, לשפר, לקיים, להסדיר לעל העיריה   -נקבע כי

ח עליהם, גנים וגינות ומקומות מרגוע או נופש אחרים לשימוש הציבור, ולפק

ולהשתתף בהוצאות קיומם של מקומות כאמור שהתקינם אדם לשימוש הציבור, 

ובלבד שלא ייגבו דמי כניסה לאותם מקומות, בחוק עזר או בכל דרך אחרת, 

לרבות באמצעות הטלת אגרה, מס , היטל, או תשלום כלשהו )בפסקה זו דמי 

למקומות כאמור כניסה(ואולם רשאי השר להתיר לעירייה לגבות דמי כניסה 

במקום חריגים, ולפי כללים שקבע באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של 

 הכנסת.

 על העירייה לנטוע עצים בכל רחוב או בכל מקום ציבורי, ולהקים סוככי עצים,      

 ובלבד שהרחוב או המקום לא ייפגעו על ידי כך יותר מן הראוי.

)ב'( לתקנות העיריות  2עיף תקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( בס .2

)מכרזים לקבלת עובדים( נקבע כי : על אף האמור בסעיף קטן )א'( לא תחול 

 חובת עריכת מכרז פומבי על משרת נהג של ראש הרשות.

(  מפרט את כל הליך יציאת 9סעיף ) 1987תקנות העיריות )מכרזים( תשמ"ח  .3

מכים בעירייה, העיריה למכרז פומבי, מסמכי המכרז, האומדן, הגשת המס

 –פתיחת תיבת המכרזים, דיון במסמכי המכרז, והמלצות הוועדה המקצועית 

 וועדת המכרזים לבחירת הזוכה במכרז.

 הקובע כי :  3.5, סעיף  15.2.2011מיום  1/2011חוזר מנכ"ל  .4

עובד במשרת אמון )שאיננו המנהל הכללי( אינו רשאי לתת הוראות והנחיות 

זכירות ראש הרשות, או לעובדים המועסקים במשרות לעובדי הרשות, למעט למ

אמון נוספות. תקופת העבודה של עובד כזה לא תוכר כניסיון ניהולי בתפקיד 

 בכיר.

 קובע כי: 3.6סעיף 

עובד במשרת אמון המועסק בחוזה אישי, אינו ראשי להתמודד במכרזים 

פומביים פנימיים ברשות המקומית, וחלה עליו מגבלה אף להתמודד במכרזים 

 עד שנה לאחר סיום תפקידו במשרת אמון.
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חוזר הנחיות משותף למשרד הפנים והממונה על השכר במשרד האוצר לעניין 

אשר פורסם עם סיום הבחירות  10.12.2018העסקת עובדים במשרות אמון מיום 

 קובע 11המוניציפאליות ועל רקע כניסתם לתפקיד של ראשי רשויות חדשים , סעיף 

בד במשרת אמון שנקלט למשרתו בפטור ממכרז, אינו רשאי להתמודד כי : עו

במכרזים פנימיים ברשות המקומית, וחלה עליו הגבלה אף להתמודד במכרזים 

 פומביים ברשות המקומית עד שנה לאחר סיום תפקידו במשרת האמון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו ג)ו(: לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו 170

 ביקורת של מבקר העירייה, ... למועצה, ולא יפרסם ממצא 
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 ממצאים -פרק ג'

העירייה מבצעת את תחזוקת הגנים הציבוריים באמצעות מחלקת גנים ונוף באגף 

-( . המחלקה מורכבת מעובדי עירייה בהיקף כחאגף שפ"עשיפור פני העיר )להלן: 

 צם ובאמצעות הפעלת קבלני גינון ומפקח גינון במיקור חוץ.אדם מצומ

 המבנה הארגוני של המחלקה גנים ונוף

אגף שפ"ע  מופקד על מספר תחומים, בהם : תשתיות, גינון, מתקני משחקים  .1

 בגנים ציבוריים, תברואה, דגלול.

 דו"ח זה עוסק בתחזוקת הגנים הציבוריים ברחבי העיר.

שנבחר לתפקיד  2019מר ש.ד בחודש פברואר  –שפ"ע עם פרישתו של מנהל אגף 

במכרז פומבי, התמנה ממלא מקום בפועל אשר מילא תפקיד נהג ראש העיר עד 

 למועד המינוי.

במהלך הביקורת התקיים מכרז פומבי לאיתור מנהל אגף שפ"ע, ומשנבחר במכרז  .2

 .9/1/2020פומבי החל למלא תפקידו ביום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו ג)ו(: לא 170

 ביקורת של מבקר העירייה, ... למועצה, ולא יפרסם ממצא 
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 להלן המבנה הארגוני של מחלקת גנים ונוף :    

 

   אגף    מנהל
 שפ"ע

 

 דגלול

 

 גנים אהותבר

 ונוף 

  

 

מתקני 

 משחקים

גנים 

  ציבוריים

  תשתיות

 

 .ל.ר

 פיקוח חיצוני

 

 .חו .תו

מפקח 

מוסדות חינוך

  

 

 

 .ד.א

 מפקח השקייה 

ומפקח צוותי 

 גינון

 .ד.ש

מפקח צוותי 
 גינון 

 מזרח העיר

 

 חברת אקווה

 אגם מערכות 'חב

 חברת גנים בירוק

 עובדי 

 קבלן

חברת 

הנדסה 

חקלאית 

 בע"מ

 עובדי

 קבלן

 

חברת 

 הנדסה

אית לחק

 בע"מ 
 עובדי

 קבלן
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שות ממלא מקום מנהל אגף מהמבנה הארגוני המוצג לעיל עולה כי למעשה לר .3

עובדים אשר כל אחד מהם  3שפ"ע, המופקד גם על מחלקת גנים ונוף, עומדים 

מופקד על פעילותה של חברה קבלנית/הזכייניות אחרת, המעסיקה עובדים לביצוע 

 תחזוקת הגנים הציבוריים ברחבי העיר.

ם מר את פעילותם המקצועית של החברות ושל המפקחים, בוחן ומנחה האגרונו

 , אשר משמש כיועץ חיצוני לעירייה..ל.ר

נמצא כי ממלא מקום מנהל אגף שפ"ע ושלושת העובדים תחתיו, מבצעים בעיקר  .4

תפקידי פיקוח ובקרה על עבודתן של החברות הקבלניות/הזכייניות וכי במסגרת 

ואה, תשתיות, תבר -תפקידו מופקד מנהל האגף גם על מחלקות נוספות, בהן

 בגנים ציבוריים ודגלול ברחבי העיר.מתקני משחקים 

הביקורת העלתה כי ריבוי התפקידים והמשימות של  מנהל אגף שפ"ע אינו מאפשר 

 פיקוח ובקרה נאותים על פעילות מחלקת הגנים ונוף בעיר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

בע להגשתו ג)ו(: לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנק170

 ביקורת של מבקר העירייה, ... למועצה, ולא יפרסם ממצא 
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 תקציב וביצוע של מחלקת הגנים 

 מחלקת גינון –התפתחות בתקציב  .5

 תאור מספר חשבון
תקציב  

2017  
תקציב  

2018  

שינוי  
באחוזים 

שנת 
2018 

בהשוואה 
  2017 -ל
 

תקציב  
2019  

שינוי  
באחוזים 

שנת 
2019 

בהשוואה 
  2018 -ל
  

 61%- 389,000 104% 994,000 960,000 שכר -גנים  1746000110

 100% 250,000 100% 250,000 250,000 ומריםח -גנים  1746000720

1746000722 
שיקום ל-חומרים 

 130% 65,000 50%- 50,000 100,000 מערכות מים

1746000730 
חזקת א -גנים 
 100% 50,000 125% 50,000 40,000 כלים

1746000731 
טרקטורון 
9891257 120,000 120,000 100% 100,000 -17% 

 100% 80,000 100% 80,000 80,000 אחזקת רכב 1746000732

 133% 40,000 62%- 30,000 80,000 אחזקת רכב 1746000733

1746000734 
רכב תחזוקת 

 127% 70,000 21%- 55,000 70,000 מתקני משחקים

1746000740 
כלים -גנים

 100% 20,000 75%- 20,000 80,000 מכשירים וציוד

1746000750 
בודות ע -גנים 

 109% 250,000 121% 230,000 190,000 קבלניות

1746000751 
ב' ע -גנים 

 106% 3,400,000 133% 3,200,000 2,400,000 קבלניות  נויה

 50%- 50,000 100,000 עבודות קבלניות 1746000752
 

-100% 

1746000753 
ב' ע -גנים 

 1200% 120,000 90%- 10,000 100,000 קבלניות בבתי"

1746000754 
ב' ע -גנים 

 110% 110,000 125% 100,000 80,000 קבלניות גזם

 20%- 120,000 125% 150,000 120,000 תחזוקת מזרקות 1746000755

 10%- 1,400,000 155% 1,550,000 1,000,000 מים לגינון ציבורי 1746000770

  6,464,000  6,939,000 5,770,000   סה"כ

 

עולה כי סעיף השכר הופחת  2019מעיון בתקציב העיריה למחלקת גינון בשנת   .5.1

 . 2017מתקציב שנת  61%לשיעור 

לא כלול שכרם של ממלא מקום  2019הביקורת מציינת כי בסעיף השכר בשנת 

 מנהל מחלקת הגנים ונוף ועובד נוסף במחלקה.

ללת שכרם של שני עובדים במחלקת גנים ונוף אינו משקף נכון את אי הכ

 תוצאות הפעילות של המחלקה.
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בתגובתם המשותפת לטיוטת הדו"ח השיבו מנכ"ל העיריה והגזבר כי : הפחתה זו 

נבעה מכוונת הנהלת העיריה לבצע הליך התייעלות במסגרתו תוקטן מצבת כוח 

 וני.האדם ותחת זו תסתייע העיריה בקבלן חיצ

הביקורת מציינת כי בפועל אייש את תפקיד מנהל האגף ממלא מקום אשר עלות 

שכרו לא נכללה בעלות השכר של מחלקת גנים ונוף. לא נשכר קבלן חיצוני 

 למטרת זו.

באשר לעלות שכרו של עובד הגינון בתחום מוסדות החינוך, הרי שהנחיות משרד 

סוגיה זו וניתן לרשום את הפנים לרישומים חשבונאיים אינן מתייחסות ל

 ההוצאה באחד מהסעיפים שתבחר הרשות המקומית: חינוך או גינון.

הביקורת ממליצה לבחון את היקף הפעולות הישירות במוסדות החינוך  ועל פיהן 

 לקבוע את אופן הרישום.

    55%הביקורת מציינת כי בסעיף הוצאה מים לגינון ציבורי נרשמה עליה בשיעור   .5.2

 . 2018בשנת 

בתגובתם המשותפת לדו"ח הביקורת השיבו מנכ"ל העיריה והגזבר כי : בשל 

טעות טכנית, תאגיד המים והביוב "מי שקמה" לא גבה מהעירייה את עלות 

. משהתגלתה טעות זו 2017צריכת המים ביחס לחלק מנכסי ושטחי העיריה בשנת 

. 2018ן בגין שנת וה 2017גבה התאגיד את הוצאות המים הן בגין שנת  2018בשנת 

בשל האמור, הנתונים המוצגים בדוח אינם משקפים נאמנה את השימוש במערכת 

 ההשקיה הלכה למעשה.

הביקורת מעירה לעירייה כי על מחלקת גנים ונוף, היה לערוך את בדיקת 

את העדר החיוב של תאגיד המים "מי  2017חשבונות המים ולגלות כבר בשנת 

 שקמה".
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יצוע בפועל כפי שנרשם בספרי החשבונות של העירייה בשנים להלן התקציב וב .6

 : 2018-ו 2017

    2017 2018 

 תאור מספר חשבון
 –תקציב  

 ש"ח 
 - ביצוע  

 ש"ח 
 - פער  

 ש"ח 
 –תקציב  

 ש"ח 
 - ביצוע  

 ש"ח 
 - פער  

 ש"ח 

1746000110 
 שכר –גנים 

(1) 
           

960,000  
          

984,694  
                

24,694 
           

994,000  
       

1,038,882  44,882 

1746000430 

חשמל -גנים
מים וחמרי 

   יוניק
              

1,154  
                  

1,154      
                      

-    

1746000720 
 -גנים 

 חומרים
           

250,000  
          

250,173  
                     

173  
           

250,000  
          

206,411  
              

-43,589 

1746000722 

-חומרים 
לשיקום 

 מערכות מים
           

100,000  
            

71,877  
                 

-28,124 
             

50,000  
            

49,922  
                     

-78  

1746000730 
חזקת א -נים ג

 כלים
             

40,000  
            

54,729  14,729  
             

50,000  
            

49,288  
                   

-712  

1746000731 
טרקטורון 
9891257 

           
120,000  

          
144,346  

                
24,346 

           
120,000  

          
150,620  30,620  

 אחזקת רכב 1746000732
             

80,000  
            

70,604  
                   

-9,396  
             

80,000  
            

82,981  
               

2,981  

 אחזקת רכב 1746000733
             

80,000  
            

33,404  
                 

-46,596  
             

30,000  
            

46,755  16,755       

1746000734 

רכב תחזוקת 
מתקני 

 משחקים
             

70,000  
            

56,777  
                 

-13,223  
             

55,000  
            

47,185  
                

-7,815  

1746000740 

לים כ-גנים
מכשירים 

 דוציו
             

80,000  
            

80,029  
                       

29  
             

20,000  
            

20,000  
                      

-    

1746000750 
בודות ע -גנים 

 קבלניות
           

190,000  
          

192,803  
                  

2,803  
           

230,000  
          

207,805  
              

-22,195  

1746000751 
עב'  -גנים 

 קבלניות  נויה
        

2,400,000  
       

3,210,208  810,208  
        

3,200,000  
       

3,370,270  170,270 

1746000752 
עבודות 
 קבלניות

           
100,000  

            
29,765  

                 
-70,235  

             
50,000  

            
26,278  

              
-23,722  

1746000753 

עב'  -גנים 
קבלניות 

 בבתי"
           

100,000  
            

89,914  
                 

-10,086  
             

10,000  
              

1,671  
                

-8,329  

1746000754 
ב' ע - גנים

 קבלניות גזם
             

80,000  
            

70,120  
                   

9,880  
           

100,000  
            

88,835  
              

-11,165  

1746000755 
תחזוקת 
 מזרקות

           
120,000  

          
120,000  

                         
-    

           
150,000  

          
150,000  

                      
-    

1746000770 
מים לגינון 

 ציבורי
        

1,000,000  
       

1,173,270  173,270  
        

1,550,000  
       

1,782,574  232,574 

   סה"כ
        

5,770,000  
       

6,633,865  863,865 
        

6,939,000  
       

7,319,477  380,477 

 

 א כולל שכר מפקח גינון מוסדות חינוך.ל -( גנים 1)       
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אלש"ח, ובפועל ההוצאות  5,770התקציב נקבע ל  2017הביקורת מציינת כי בשנת  .7

 אלש"ח . 864חריגה בסך  –. דהיינו אלש"ח 6,634 -הגיעו לסך

 380 -בסךאלש"ח, ובפועל נרשמה חריגה  6,939 -נקבע תקציב ל 2018בשנת 

 אלש"ח .   7,319 – אלש"ח והביצוע הגיע לסך

בתגובתם המשותפת לדו"ח הביקורת השיבו מנכ"ל העיריה והגזבר כי : החריגה 

לעיל וכן בשל קושי בחישוב אומדן עלות  5.2נוצרה מהסיבה המפורטת בסעיף  

כו החלו את עבודתם קבלני גינון חדשים שז 2017עבודות קבלני הגינון, שכן בשנת 

 במכרז ולא היה ניתן להעריך באופן מדויק את אומדן העבודות בפועל והיקפן.

 תקציב הגנים באמצעות תב"רים

הביקורת מצאה כי בנוסף לתקציב הרגיל של מחלקת הגנים השתמשה העיריה גם  .8

בתקציבים בלתי רגילים לביצוע עבודות שיקום שטחי גינון, פיתוח והקמת גינות 

 בלבד.      

 הלן פירוט התקציבים שבוצעו בפועל בתב"רים :ל      

 2017ביצוע בפועל  שם התב"ר מספר התב"ר

 ש"ח 

 2018ביצוע בפועל 

 ש"ח 

פיתוח ושיקום מדרכות  1398

 ושבילים

1,977,409 43,271 

 32,760 422,710 שיקום כבישים ומדרכות 1362

פיתוח וחידוש מדרכות  1357

 שבילים וגינון

1,773,048 3,090,177 

 3,166,208 4,173,167 סה"כ 

 

הביקורת מדגישה כי בנוסף לתקציב הרגיל בוצעו עבודות בתחום הגינון גם  .8.1

בעבור  2018 -ו 2017מתקציב פיתוח, ולפיכך סך ההוצאות שהוצאו בשנים 

 תחזוקת הגנים הינו כלהלן :

 ש"ח  – 2018  ש"ח  – 2017 תאור 

 7,319,477  6,633,865 ציב רגילתק 1

 3,166,208  4,173,167 תקציב פיתוח 2

 10,487,703  10,809,049 סה"כ הוצאות גינון 
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הביקורת ניתחה את הנתונים הכספיים המוצגים לעיל ומצאה כי הוצאות  .8.2

ח המצביע על גידול ש" 682,612 –בסך  2018הגינון בתקציב הרגיל גדלו בשנת 

 -, כאשר במקביל בתקציבי הפיתוח נרשם קיטון בסך10.33%בשיעור 

 .24%ש"ח המהווה קיטון בשיעור  1,006,959

בתגובתם המשותפת לדו"ח הביקורת השיבו מנכ"ל העיריה והגזבר כי :             

הינם תב"רים אשר נועדו בנוסף  – 1357, 1362, 1398 –"תב"רים מספר 

ת גינון לממן גם עבודות פיתוח ושיקום של מדרכות, כבישים ושבילים. לעבודו

כלומר, מדובר בתב"רים אשר כללו ביצוע עבודות שאינן קשורות רק לעבודות 

 גינון אלא עבודות פיתוח ותשתיות.

 העסקת העובדים במחלקת גנים ונוף

 איוש תפקיד מ.מ. מנהל אגף שפ"ע: .9

, 2019מנהל אגף שפ"ע בחודש ינואר החל בעבודתו כממלא מקום  מר פ. מ. (1

עת הונחה על ידי ראש העירייה לערוך חפיפה של התפקיד עם מנהל אגף 

כנהג ראש העירייה  .מ .ש.ד. עד למועד זה שמש מר פ מר –שפ"ע הפורש 

 .6ושכרו שולם על פי הדרוג המינהלי בדרגה 

ן היתה נמצא כי קליטתו לעבודה בעירייה, כנהג ראש העירייה, משרת אמו

( לתקנות העיריה )מכרזים 3)ב( ) 2פטורה ממכרז, וזאת בהתאם לסעיף 

 .1/2011לקבלת עובדים(ולחוזר מנכל משרד הפנים 

הוראות חוזר מנכ"ל  לעניין העסקת עובדים במשרות אמון בשלטון המקומי, 

עובד במשרת אמון שנקלט למשרתו בפטור במכרז אינו  –, מציין כי 11בסעיף 

דד במכרזים פנימיים ברשות המקומית וחלה עליו הגבלה אף רשאי להתמו

להתמודד במכרזים פומביים ברשות המקומית עד שנה לאחר סיום תפקידו 

 במשרת האמון.

להתמודד לתפקיד מנהל  .פ .כי הוראות אלו מונעות ממר מהביקורת מדגישה 

 אגף שפ"ע בעירייה.

ייה לדוח הביקורת מסרו בתגובתם המשותפת של מנכ"ל העירייה וגזבר העיר

ו צמצום תקופת כי בעקבות פניה של  העירייה למשרד הפנים בעניין ביטול א

כי תקופת הצינון  2019ביולי  7, השיב משרד הפנים ביום הצינון למר מ. פ.

 .מר פ. מ חודשים בגין הנסיבות המיוחדות של 6 -תקוצר ל

ת מקומו של מנהל למלא אהמשיך מר פ. מ.  2019י במהלך כל שנת נמצא כ

 אגף שפ"ע.
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יצאה העיריה במכרז לאיתור מנהל  2019הביקורת מצאה כי במהלך שנת 

נבחר מנהל אגף שפ"ע חדש, לאחר שזכה  2020אגף שפ"ע. בחודש ינואר 

 במכרז הפומבי.

מבדיקה שנערכה על ידי הביקורת נמצא כי עלות שכרו של מ.מ. מנהל אגף  (2

נים. תחת זאת רשומה עלות זו בפרק שפ"ע אינה רשומה בפרק תחזוקת הג

 -(. מדובר בהוצאה כולל בסך כ.פ .יריה )תפקידו הקודם של מר ממנגנון הע

אלש"ח אשר אינה רשומה בפרק הנכון וגורמת לעיוות התוצאות  270

 הכספיות של העירייה.

יה, לא נמצא מבדיקה שנערכה בתיק העובד המצוי באגף משאבי אנוש בעירי (3

לממלא מקום מנהל אגף שפ"ע, אף כי החל למלא  מר פ. מ. מינוי רשמי של

 .2019תפקיד זה כבר בחודש ינואר 

בתגובתם המשותפת לדו"ח הביקורת השיבו מנכ"ל העיריה והגזבר כי : בכל 

לא מונה  ת דעת היועצת המשפטית, מר מ. פ.אותה תקופה, בהתאם לחוו

ני, הגדרת תפקידו כממלא מקום מנהל אגף שפ"ע באופן רשמי, ובאופן עקרו

נותרה כפי שהיתה. לנוכח האמור לא נמצא על ידי הביקורת מכתב מינוי 

 רשמי בתיקו האישי וכך גם עלות שכרו אינה רשומה בפרק תחזוקת גנים.

 הערת הביקורת

שימש בפועל כמנהל אגף שפ"ע, הגם אם  .פ .פת הביקורת נערכה כאשר מר מתקו

כויות לניהול האגף. לראיה, נו בידיו כל הסמלא מונה באופן רשמי לעשות כן, נית

 -עצמו המציא לביקורת מסמכים ובכללם את המבנה הארגוני )שכותרתו  .מר פ

"מבנה מחלקת גנים ונוף אור יהודה"( שיש בהם כדי להעיד על מעמדו באופן 

 המשותפת ההתואם את ממצאי הביקורת ודוחה את הגרסה המפורטת בתגוב

 )ראה נספחים(.

 90משולמת תוספת בגין  צאה כי בשכר החודשי של מר מ. פ.ת מהביקור (4

 שעות כוננות מידי חודש. 

 בתיק העובד לא נמצא כל מסמך המעיד על אישור תשלום זה לעובד.

גזבר כי : במסגרת בתגובה לטיוטת דו"ח הביקורת השיבו מנכ"ל העיריה וה

ך מעבר לכך , הוגדלה מכסת שעות הכוננות שלו בשליש, א.הסיוע העניק מ

 תנאי העסקתו והגדרת תפקידו, נותרו כאמור לעיל, כפי שהיו.
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 ח. ת.

 .2015העובד החל בעבודתו כגנן במחלקת גנים ונוף כבר בשנת  (1

במסגרת עבודתו מפקח על ביצוע העבודה של החברות הקבלניות אשר נשכרו 

 על ידי העירייה למתן שירותי הגינון, במוסדות החינוך.

אלש"ח רשומה בפרק  125כי עלות שכרו השנתית בסך  הביקורת העלתה (2

 החינוך, בספרי החשבונות של העיריה, ולא בפרק גנים ונוף.

בהתייחסותם המשותפת לדוח הביקורת מסרו מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה 

כי המדובר בעובד עירייה אשר הגדרת תפקידו הינה גנן במוסדות חינוך, 

 ה בפרק החינוך.לפיכך עלות שכרו השנתית רשומ

 )אחים(ד. א. וד. ש. 

 .2014העובדים החלו עבודתם כגננים בשנת  (1

במסגרת עבודתם מופקדים על פעילותן של מספר חברות המעניקות שירותי 

 גינון והשקיה לעירייה.

נמצא כי עיקר תפקידם של עובדים אלו לפקח ולוודא כי עבודתם של כל  (2

 בהתאם להוראות המכרז.העובדים מטעם החברות הקבלניות מבוצעת 

הביקורת מציינת כי עבודתם זו של העובדים מחייבת הכשרה בתחום הגינון  (3

 וניהול עובדים. 

בתגובתם המשותפת לדו"ח הביקורת השיבו מנכ"ל העיריה והגזבר כי : 

במסגרת זו עוברים הגננים מעת לעת הכשרות בתחום תפקידם. כך למשל 

 רה לעבודות גיזום. כמו כן, ש. ד.שיצאו הגננים להכ 2017בתחילת שנת 

בקורס הכשרה למפעילי מערכות השקייה  2017השתתף במהלך שנת 

 מוסמכים.

 בחינת העסקת קרובי משפחה .9.1

(, העובדים במחלקה מציינת כי מדובר בשני אחים )ד. ש. וד. א.הביקורת 

 אחת.

לשאלת הביקורת השיבה מנהלת אגף משאבי אנוש כי במקרה דנן לא עולה 

חשש לניגוד העניינים, שכן אין מדובר בממונה על קרוב משפחה, שכן  שאלת

 שניהם יחד כפופים ל מ.מ מנהל אגף שפ"ע.

יחד עם זאת, הביקורת סבורה כי אין מקום להעסיק שני אחים במחלקה 

אחת, כאשר קיים סיכוי / חשש שעבודת האחד תשפיע במידה כזו או אחרת 

דובר בפיקוח ובקרה שוטפים על על עבודת האח השני, במיוחד כאשר מ
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מלש"ח  3עבודת חברות קבלניות של העיריה אשר היקף פעילותם מגיע למעל 

 בשנה.

בתגובתם המשותפת  לדו"ח הביקורת השיבו מנכ"ל העיריה והגזבר כי אף 

אחד מהאחים אינו ממונה על יחידה מיחידות העירייה ולא מתקיימים יחסי 

עת, והם מצויים באותה דרגה. אשר על כן, ונו באותה שני האחים מ -כפיפות

 לא קיים בעניינם צורך באישור ועדת השירות.

 הערת הביקורת

הביקורת סבורה כי נדרש להסדיר בכתב את העסקת שני אחים במחלקה 

אחת, במיוחד כאשר מדובר בפיקוח ובקרה שוטפים על עבודת חברות 

 .קבלניות של העיריה

  4/2016מכרז פומבי מספר 

ז עסק בביצוע עבודות אחזקה שוטפת, שיקום השבה לקדמות של שטחי המכר .10

 גינון ציבוריים באור יהודה.

העבודה כוללת בין היתר ביצוע אחזקה שוטפת של גנים, גינות, פארקים, שטחים 

פתוחים )שצ"פ(, איי תנועה, שטחים ציבורים, מוסדות חינוך ועבודות גינון 

 נוספות, והכל לפי דרישות העיריה.

העירייה חילקה את שטחי הגינון לביצוע העבודות בין שני המציעים/הזוכים 

 במכרז:

מאחר ולא עמד  ודשים הוחלף א. מ.אחר מספר ח". ל"א. מ.-"ג.ב. בע"מ" ו

 "ו. י. ה. ח. –בהתחייבויות ובמקומו נמסר הביצוע לבא בתור בין הזוכים במכרז 

 ( בע"מ"".2013)

בע"מ" למשך  ג. ב."-ריה צו התחלת עבודה להוציאה העי 2016ביולי  18ביום 

 .18/7/2019ועד ליום  18/7/2016חודשים החל מיום  36תקופה של 

 להלן עיקרי הסכם ההתקשרות עם שתי החברות אשר זכו במכרז :      

 

  חברה ב'  א' החבר תאור מס"ד

 11/7/2016-18/7/2016 מועדי ההתקשרות 1

 )כך מצוין בחוזה(

1/1/2017-31/12/2019 

יום לפני  60הודעה בכתב  הארכת חוזה 2

 מועד סיום

יום לפני  60הודעה בכתב 

 מועד סיום
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 ש"ח  125,000 ש"ח  125,000 ערבות בנקאית 3

 דונם 190 -כ דונם 190 -כ שטחי גינון 4

התחייבות לאי העסקת  5

 קבלני משנה ללא אישור

 21.1-21.13סעיף  21.1-21.13סעיף 

 19.80% 23.50% שיעור ההנחה 6

 בהסכם 19סעיף  בהסכם 19סעיף  פיצויים מוסכמים 7

 שפורסם  2016אפריל  מדד קובע 8

 2016במאי 

 שפורסם  2016אפריל 

 2016במאי 

 

צוין תאריך סיום  שנחתם עם חברה א' הביקורת מציינת כי בהסכם .10.1

 . 18/7/2019( במקום 18/7/2016התקשרות שגוי )

 ת קבלני משנההתחייבות הקבלן לאי העסק

להסכם שנחתם בין העיריה לבין הקבלנים הזוכים, חל  21.1בהתאם לסעיף  .11

איסור על הקבלן להעסיק קבלן משנה כלשהו לביצוע התחייבויותיו אלא רק 

 לאחר קבלת אישור מראש ובכתב של שני מורשה החתימה מטעם העירייה.

עסיק קבלן מ ב'ת העלתה שהקבלן א' מעסיק קבלן משנה "אי." והקבלן הביקור .12

 בע"מ". " וגם את קבלן המשנה "ה. ג.משנה "ח. עבודות ג.

ובשימוע  4/2016בע"מ" ניגש למכרז ת מצאה כי הקבלן משנה "הד.ג. הביקור 

ולאחר שנבדקו ונשמעו כל תגובותיו נפסלה הצעתו  29/6/2016שנערך לו ביום 

בפועל קבלן בשל אי עמידתו בתנאי הסף של המכרז. נמצא שהעירייה העסיקה 

 גינון אשר הצעתו נפסלה על תנאי הסף.

בע"מ" אשר נפסל מלעבוד עם העירייה,  רת מצאה כי קבלן המשנה "ה. ג.הביקו 

וייס יוסי "הנדסה חקלאית בע"מ" בביצוע עבודות  –הועסק על ידי הקבלן שזכה 

 גינון במוסדות החינוך בעיר.

ך מחייבת הקפדה יתרה על הביקורת מדגישה כי העסקת עובדים במוסדות חינו 

בע"מ" חייבה הימנעות מוחלטת  . עצם הפסילה של הקבלן "ה. ג.טיב העובדים

 מהעסקתו.

שני הקבלנים לא קיבלו אישורים בכתב מאת מורשי החתימה של העיריה, כפי  

 שנדרש בחוזה בין הצדדים.

: שני  בתגובתם המשותפת לדו"ח הביקורת השיבו מנכ"ל העיריה והגזבר כי

קבלנים לא קיבלו אישור בכתב ממורשי החתימה להעסקת קבלני משנה, הרי ה
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שיצוין כי פעמים רבות הנוהג )ואף לשון ההסכם( הינם כי מנהל האגף/המחלקה 

הוא זה שמאשר את העסקתם של קבלני המשנה. מאחר שמנהל האגף הקודם 

קפידה אינו מועסק עוד בעירייה. התקשינו להתחקות אחר אישור זה. העיריה מ

 על נושא זה ותחדד את הנהלים בעניין.

 הערת הביקורת

החתימה  של העירייה בכתב להעסקת קבלני  ההביקורת מעירה  כי אישור מורש

משנה על ידי הקבלנים הזוכים הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תחשב כהפרה 

יסודית של ההסכם כהגדרתו בתנאיו ותזכה את העיריה בפיצויים מוסכמים 

מתשלום התמורה החודשית  לקבלן וזאת מבלי לגרוע מזכות  25%ש בסך מרא

 העיריה לכל סעד ותרופה אחרים עפ"י חוזה זה או על פי כל דין .

הביקורת תוסיף ותעיר כי אישור של מנהל האגף/מחלקה אינו יכול לגבור מקום 

 בו נקבע אם כתנאי במכרז ובהסכם ואם במקום אחר על הצורך באישור בכתב של

החתימה של העירייה )ראש העירייה והגזבר(, לרבות מקום בו אישורם  המורש

 מעוגן בדין.

הביקורת מעירה להנהלת העירייה כי עליה לדרוש מהקבלנים  את הפיצויים בגין  

 הפרת  החוזה שנערכה על ידם.

בע"מ", התנהג באופן בוטה כלפי מפקחים ועובדי  ג . מנהל חברת "ה 2018בשנת  .13

ון. בפנייה לקבלן יוסי וייס "הנדסה חקלאית בע"מ" הבהיר מנהל אגף שפ"ע גינ

יריה תאלץ לנקוט בשימוע ובאמצעים יותר חמורים כלפי ש.ד., כי הע -שפ"ע

הקבלן במידה והתנהלות זו של הקבלן תשנה. הביקורת מדגישה כי קבלן זה נפסל 

 ארוכה. מלעבוד עם העיריה, ובכל זאת הועסק על ידי הקבלן הזוכה, תקופה

הביקורת מציינת כי מנהל אגף שפ"ע לא פעל להפסקת עבודתו של הקבלן באופן  

 מיידי.

דרש ממלא מקום מנהל אגף שפ"ע מהמפקח רז לפיד לפעול  2019ביוני  25ביום  .14

 חברה ב'.בע"מ" מטעם  עבודתו של קבלן המשנה "ה. ג. להפסקת

נים לקבל את אישור הביקורת מדגישה כי על פי הוראות החוזה היה על הקבל 

החתימה  ההעיריה להעסקת קבלני המשנה. העתק אישור חתום על ידי שני מורש

 לא נמצא. –לקבלני הגינון להעסקת קבלני משנה 
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 הארכת הסכמי התקשרות עם החברות הזכייניות

 תקשרות עם חברה א'הסכם ה .15

 (. העיריה רשאית להאריך את2.1חודשים )סעיף  36 -תוקף ההסכם נקבע ל

 חודשים )התקופה המוארכת(. 24ההסכם לעוד 

יום לפני תום תקופת החוזה או  60ההארכה תתבצע בהודעה בכתב לקבלן, 

 התקופה המוארכת.

לפיכך, התקופה הראשונה בהסכם עם החברה "גנים בירוק בע"מ" הסתיימה 

 , ולא כפי שנרשם בהסכם. 11/7/2019ביום 

ת העתק ההודעה על הארכת תקופת הביקורת ביקשה מגזברות העירייה לקבל א

 .2019ליולי  12 -חודשים, החל מ 12המכרז לעוד 

 הגינון עם חברת א'כי הסכם  2020בינואר  15במענה לביקורת השיב הגזבר ביום 

 .2021ביולי  11הינו בתוקף עד ליום 

העבודה ממשיכה להתבצע כרגיל, תנאי ההסכם עומדים בעינם עד תום התקופה 

 ה לחברה להארכת הערבויות שהתקבלו כבר בגזברות.והעירייה פנת

 כלהלן : 2019בינואר  21במענה נוסף לפניית  לביקורת השיב גזבר העיריה ביום 

כפי שאמרתי בשיחתנו האופציה מומשה בהתנהגות אשר היתה מקובלת על שני 

הצדדים, מה גם שביקשנו חידוש הערבויות, מה שמעיד על רצוננו להמשיך 

 יתם.ההתקשרות א

הביקורת מציינת כי לא נתקבל העתק הודעת העירייה בכתב לקבלן בדבר הארכת 

, וזאת בניגוד 2021ביולי  11ועד  2019ביולי  12תקופת ההתקשרות החל מיום 

 להוראות ההסכם שנחתם בין הצדדים.

 בתגובתם המשותפת לטיוטת דו"ח הביקורת השיבו מנכ"ל העיריה והגזבר כי :

יקורת, הגם שבהתאם ללשון ההסכמים בין הצדדים, הארכת בהתאם לממצאי הב

תוקף ההסכם תתבצע בהודעה בכתב לקבלן, במקרה דנן לא בוצעו הארכות 

 התוקף בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם.

כפי שהובהר לעורך הביקורת, הארכות התוקף בוצעו על דרך ההתנהגות כמקובל 

 רבות בדיני החוזים.

הצדדים היתה ברורה, צד אחד )הקבלנים( המשיך במקרה זה התנהגות וכוונת 

לתת את השירותים באופן שוטף והצד השני )העיריה( המשיך לשלם עבור 

השירותים ואף דרש הארכת הערבויות. לפיכך המסגרת ההסכמית נשמרה 

 וקוימה ואין כל בעיה של אי חוקיות לעניין זה.
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ת ההסכם בהודעה מראש יצוין כי מאחר שנמצא שמנגנון זה, לפיו יש להאריך א

ובכתב, מכביד על העבודה התקינה של העיריה ומאחר שעולה כי אין צורך בכך 

וניתן להאריך את ההסכם על דרך ההתנהגות, הוחלט כי מעתה ואילך יחודשו 

הסכמי העיריה באופן אוטומטי וללא דרישה בכתב של העיריה, אלא אם העיריה 

 תודיע אחרת.

 הערת הביקורת

עירה כי משקבעה העירייה תנאים למכרז ותנאים  לחוזה  עם הביקורת מ

יום  60הקבלנים הזוכים,  לרבות שהארכת ההסכם תתבצע בהודעה בכתב לקבלן, 

לפני  תום תקופת החוזה, העיריה  חייבת  להקפיד על קיום  סעיפי  ההסכמים 

 עליהם  היא חתומה.

 

 רות עם חברה ב'הסכם התקש .16

(. העיריה רשאית להאריך את 2.1)סעיף  ודשיםח 36 -תוקף ההסכם נקבע ל

 חודשים )התקופה המוארכת(. 24ההסכם לעוד 

בדצמבר  31הסתיימה ביום  סכם עם החברה ב'לפיכך, התקופה הראשונה בה

2019. 

יום לפני תום תקופת החוזה, או  60ההארכה תתבצע בהודעה בכתב לקבלן, 

 התקופה המוארכת.

יה לא המציא העתק הודעה שהועברה לחברת הביקורת מציינת כי גזבר העיר .17

בהסכם  2.3הגינון בגין הארכת תקופת ההתקשרות, וזאת בניגוד לסעיף 

 ההתקשרות.

 :2020בינואר  15במענה לביקורת השיב הגזבר ביום 

 .2021הינו בתוקף עד דצמבר  ינון עם חברת ב'הסכם הג

מש בימים העיריה ביקשה הארכת ערבות שעומדת להיות מוגשת על ידו מ

 הקרובים. 

עד למועד כתיבת הדו"ח טרם התקבל העתק מהודעת העירייה כפי שנמסרה 

 בכתב לחברה בגין הארכת תקופת ההתקשרות.

יצאה העיריה במכרז פומבי חדש לביצוע  2020הביקורת מציינת כי בחודש ינואר  .18

 העבודות.
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 ערבויות ביצוע

הקבלנים, על כל אחד מהם בחוזה שנחתם בין העיריה לבין  25בהתאם לסעיף  .19

 ש"ח כל אחד. 125,000 -להגיש לעירייה ערבות בנקאית בסך

 הביקורת בדקה והעלתה את הממצאים הבאים :

מועד הנפקת  שם הקבלן מס'
 הערבות

מועד תום 
 תקופת הערבות

סכום הערבות 
 ש"ח 

 112,000 31/12/2017 8/1/2017 חברה ב' 1

 112,000 31/12/2018 27/12/2017 חברה ב' 2

 112,000 31/12/2018 30/4/2018  חברה ב' 3

 112,000 30/7/2019 23/12/2018  חברה ב' 4

 112,000 31/12/2020 3/1/2020 חברה ב' 5

 125,000 13/7/2017 18/7/2016  חברה א' 6

 125,000 31/10/2019 18/7/2016 חברה א' 7

 125,000 20/1/2021 20/1/2020 חברה א' 8

 

 ן בנתונים המתוארים לעיל עולה כי :מעיו  

  125,000ש"ח ולא על סך  112,000הנפיקה ערבות בנקאית על סך  ב'חברת  .19.1

 (.25.1ש"ח  כנדרש )סעיף 

הערבויות עבור כל התקופות ברצף של שתי החברות לא נמצאו בקופת  .19.2

העיריה, אלא אצל הקבלנים, ורק לאחר דרישת הביקורת הועברו לרשות 

 .גזברות העיריה

 . 3/1/2020ועד ליום  1/8/2019לא הציגה ערבות בנקאית מיום  ב'חברת   .19.3

בתגובתם המשותפת לדו"ח הביקורת השיבו מנכ"ל העיריה והגזבר כי : 

, הרי שאכן נפלה טעות במעקב 3.1.20ועד ליום  1.8.19אשר לתקופה שבין 

 אחר הגשת הערבויות ובפרק זמן זה לא הוארך תוקף הערבות.

 .20/1/2020ועד ליום  1/11/2019הציגה ערבות בנקאית מיום  לא א'חברת  .19.4
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בתגובתם המשותפת לדו"ח הביקורת השיבו מנכ"ל העיריה והגזבר כי : אכן 

בפרק זמן מסוים לא הומצאה ערבות, בשל מגבלות שהבנק הציב לאותו קבלן. על 

מנת להבטיח את עבודת הקבלן, עיכבה העירייה תשלומים לקבלן בשווי 

יות ואף מעבר לכך וזאת עד למועד קבלת כתב הערבות המעודכן. בהתאם הערבו

לעמדת הייעוץ המשפטי, על פי ההלכה הפסוקה, יש להקפיד הקפדה יתרה בכל 

 הנוגע להגשת ערבויות. 

יון בין המציעים הינה רלוונטית רק כאשר הטענה בנוגע לפגיעה בעקרון השיו

בשלב המכרזי. כאשר מדובר בשלב  הטעויות שנפלו בכל הנוגע לערבויות, הינן

שלאחר חתימת ההסכם, איננו מצויים עוד בשלב המכרזי, אלא בשלב ההסכמי 

ובשלב זה אין עוד מקום להעלאת טענה פגיעה בעקרון השוויון בין המציעים, כפי 

 שהועלתה על ידי הביקורת.

ות עוד הוסיפו כי העירייה תפעל לרענן את הנהלים בכל הקשור להמצאת ערבוי

 ובדיקתן.

הביקורת מציינת כי גזברות העיריה לא פעלה בהתאם לחוזים אשר נחתמו על  .20

ידה עם הקבלנים. זאת ועוד, העדר עמידת החברות הזוכות בהוראות המכרז 

 והעמדת ערבויות ביצוע ברצף נוגדת את הוראות ההסכם עליו חתמו.

 

 ב'התחשבנות עם הקבלן 

העיריה וניתחה את התשלומים אשר  הביקורת בחנה את ספרי החשבונות של .21

שולמו לקבלן. להלן פירוט החשבונות שהוגשו על ידי הקבלן , והקיזוזים אשר 

 .2017-2018בוצעו על ידי מחלקת גנים ונוף בשנים 

 סכום לתשלום  תוספת לחשבון  הקיזוז  סכום החשבון   השנה החודש  

 123,435 2017 ינואר 
 

18,355 141,790 

 12,752 123,435 2017 פברואר
 

110,683 

  123,435 2017 מרץ
 

123,435 

 2018 מרץ
 

 80,872 80,872 

  123,435 2017 אפריל
 

123,435 

 123,435   123,435 2017 מאי

 84,131 84,131   2017 מאי 

  123,435 2017 יוני
 

123,435 

  123,435 2017 יולי
 

123,435 

  123,435 2017 אוגוסט
 

123,435 

  123,435 2017 פטמברס
 

123,435 

  123,435 2017 אוקטובר
 

123,435 

 131,261 7,826  123,435 2017 נובמבר

  140,542 2017 דצמבר
 

140,542 

 2017 דצמבר 
  

30,351 30,351 
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    1,498,327 12,752 221,535 1,707,110 

 140,542 2018 ינואר
  

140,542 

 140,542 2018 פברואר
  

140,542 

 140,542 2018 מרץ
  

140,542 

 2,000 140,542 2018 אפריל
 

138,542 

 177,036 56,194 19,700 140,542 2018 מאי

 10,109 140,542 2018 יוני
 

130,433 

 160,360 30,561 10,743 140,542 2018 יולי

 140,542 2018 אוגוסט
 

34,010 174,552 

 140,542 2018 ספטמבר
  

140,542 

 140,542 2018 אוקטובר
 

25,946 166,488 

 140,542 2018 נובמבר
  

140,542 

 140,542 2018 דצמבר
 

53,478 194,020 

    1,686,504 42,552 200,189 1,844,141 

 3,551,251 421,724 55,304 3,184,831   כ "סה

 

 הביקורת בחנה את ההתחשבנות עם הקבלן ומצאה כי :

. תוספת זו   13.978%שכר מינימום בשיעור  לחשבון החודשי התווספה תוספת .21.1

לא נכללה בהסכם שנחתם בין הצדדים. הביקורת מציינת כי בהתאם לסעיף   

בהצעת המחיר נספח לחוזה הרי שנקבע כי: "הקבלן מתחייב כי אחוז   5.14

ההנחה שניתן על ידו על מחירי הפרטים והעבודות המפורטות במחירון, נקבע 

בחשבון את כל העלויות וההוצאות שייגרמו  לו עקב  על   ידו לאחר שהביא

ביצוע  העבודות המוזמנות בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו. לרבות עלויות 

ו/או  הוצאות בקשר לרכישת החומר והציוד, הובלה, תשלום שכר ותנאים 

סוציאליים  לעובדיו, תשלומים לקבלני משנה, ככל שיהיו, עלויות ביטוח וכן 

סביר, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או  רווח קבלני 

תביעה כלפי  העיריה לתשלום תוספת כל שהיא מעבר לתמורה הנקובה 

 בהסכם זה להלן".

 .19.8%בחשבון החודשי נכללה הנחה שנקבעה בחוזה בשיעור  .21.2

הביקורת בדקה ומצאה כי הקבלן הגיש מידי חודש בחודשו את החשבון 

עבודה הנדרשת ממנו במלואה, כאשר בפועל, בכל אחד כאילו ובוצעה ה

מהחודשים, לא  בוצעו כל הפעולות הנדרשות על ידו בהתאם למכרז. בכל 

חשבון נדרש המפקח  לבחון את ימי העבודה בפועל ולבחון את ביצוע 

הפעולות או העדר ביצוען ולקזז  מהחשבון את כל ערכם של העבודות שלא 

 בוצעו. 

            12,752 -בוצעו קיזוזים לחשבון הקבלן בסך כולל של 2017נמצא כי בשנת  .21.3

 ש"ח.



147 

 2019לשנת    14דו"ח  מבקר העירייה  מס' 

 

 

 

 221,535 -קיבל הקבלן עבודות נוספות בסך כולל של 2017נמצא כי בשנת  .21.4

 ש"ח .

  ש"ח  בגין עבודות שלא בוצעו על   42,552 –קוזזו לקבלן  2018נמצא כי בשנת  .21.5

 ידו.

 ש"ח. 200,189 -ללנוספו עבודות גינון בסך כו 2018נמצא כי בשנת  .21.6

 

 א'התחשבנות עם הקבלן 

הביקורת בחנה את ספרי החשבונות של העיריה וניתחה את התשלומים אשר  .22

שולמו לקבלן. להלן פירוט החשבונות שהוגשו על ידי הקבלן , והקיזוזים אשר 

 .2017-2018בוצעו על ידי מחלקת גנים ונוף בשנים 

 סכום לתשלום  ת לחשבון תוספ הקיזוז  סכום החשבון   השנה החודש  

 132,758  5,474 138,232 2017 ינואר

 67,320 67,320   2017 ינואר

 20,646  117,586 138,232 2017 פברואר

 88,887 88,887   2017 פברואר

 134,954  3,278 138,232 2017 מרץ

 64,400-  64,400  2017 מרץ

 134,954  3,278 138,232 2017 אפריל

 138,232   138,232 2017 מאי

 13,111 13,111   2017 מאי

 138,232   138,232 2017 יוני

 138,232   138,232 2017 יולי

 7,699 7,699   2017 יולי

 138,232   138,232 2017 אוגוסט

 138,232   138,232 2017 ספטמבר

 3,850 3,850   2017 ספטמבר

 126,222  2,010 138,232 2017 אוקטובר

 7,699 7,699   2017 וקטוברא

 122,218  16,014 138,232 2017 נובמבר

 110,888  35,649 146,537 2017 דצמבר

  1,667,089 257,689 188,566 1,597,966 

 145,007  1,530 146,537 2018 ינואר

 10,651 10,651   2018 ינואר

 143,477  3,060 146,537 2018 פברואר

 146,537  - 146,537 2018 מרץ

 65,907-  65,907  2018 מרץ

 131,675  14,862 146,537 2018 אפריל

 146,537  - 146,537 2018 מאי

 10,257 10,257   2018 מאי

 146,537  - 146,537 2018 יוני

 39,708-  39,708  2018 יוני

 146,537  - 146,537 2018 יולי

 146,537  - 146,537 2018 אוגוסט
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 73,385-  73,385  2018 אוגוסט

 146,537  - 146,537 2018 ספטמבר

 146,537  - 146,537 2018 אוקטובר

 16,856-  16,856  2018 אוקטובר

 146,537  - 146,537 2018 נובמבר

 18,301-  18,301  2018 נובמבר

 146,537  - 146,537 2018 דצמבר

 2,762-  2,762  2018 דצמבר

  1,758,444 236,371 20,908 1,542,981 

      

 3,140,947 209,474 494,060 3,425,533  כ"סה

 

 הביקורת בחנה את ההתחשבנות עם הקבלן ומצאה כי :    

. תוספת זו 13.978%לחשבון החודשי התווספה תוספת שכר מינימום בשיעור  .22.1

לא  נכללה בהסכם שנחתם בין הצדדים.  הביקורת מציינת כי בהתאם לסעיף   

בהצעת המחיר נספח לחוזה הרי שנקבע כי: "הקבלן מתחייב כי אחוז   5.14

ההנחה שניתן על ידו על מחירי הפרטים והעבודות המפורטות במחירון, נקבע 

על  ידו לאחר שהביא בחשבון את כל העלויות וההוצאות שייגרמו  לו עקב 

ויות ביצוע  העבודות המוזמנות בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו. לרבות על

ו/או הוצאות בקשר לרכישת החומר והציוד, הובלה, תשלום שכר ותנאים 

סוציאליים  לעובדיו, תשלומים לקבלני משנה, ככל שיהיו, עלויות ביטוח וכן 

רווח קבלני  סביר, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או 

קובה תביעה כלפי  העיריה לתשלום תוספת כל שהיא מעבר לתמורה הנ

 בהסכם זה להלן".

בוצעו קיזוזים לחשבון הקבלן בסך כולל של         2017נמצא כי בשנת  .22.2

 ש"ח. 257,689

 188,566 -קיבל הקבלן עבודות נוספות בסך כולל של 2017נמצא כי בשנת  .22.3

 ש"ח .

 ש"ח. 236,371 –קוזזו לקבלן  2018נמצא כי בשנת  .22.4

 ש"ח. 20,908 -ללנוספו עבודות גינון בסך כו 2018נמצא כי בשנת  .22.5

בתגובתם המשותפת לטיוטת דו"ח הביקורת השיבו מנכ"ל העיריה והגזבר כי : 

יובהר כי במחצית השנה לאחר שהקבלנים החלו לעבוד בעיר, נעשתה פניה ממר 

שמעון דנוך )מנהל אגף שפ"ע לשעבר( שהביא בפניהם את פניית הקבלנים, על פיה, 

נדרשו לעדכן בהתאם את שכר המינימום  בעקבות עדכון שכר המינימום במשק, הם

של עובדיהם. מצב זה לטענת הקבלנים, הביא אותם בפועל למצוקה כספית עד 
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כמעט מצב גרעוני, באופן שלא יאפשר להם גם לשלם לעובדים את התוספת לשכר 

המינימום וגם להמשיך ולתת שירותים לעירייה. על מנת שלא יפגע שכר המינימום 

ומתוך אחריות של הרשות כגוף ציבורי, וכן על מנת למנוע פגיעה של עובדי הקבלן, 

באספקת השירותים של קבלני הגינון בעיר, נתקבלה החלטה להצמיד את שכר 

המינימום של העובדים בהתאם לצווי ההרחבה הנהוגים במשק, באופן שהקבלנים 

 המשיכו לתת לעירייה שירות. 

שו בהדרגה ובהתאם לאופן עליית עוד מסרו בתגובתם במשותפת כי ההצמדות נע

 נוספים(.   6.448% 2018ובשנת    7.53%  2017המינימום במשק בכפוף לדין )שכר 

 הערת הביקורת

הביקורת מעירה כי לאור תגובתם המשותפת של מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה 

ובעקבות מסמכים נוספים שהועברו לעיונה, בחנה הביקורת וסכמה את נתוני 

סרו לרבות ההצמדות בהדרגה. כפי שנמ 2018-2017ם בפועל לשנים התשלומי

 .22 -ו 21התשלומים פורטו בסעיפים 

ירייה שלמה הע 2019-2018-2017ממצא מהותי כי בשנים הביקורת העלתה  

לקבלני הגינון וזאת בניגוד ₪ )!(  1,081,707מקופתה הציבורית ביתר סך של 

 ניגוד לדין.לתנאי המכרז, בניגוד לתנאי ההסכם וב

זאת ועוד, לטענות שהועלו בתגובתם המשותפת כמענה לטיוטה דו"ח הביקורת, גם 

בסוגיית תשלומי היתר מן הקופה הציבורית, לא צורפה חוות דעת משפטית כתובה 

גם לא בדיעבד, המצדיקה משפטית את ההוצאה הכספית החריגה מתוך הקופה 

ז, בניגוד לתנאי ההסכם ובניגוד הציבורית בהיקף משמעותי בניגוד לתנאי המכר

 לדין.

בנוסף, תגובתם המשותפת לא הניחה בפני הביקורת את התשתית הסדורה שעמדה 

ביסוד ההחלטה להוציא מהקופה הציבורית תשלומים ביתר לקבלני הגינון, ובכלל 

זה הוכחת הטענה שעל בסיסה נתקבלה ההחלטה לפיה אכן התקיימה "סכנה" 

מינימום של עובדי הקבלן, אילו הוכחות הוצגו לעירייה מוחשית לפגיעה בשכר ה

בטרם קיבלה החלטה זו, כיצד הדבר מתיישב משפטית עם התחייבות הקבלן 

במכרז לפיה המחיר המוצע כולל התחשבנות זאת ומה המשמעות המשפטית 

הרטרואקטיבית וגם למפרע ביחס למציעים אחרים במכרז זה ובמכרזים עתידיים, 

נקטה הרשות על מנת לוודא כי הכספים המשולמים אכן מצאו  ובאילו אמצעים

דרכם לעובדי הקבלן ולא הסתכמו בשורת הרווח של הקבלן הזוכה. למעשה מבין 

החומרים שהגיעו לידי הביקורת לא נמצא איזכור לכך כי התשלומים שבוצעו ביתר 

ורת בוצעו בגלל חשש ל"סכנה" לפגיעה בשכר המינימום של עובדי הקבלן והביק
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כך או כך אין בידי הביקורת  נחשפה  לנימוק לראשונה בתגובתם המשותפת בלבד.

לקבל טענה זו וודאי לא בנסיבות שתוארו על מנת להצדיק את ההוצאה הכספית 

 בכלל ומשמעותית בפרט בניגוד לתנאי המכרז, בניגוד לתנאי ההסכם ובניגוד לדין.

תשלומי היתר שהתווספו הביקורת מעירה כי על העירייה לחדול לאלתר מ

לתשלומי הקבלנים וכי עליה לפעול להשבה של כספים אלו ששולמו ביתר בכל 

 השנים המצוינות ובכלל, לקופת העירייה.

 

 אופן הגשת החשבונות על ידי שני הקבלנים

 2017הביקורת בדקה את החשבונות אשר הוגשו לעירייה על ידי הקבלנים בשנים  .23

די חודש מגישים הקבלנים את החשבונות בהתאם מי. הביקורת מצאה כי 2018-ו

 למכרז, אך לא בכפוף לפעילות אשר בוצעה על ידם בפועל.

בחוזה שנחתם בין הצדדים קובע כי : הקבלן יגיש למנהל בראשית כל  16.6סעיף 

שבון מפורט בשני עותקים, בגין עבודות חבכל חודש,  4-חודש, עד היום ה

 האחזקה שבוצעו בחודש הקודם.

לחשבון יצורפו העתקים מיומן העבודה שעל הקבלן לנהל, מאושרים על ידי 

 המנהל.

הביקורת מצאה כי שני הקבלנים אינם פועלים בהתאם לסעיף זה, וכאמור  .24

בוצעו במהלך החודש,  םמגישים לעירייה את החשבון כאילו וכל התחייבויותיה

 בהתאם להוראות המכרז.

ורת השיבו מנכ"ל העיריה והגזבר כי : בתגובתם המשותפת לטיוטת דו"ח הביק

העיריה תפעל לחדד את הנהלים לעניין בדיקת החשבונות המוגשים ע"י הקבלנים 

לתשלום למחלקת הגזברות, באופן התואם את הוראות החוזה ובפרט מול מנהל 

 מחלקת שפ"ע עם כניסתו לתפקיד.

 

 יומני העבודה של הקבלנים

בלן :" על הקבלן לנהל יומן עבודה מידי בחוזה שנחתם עם הק 12בהתאם לסעיף  .25

יום ימלא הקבלן את פרטי העבודה שבוצעה על ידו, והמפקח מטעם העיריה 

 יבדוק ויאשר נכונות הדו"ח".

"מידי חודש ירכז המפקח מטעם העיריה את פירוט העבודה שבוצעה על ידי 

 הקבלן במהלך החודש".

 לן.דו"ח חודשי זה יהווה אסמכתא לביצוע התשלום לקב
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 2018נובמבר -בחודשים אוקטובר חברה א'הביקורת בחנה את יומני העבודה של 

 ולהלן הממצאים :

 

 2018חודש אוקטובר  תאור

 ש"ח –סכום 

  2018חודש נובמבר 

 ש"ח  –סכום 

 33,212 38,456 . ימי עבודה חסרים1

  2,250 . אי ביצוע גיזום2

  45,500 . אי ביצוע תיקון ופיצוצי מים3

  3,000 אי ביצוע כיסוח דשא. 4

  300 . אי ביצוע ניכוש עשביה5

  3,000 . אי לבישת אפוד6

 33,212 92,506 . סה"כ 7

 (14,911)  . תוספת הרשאה8

 18,301 92,506 . סה"כ לקיזוז9

 

 

 –הביקורת בחנה את התשלום לקבלן כפי שבוצע בפועל, ונמצא כי  .25.1

 ש"ח, 92,506 -לבד, במקוםבש"ח  16,856 -קוזז סך 2018בחודש אוקטובר 

ש"ח בהתאם לדיווח  18,301קוזז הסך  2018כפי שמוצג לעיל. בחודש נובמבר 

 של המפקח.

בתגובתם המשותפת לדו"ח הביקורת השיבו מנכ"ל העיריה והגזבר כי : 

מחלקת הגזברות משלמת לקבלנים בהתאם לחשבונות המאושרים ע"י 

בעירייה ובכל הקשור למכרז זה פעלה בהתאם לנתונים  הגורמים הרלבנטיים

 שנתקבלו ממנהל אגף שפ"ע בעירייה באותה העת.

הביקורת מציינת כי על מנהל אגף שפ"ע וגזברות העיריה מוטלת החובה   .25.2

לבחון מידי חודש את דוחות הביצוע המאושרים על ידי המפקחים, ולוודא 

 קיזוז כל הסכומים הנקובים בדו"ח.

ם המשתקפים בספרי החשבונות של העיריה בגין התשלומים אשר מהנתוני

בוצעו לקבלנים נמצא כי החשבונות והקיזוזים של הקבלנים נרשמו באופן 

 שגוי.
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ית לעירייה כי ביקורת מסרה היועצת המשפטטיוטה דו"ח הבהתייחסותה ל

 אין לה הערות.

 כלים ומכשירים במחסן מחלקת גנים ונוף

תקשרה עם חברות קבלניות לביצוע עבודת הגינון, וכלי ככלל, היות והעיריה ה .26

העבודה והחומרים הנדרשים לביצועה : שתילים, צמחים, דשנים, כימיקלים, 

חומרי ריסוס הדברה וציוד כבד, בבעלות קבלני הגינון ועל חשבונם, אין 

למחלקת גינון צורך באחזקת מחסן כלי עבודה וגינון, שכן כלי העבודה בבעלות 

 ם.הקבלני

 יחד עם זאת, עדיין מצויים במחסן מחלקת הגנים ונוף ציוד וחומרים.

להלן רשימת הציוד הנמצא במחלקת גנים ונוף כפי שהוצגה לביקורת על ידי 

 מ.מ. מנהל אגף שפ"ע :

 

 הביקורת מציינת כי :

 הציוד חייב להיות רשום במחלקת הנכסים בעירייה.  .26.1

מבדיקה שנערכה עם מנהלת מחלקת רשומות ומצאי נתקבל דו"ח ובו רשימת 

 הציוד והמלאי של מחלקת גנים ונוף.

 ו מספר פערים כלהלן :על פי הרישומים ברשימות המצאי של העיריה נמצא

 כמות יחידות שם הפריט
 1 מכולה לאחסן חומרים וכלי עבודה

 1 מכונת שאיבת לכלוך ידנית מוטורית על גלגלים
 2 עלים מפוח

 1 חרמש מוטורי
 2 מגזמת גובה
 2 כפות עגולות

 1 מוט גובה ידני
 1 ליטר 5מיכל דלק 
 1 ארגז כלים

 3 מגרפות
 2 מסור מוטורי שרשרת

 מטר 20 16/4צינור 
 מטר 10 0.30צינור טפטוף 
 30 16מחברי תיקון 

 1 מכסחת דשא טרקטורון טורו
 1 טרקטורון ג'ון דיר )מפקחים(

 1 טורון קאווסקי )מפקח חינוך(טרק
 1 מגזמה נטענת סטיל
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כמות ברשימת  פריט

 מצאי

כמות ברשימות 

 מחלקת גינון

פער בין רשימות מצאי 

 לרשימות מחלקת גנים

 2 2 4 מפוח עלים

 1 1 2 חרמש מוטרי

 1 3 4 מגזמת גובה

 

הביקורת מציינת כי מדובר בציוד בעל ערך כספי וצורך חיוני לעבודות 

 מחלקת גנים ונוף.

ים בין שתי רשימות המצאי, משקפים העדר תשומת לב הפערים אשר עול

 מספקת בניהול המחסן.

הציוד חייב להיות שמור במקום נעול וכל הוצאות מהמחסן צריכה להיות  .26.2

 מתועדת ברישומי המלאי של המחסן.

בהתייחסותם המשותפת לטיוטת דו"ח הביקורת השיבו מנכ"ל העיריה 

 והגזבר כי : 

י מנהלת מצאי בעירייה עם עובדי מחלקת שפ"ע נכון למועד בדיקת הציוד ע"

מפוחים במחסן. כמו כן, במעמד הבדיקה כאמור נמסר למנהלת  2נמצאו 

מפוחים נוספים נמצאים בשטח. ככל הנראה קיימת טעות בנתונים  2מצאי כי 

 שהועברו ע"י עובדי הגינון.

לם חרמשים בפועל. עובדי הגינון יתקנו את הרשימה במופיעה אצ 2קיימים 

 בהתאם.

נכון למועד בדיקת הציוד ע"י מנהלת מצאי בעירייה עם עובדי מחלקת שפ"ע 

)לאחר עדכון הרשימה( התווספה  2019מגזמות. במהלך חודש יולי  4נמצאו 

 מגזמה נוספת.

 היות ומדובר בכלי רכב )טרקטורון ג'ון דיר וטרקטורון קאווסקי( חייב להיות  .26.3

 רישיון לנהיגה ברכב זה למפקחים. 

ים מבדיקה שנערכה עם קצין הרכב עולה כי לרכבים רישיון רכב בתוקף ולנהג           

 ברכב רשיון בתוקף.

 כלי הרכב חייבים להיות מבוטחים.  .26.4

מבדיקה שנערכה עם קצין הרכב התברר כי לרכבים קיים ביטוח חובה  

 בתוקף.
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  המלצות –פרק ד' 

שפ"ע יאויש ברצף ובמקרה  של מנהל אגףמומלץ להקפיד כי תפקיד חיוני זה  .1

 צורך בהחלפה, תקבע תקופת חפיפה שבמסגרתה יועבר התפקיד באופן מסודר.

 למנות ולאייש תפקיד מנהל מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע. .2

להתאים את התקציב המיועד למחלקת גנים ונוף, כך שיבטא את מלוא פעולות  .3

 המחלקה.

תנאי העסקת ו/או מינוי לתפקיד להקפיד על עדכון תיקי העובדים עם כל שינוי ב .4

 חדש.

להקפיד על רישומים מדוייקים בהסכמי ההתקשרות הנחתמים על ידה עם  .5

 ספקים ונותני שירותים.

מומלץ לעירייה לקיים את כל תנאי חוזי ההתקשרות הנחתמים על ידה ככתבם   .6

 וכלשונם.

מומלץ לעירייה להקפיד ולקבל את הערבויות בסכומים ובמועדים שנקבעו  .7

 בהסכמים.

לערוך את החישובים המתאימים בגין הפיצויים המגיעים לעירייה בגין הפרת  .8

 תנאי יסוד בהסכם שנחתם בין הצדדים בנוגע להעסקת  קבלני משנה.

מומלץ כי קבלני המשנה המועסקים על ידי הקבלנים הזוכים, יבחנו על ידי מנהל  .9

החתימה של  מחלקת גנים ונוף בטרם מתן אשור להעסקתם על ידי מורשי

 העיריה.

יש להקפיד ולהמציא לקבלני הגינון את מכתב הארכת ההתקשרות לתקופה  .10

יום בטרם סיום מועד התקשרות הקיים, והכל בכפוף לתנאי חוזה  60נוספת, 

 שנחתם בין הצדדים.

מומלץ לעירייה לפעול ולגבות את כל התשלומים אשר שולמו ביתר על ידה .11

ועד לסיום ההתקשרות, כולל   2016ש יולי לקבלנים בתקופה שמתחילה בחוד 

 בתקופת הארכה..

מומלץ לפעול לתקון החשבונות של הקבלנים, לאלתר באופן שוטף בכל הנוגע  .12

 לתוספת בגין שכר מינימום ששולמה ביתר.

לבין התשלומים אשר  לערוך התאמה בין יומני העבודה והחשבונות המאושרים .13

 אשר שולמו ביתר לקבלני הגינון. שולמו בפועל ולפעול להשבת כל הכספים

 להקפיד ולשמור באופן נאות על הציוד וכלי הרכב במחסני המחלקה לגנים ונוף. .14
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 לוקת אזורי גינון ברחבי העירח  -נספח א'



156 

 2019לשנת    14דו"ח  מבקר העירייה  מס' 

 

 

 

 4/2016קיטוע מתנאי מכרז  -נספח ב'



157 

 2019לשנת    14דו"ח  מבקר העירייה  מס' 

 

 

 

 4/2016קיטוע מחירון מכרז  -נספח ג'
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 מכתב מנהל שפ"ע התנהגות קבלן משנה -נספח ד'
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 מ"מ/בפועל -תכתובת בנושא מנהל אגף שפ"ע -ה' נספח
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 4/2016מכרז פומבי  תכתובת בנושא אי העסקת קבלני משנה -ו' נספח
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 מחלקת גנים ונוף /שפ"ע  מבנה ארגוני אגף  -'זנספח 
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 הערות ראש העירייה

הצגת הדברים בדו"ח הביקורת, כבר בפתח הדברים ייאמר כי בניגוד לאופן 
לפיה בתגובתם המשותפת של מנכ"ל וגזבר העירייה הם בחרו "להטיח בפניה של 
זו כי הם מצרים על בחירתה לבצע את דו"ח הביקורת ולממצאיה", הרי 
שמקריאת תגובתם המפורטת עולה כי מנכ"ל העירייה וגזברה לא הצרו על 

"(, כי אם הצרו על שפעיר )להלן: "ההחלטה לבצע ביקורת באגף לשיפור פני הע
 אותו בחרה הביקורת, עיתוי בו משרת מנהל האגף, אינה מאוישת. העיתוי

אכן, עריכת ביקורת בעת שמשרת מנהל האגף אינה מאוישת, וכאשר עיקר 
הממצאים נוגעים לתקופת מנהל שאינו מועסק עוד בעירייה, מערימה קושי 

מתן מענה לחלק מהנושאים הנבדקים, באיתור והצגת המסמכים הרלוונטיים וב
 כפי שבא לידי ביטוי בדו"ח.

, לאחר פרסום שני מכרזים פומביים נכנס לתפקידו מר 2020במהלך חודש ינואר 
. 2020אמיר עשבי, מנהל שפ"ע. שכר מנהל המחלקה כלול בתקציב האגף לשנת 

תאם אשר לעובד הנוסף הנזכר בדו"ח, הנני מנחה את גזבר העירייה לפעול בה
לשיקול דעתו המקצועי ולהחליט האם לכלול את שכרו בתקציב אגף שפ"ע או 

 אגף החינוך.

אשר להערת הביקורת בדבר עלייה בהוצאות הגינון הרי שכעולה מהתגובה 
לדו"ח אין מדובר בעלייה אמיתית כי אם בטעות של תאגיד המים והביוב 

חדישות וחכמות  וממילא בשנתיים האחרונות רכשה העירייה מערכות השקיה
 שיתרונן העיקרי בחיסכון במים, עובדה שלא באה לידי ביטוי בדו"ח.

אשר להערת הביקורת בדבר הוצאות גינון מתקציבי פיתוח, הובהר כי אין 
מדובר בביצוע תחזוקה שוטפת. התקציבים הבלתי רגילים שימשו את מחלקת 

נות בלבד. גם תגובה הגנים לביצוע עבודות שיקום שטחי גינון, פיתוח והקמת גי
 זו של מנכ"ל וגזבר העירייה לא באה לידי ביטוי בדו"ח.

הרי שתגובת מנכ"ל העירייה וגזברה הובאה בדו"ח  .פ .אשר להעסקת מר מ
 באופן חלקי ביותר שלא ניתן להבין ממנו את הדברים כהווייתם. 

לה על מגב לא החיל 3/2011מקריאת התגובה עולה כי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 
עובדים במשרת אמון להתמודד במכרזי הרשות. אותו חוזר החיל מגבלה אך 

 המועסקים בחוזה אישי!ורק על עובדים במשרת אמון 

כי עובד  בשונה מהחוזר הקודם,תוקן אותו חוזר מנכ"ל וקבע  2019בינואר 
במשרת אמון שנקלט למשרתו בפטור ממכרז אינו רשאי להתמודד במכרזי 

"(. החוזר החדשיו הגבלה להתמודד במכרזים פומביים )להלן: "הרשות וחלה על
כלומר, החוזר החדש החיל מגבלה גורפת לפיה גם עובדי משרת אמון 
המועסקים בדירוג דרגה אינם רשאים להתמודד במכרזי הרשות וחלה לגביהם 

 הגבלה להתמודד במכרזים פומביים.
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משרד הפנים וביקשה כי עיריית אור יהודה פנתה באמצעות היועצת המשפטית ל
ייקבע שאותן הוראות לא יחולו באופן רטרואקטיבי על עובדים שנקלטו 

 למשרתם הרבה קודם לתיקון החוזר. 

באותה פנייה ניתן ביטוי לפגיעה הקשה בחופש העיסוק של אותם עובדים 
ובאינטרס ההסתמכות שלהם. לאחר מספר התכתבויות בין הצדדים, התקבלה 

 קוצרה לחצי שנה בלבד. .פ .קופת הצינון בכל נוגע למעמדת העירייה ות

כעולה מן הדו"ח באותה תקופה פורסם מכרז ואולם תקופת הביניים שבין 
עזיבת המנהל הקודם לאיוש המשרה על ידי המנהל החדש, ארכה יותר 

 מהמצופה. 

אגף שפ"ע הוא אגף חשוב ביותר המהווה את לב ליבו של השירות הניתן לתושבי 
 .ל אגף, ולנוכח ניסיונו הרב של מני העיר. בהיעדר מנהפ -וכשמו כן הוא העיר

סייע בשמירה על פני העיר בתקופה זו, אף שמעולם לא מונה לממלא  .בתחום, מ
 מקום באופן רשמי וביצע משימה זו על הצד הטוב ביותר.

אשר להערת הביקורת בדבר העסקת קרובי משפחה, מהתגובה שהוגשה עולה כי 
"ח ישנה התעלמות מהמסגרת הנורמטיבית החלה על אותה סוגיה ולפיה בדו

בהתאם לחוות דעת משפטית, בנסיבות העניין אין כל מניעה להעסקתם באותה 
 מחלקה ולא נדרשת הסדרה של הנושא באמצעות ועדת השירות ו/או בכתב.

הנני מנחה את מנהלי המחלקות להקפיד על הוראות ההסכמים ככתבם ולשונם, 
 ל הנוגע להעסקת קבלני משנה ולהיוועץ במחלקה המשפטית במידת הצורך.בכ

הנני מנחה את מנהלי המחלקות להקפיד על הוראות ההסכמים ככתבם ולשונם 
 בכל נוגע לתקופת ההסכם ולהיוועץ במחלקה המשפטית במידת הצורך.

הנני מנחה את מנהלי המחלקות לפעול בהתאם לחוות דעת היועצת המשפטית 
יש להקפיד הקפדה יתירה בכל הנוגע לערבויות ולרענן את הנהלים בכל  לפיה,

 הקשור להמצאת ערבויות ובדיקתן.

אשר לפרק העוסק בהצמדת המחירים הנקובים בהסכמי הקבלן לשכר 
המינימום הנהוג במשק, הרי שזוהי דוגמא לקושי הנובע מעריכת ביקורת שעה 

וקרים בוצעו בעת שכיהנו שמשרת מנהל האגף אינה מאוישת ושהמעשים המב
 בתפקידם מנהל אגף ומנכ"ל עירייה שאינם מועסקים עוד בעירייה.

כך, בהתאם לממצאי הביקורת לא הוצגה בפני מבקר העירייה התשתית אשר 
הונחה ביסוד ההחלטה להצמיד את מחירי ההסכם לשכר המינימום. כעולה 

מנהל אגף שפע והציגו מתגובת גזבר העירייה, באותה עת הגיעו קבלני הגינון ל
באופן שלא בפניו נתונים ומסמכים המעידים בבירור על פגיעה בהכנסותיהם 

אלא שלנוכח עזיבת מנהל האגף,  יאפשר את המשך מתן השירותים לעירייה,
 לא ניתן לאתר מסמכים אלו.

 חשוב לזכור כי ביקורת מעצם טיבה, מבוצעת לאחר מעשה.

הנוגעת לקבלת שירותים חיוניים  לא ניתן לבקר החלטה,יחד עם זאת, 
. ויומיומיים, הנוגעים לכל תושב בעיר ולשמירה על בריאות הציבור, בחלל ריק
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המציאות בעת הרלוונטית הייתה כזו שלעירייה היה ברור, כי ללא הצמדת 
המחירים, השירותים המסופקים לעירייה יופסקו באופן מיידי ומשמעות הדבר 

רסם מכרז חדש. כידוע, עריכת מכרז אינה עניין הייתה כי העירייה תצטרך לפ
בנסיבות אלו, קבלת החלטה של מה בכך וההליך המכרזי אורך חודשים רבים. 

לפיה מחירי ההסכם יוצמדו לשכר המינימום הייתה בעת הרלוונטית בבחינת 
. כאשר מניחים על כף המאזניים את ההוצאות שנגרמו לעירייה הכרח ממש

ים אל מול ההוצאות שהיו נגרמות לה כתוצאה כתוצאה מהצמדת המחיר
מפרסום מכרז חדש והתקשרות לתקופת הביניים עם קבלן זמני לביצוע 
העבודות; מנזקים שהיו נגרמים בעיר כתוצאה מהיעדר תחזוקה שוטפת; 
השקעות שהושקעו במדשאות, גנים, צמחיה וכיוצ"ב, שהיו יורדות לטמיון 

יאים למסקנה כי מבחינה כלכלית לא כל אלו מב –בהיעדר תחזוקה שוטפת 
 נגרם נזק לקופת העירייה.

ודוק, החשש שמעלה הביקורת לפיה ייתכן כי הכספים ששילמה העירייה 
לקבלנים, מצאו את דרכם לכיסיהם )ולא לעובדי הקבלן( חסרת יסוד והיגיון, 
וממילא מדובר בנתונים שניתן לבדוק בכל עת. לנוכח האמור הנני דוחה את 

 הביקורת לפעול להשבת הכספים לקופת העירייה. המלצת

אשר להמלצת הביקורת לחדול מתשלומים אלו, הרי שממילא, בימים אלו ועל 
מנת לצמצמם את הוצאות העירייה בגין שירותים אלו, והגם שתקופת ההסכם 

 טרם הגיעה לקיצה, פרסמה העירייה מכרז, בסיומו ייחתם הסכם חדש.

יה ומנהל אגף שפ"ע להיצמד להוראות ההסכם החדש הנני מנחה את גזבר העירי
במכרז החדש, בכל הנוגע לתמורה ובמידת הצורך וככל שעולה קושי ביישומן, 
להיוועץ במחלקה המשפטית אשר תבחן את השלכותיה של כל החלטה שתתקבל 

 בנושא.

הנני מנחה את גזבר העירייה ומנהל אגף שפ"ע לחדד את הנהלים לעניין בדיקת 
ות המוגשים ע"י הקבלנים לתשלום, כך שיעלו בקנה אחד עם הוראות החשבונ

 ההסכם.

הנני מנחה את מנהל אגף שפ"ע לבחון את ממצאי הביקורת בכל הנוגע לציוד 
וכלי הרכב המאוחסנים במחסן מחלקת גנים ונוף ולפעול לעדכון רשימות 

 וחסן.המצאי כך שיתאימו לנתונים בפועל וכן לפעול  לשמירה על הציוד המא
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ביקורת מבקר העירייה 
  2017לשנת 

 "שיפוץ אצטדיון הכדורגל העירוני"

 

 מעקב תיקון ליקויים

 
 5/2019דו"ח מס' 

 

 

 4/2016דו"ח מס' 
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 עמוד בנושא

 167 מבוא -פרק א

 168 מצאי ביקורת מעקב אחר תיקון הליקוייםמ -פרק ב
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 מבוא -פרק א

 כללי

דק משרד מבקר העירייה את נושא שיפוץ אצטדיון ב 2017דצמבר  -בחודשים ספטמבר

 .2018צאים פורטו בדו"ח המבקר אשר הוגש בחודש מרס  ממההכדורגל העירוני. 

הנושאים  ביקורת מעקב בנושא ה, בוצע2019בהתאם לתוכנית ביקורת מבקר העירייה לשנת 

 .הרשומים

 .2019דצמבר  הביקורת נערכה במהלך חודש 

 מטרת הביקורת

 לבצע מעקב אחר תיקון הליקויים כפי שפורטו בדו"ח מבקר העירייה.

 הביקורת מתודולוגית

במהלך עבודתו נפגש המבקר עם מנהלי המחלקות, המדורים ועובדי העירייה להם 

 רלוונטיות לנושא הביקורת.

 כמו כן עיינה הביקורת במסמכים, חוזים, תיקיות ונהלים.

 סימנים מוסכמים

 >< מסמן סימוכין, פרוט ראה מסמכים ישימים כמפורט בנספחים.
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שיפוץ אצטדיון הכדורגל  "-ירייה בנושאממצאי ביקורת מבקר הע -'פרק ב
 םמעקב תיקון ליקויי -העירוני "

 

 להלן הממצאים כפי שעלו בביקורת  המעקב: 

 28לא הועברה הודעה לבעל רישיון עסק לפי תקנה  2016: בדצמבר ממצא .1

 לתקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, בדבר הנימוקים לסירוב.

 : המלצה

יש להקפיד לשלוח הודעה לבעל העסק בדבר סטטוס בתום תקופת רישיון עסק 

 הרישיון.

הביקורת העלתה כי נכון למועד הביקורת, קיים רישיון עסק זמני עד לתאריך 

28.02.2018. 

 סטטוס

 1.8.2018הביקורת העלתה כי תוקפו של רשיון העסק הזמני הוארך עד לתאריך 

ך שוב, פעם נוספת ולאחר מכן הואר 31.12.2019ולאחריו הוארך עד לתאריך  

 .31.1.2020עד ליום 

הביקורת פנתה ליועמ"ש העירייה שהיא גם היועצת המשפטית של הוועדה 

ין התנהלות ילתכנון ובניה, בבקשה לקבלת חוות דעת משפטית כוללת לענ

הועדה לתכנון ובניה בנוגע למתן הסכמת הועדה לתכנון ובניה להוצאת 

הוועדה לתכנון ובניה גם במקרים בהם  רישיונות עסק זמניים על יסוד אישור

 :מתגלות חריגות בניה בחתכים

 כאשר חריגות הבניה הינן על שצ"פ. -

 כאשר חריגות הבניה הינן בשטח פרטי. -

 כאשר חריגת הבניה אינה ניתנת להכשרה באמצעות תב"ע קיימת. -

 כאשר חריגת הבניה אינה בשלבי הוצאת היתר בניה שהוא בהישג יד. -
 יגות בניה שבגינן ננקטים הליכים פליליים או מנהליים.כאשר מדובר בחר -

 כאשר מדובר בבניה טרייה/חדשה. -
 

 לתכנון ובניהולוודא כי אכן אישורי הועדה  חוןמטרת הביקורת היתה לב

לבקשות לרשיונות עסק המבוקשים במקרים בהם קיימות חריגות בניה בעסק, 

 הינם מוצדקים משפטית.
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טרם נענתה כמבוקשה, תחת זאת השיבה בקשת הביקורת לחוות הדעת 

ן הכדורגל בלבד את הדברים ן אצטדיויהיועצת המשפטית באופן נקודתי לעני

 הבאים:

מבדיקה שערכתי עולה כי אצטדיון הכדורגל אוחז שנים רבות ברישיון 

 עסק ואין מדובר רק בשנתיים האחרונות.

ן באצטדיוחשוב להסתכל על התמונה בכללותה ולהבין כי מדובר 

 הכדורגל היחיד בעיר.

מטעם זה, כמפורט בחוות דעתי שנשלחה אליך מבעוד מועד אפשרה 

)וממשיכה לאפשר( רמ"י את השימוש במגרש לאורך השנים ועל בסיס 

 עובדה זו ניתנו תקציבים לשיפוץ המגרש על ידי מפעל הפייס.

במהלך השנים נעשו ניסיונות למציאת פתרונות אשר יאפשרו מחד גיסא 

משך השימוש במגרש ומאידך גיסא את הסדרתו מבחינת דיני תכנון את ה

 ובנייה ורישוי עסקים.

 במסגרת זו הוחלט להתחיל הליך להכנת תב"ע שתכלול את שטח המגרש.

בעקבות הכרזת הותמ"ל נכנס שטח מגרש הכדורגל לתכנון המבוצע על 

 .1103והמגרש יוסדר במסגרת תמ"ל ידי צוות התכנון של הוועדה 

לחוק רישוי עסקים המאפשר לוועדה  34סיבות אלו ולאור תיקון בנ

לתו"ב שיקול דעת נרחב להעניק רישיון זמני גם למבנה אשר אינו עומד 

באותה עת במלוא הוראות חוק התכנון והבנייה, ניתן היה לתת היתר 

זמני, וזאת לנוכח האמור וקיומו של הליך מתקדם להסדרת המגרש 

 כמתואר לעיל.

רי היועצת המשפטית, חזרה הביקורת על בקשתה לחוות דעתה לגבי נוכח דב

התנהלות הוועדה לתכנון ובניה בנוגע להוצאת רישיונות עסק זמניים על יסוד 

אישור הוועדה לתכנון ובניה במקרים של חריגות בניה, וכן התייחסות מפורשת 

ני סטטוס התכנוה  לעמדה כפי שנטענה בתגובתה של היועמ"ש, המחשיבה את

 34ל מגרש הכדורגל כדי "הליך מתקדם להסדרת המגרש" לפי תיקון ש  הנוכחי

  לחוק רישוי עסקים ותכליותיו".

המבוססת על   ההתייחסות המשלימה נתבקשה עקב עמדת היועמ"ש בתגובתה

אצטדיון הכדורגל במסגרת תמ"ל   ההחלטה העתידית להעתיק את מיקומו של

שלא ידוע אם תתמלא והינה קצובה   שהיא החלטה מקדמית מותנית 1103

על סמך התגובה, כדי לאפשר את מתן הסכמותיה   בזמן, אולם די בה, כך
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צטדיון לתכנון ובניה למתן רישיון עסק לאהחוזרות ונשנות של הוועדה 

 הכדורגל כפי שקורה בפועל.

לא ניתנה תגובת  ,הליקוייםתיקון מעקב ביקורת דו"ח נכון למועד סיום 

 פטית למבוקש.היועצת המש

 

 יבילים.מבנים להצבת בנייה : לא הוגשה בקשה להיתר ממצא .2

 :המלצה

  .יש לוודא כי תוגש בקשה להיתר להצבת מבנים יבילים בשטח 

 .אין לאשר את הצבת המבנים היבילים טרם קבלת ההיתר 

 סטטוס 

 לא תוקן.

 בהתייחסותה לביקורת מסרה מהנדסת העירייה : 

 המבנים היבילים. לא יצא היתר בנייה להצבת

לאחר שהוגש תיק מידע, ונעשתה מדידה מקיפה בשטח הוחלט על הסדרת כל 

 מגרש הכדורגל. לפיכך הוחל הליך להכנת תב"ע.

עקב שינוי בתוכניות העירוניות הוחלט להסדיר את כל המגרש במסגרת 

 .1103תמל/

כנון ביחד עם צוות הת 1103כעת, אנו עובדים על תכנון והסדרת המגרש בתמל/

 של הוותמ"ל.

 הערת הביקורת

הביקורת תעיר כי לדעתה, ברמה העקרונית הכשרת כל בניה אסורה ניתנת 

באמצעות תב"ע חדשה או שינו תב"ע. אין המדובר בהיתר הנמצא  תלהיעשו

 בהישג יד מכוח תוכנית קיימת.

מצב דברים זה מאפשר בפועל ביצוע בניה אסורה והכשרתה בדיעבד ואין בה 

דיק המשך קיומה של בניה בלתי חוקית בנכס מקום בו הוגדרו כדי להצ

 מלכתחילה המבנים האמורים כמבנים יבילים.

 
: העירייה לא מימשה את הסעדים המשפטיים שעמדו לרשותה לצורך ממצא .3

 סיום ההתקשרות עם הקבלן ללא תשלום פיצוי כספי.

 :המלצה

המשפטית שעמדה  יש לבחון מדוע הנהלת העירייה לא הסתייעה בחוות הדעת

 לרשותה לצורך סיום ההתקשרות עם הקבלן ללא פיצוי כספי.
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 סטטוס

 תוקן חלקית

 בהתייחסותו לביקורת מסר גזבר העירייה:

)יועץ אכן בוצעה בדיקה ואומדן הנזק על ידי מהנדס  ה ]הביקורת[כפי שרשמ

 חיצוני(.

 .₪אלפי  185אומדן הנזק שהוערך על ידו הינו 

ל העיריה למחלקת תשתיות לאשר תשלום חלקי "די מנכניתנה הנחיה על י

 בלבד לקבלן בגין הפרויקט. 

לא כולל מע"מ( , אושר על ₪ ) אלפי  1,547הועבר על ידי הקבלן חשבון ע"ס 

 .)לא כולל מע"מ( ₪ אלפי  1,137ידינו תשלום ע"ס 

 קוזזו בחשבון כמויות שונות ושולם תשלום חלקי. 

לא הוגש חשבון סופי ויתרת הפרויקט  –ן סופי הקבלן היה אמור להגיש חשבו

 .נסגרה על בסיס מה ששולם בפועל )לאחר הקיזוז(

בגין עבודות פיתוח מחשבונות שהוגשו על ידי ₪ אלפי  36בנוסף קיזזנו סך של 

 הקבלן.

 ממנו. 75%ושולמו רק ₪ אלפי  143חשבון שהוגש ע"י הקבלן ע"ס 

ך את ההתקשרויות וסיימנו את לאחר קיזוזים אלה לא ראינו צורך להמשי

 הקשר עם הקבלן.

 הערת הביקורת

. ס .די גי-להלן הערת הביקורת להתייחסות, לרבות הערכת אומדן הנזק על

 הנדסה בע"מ:

ראשית, הביקורת רואה בחיוב את ההערה שהעירייה החזירה לקופתה סכום 

 שקוזזו מחשבון הקבלן לאור ממצאי הביקורת.₪  185,000 -של למעלה מ

וב ימי הנדסה בע"מ לעניין חיש .ס .את התגובה והתחשיב של ג הביקורת דוחה

 .תחשיבההעבודה כעולה מ

הביקורת תעיר כי ההקלות במספר ימי העבודה אותן "מזכה" מנהל 

הפרויקטים מספירת הימים כאילו ימי שישי אין לספור אותם כימי עבודה 

בגין הצפה, וזאת כאשר  יום 15יום בגין רשות עתיקות ולרבות  15ולרבות 

ממצאי הביקורת מעלים שהקבלן החל העבודות שיפוץ האצטדיון מבלי לקבל 

תחילה אישור בכתב מרשות העתיקות כפי שהתחייב ונדרש בחוזה, וכן כעולה 
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, בדבר ניתוק לקוי א. צ. יועץ העירייהבמכתבו המוזכר על ידיו מאת  6.3מסעיף 

 של קו הניקוז.

יצה להמשיך ולפעול לקבלת הסעדים להם זכאית לפיכך, הביקורת ממל

ובהתאם להמלצת דוח  העירייה מהפרות ההסכם כפי שבוצעו על ידי הקבלן

 בנושא.הביקורת 

. 
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 ביקורתלעבודת ה
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הבסיס החוקי לעבודת המבקר כולל את סעיפי החקיקה וחקיקת 
 ישיר לעבודת הביקורת בעירייה. המשנה, המתייחסים באופן

 :עירייה( בנושא הביקורת בנוסח חדש)פקודת העיריות להלן הוראות 

 העירייהעובדי י: תשיעפרק 

 (תשס"ו' :  מינוי מבקר וסמכויותיו )תיקון : אסימן 

  עירייהמינוי מבקר ה 

 לעירייה מבקר במשרה מלאה.  תמנה בהחלטת רוב חבריה,ה, המועצ)ב( 167

 אם כן תקיימו בו כל אלה:לא העירייה אמבקר כאדם  ולא יכהן  הלא ימונ (ג)
 .הוא יחיד (1)
 .הוא תושב ישראל  (2)
  .הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון  (3)
 הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד (4)

 להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו,  לעניין זה,  מוסד להשכלה
 .עורך דין או רואה חשבוןגבוהה בישראל או שהוא 

 הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת. (5)
 הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף   (6)

דומה אחד של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות                   
 המקומית.

מועצה,אלא אם  לא ימונה ולא יכהן כמבקר העירייה מי שכיהן כחבר (   1)ג
כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה באותה העירייה, או 

 שנתיים מתום כהונתו כחבר  מועצה בעירייה גובלת.
 בקר אותהן כמלא יכה ת העירייה,מי שהיה מועמד בבחירות למועצ(  2)ג

שהיה  שאליה  המועצהל  אותה , למשך כל תקופת כהונתה שעירייה
 מועמד.

של  רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו)ג(, בסעיף קטן ת הוראועל אף  (ד)
( לסעיף 5)-( ו4אשר  לא נתמלא בו מן התנאים המנויים בפסקאות ) אדם 

קטן )ג(, כמבקר העירייה, אם הוא רכש ניסיון במשך עשר שנים בעבודת 
 .1992-ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב

 

 א מינתה מבקר מועצה של .א167

כי בצו ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר,  רשאי הוא לדרוש ממנה  (א)
 בצו.תוך הזמן הנקוב  ,167כאמור בסעיף  ,תמנה מבקר

למנות תוך הזמן האמור,  רשאי הממונה הצו לא מילאה המועצה אחר  (ב)
 מבקר לעירייה ולקבוע את שכרו.
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 תפקידי המבקר .א170

 ואלה תפקידי המבקר : (א)

     ,  לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, עירייהפעולות האת בדוק ל (1)
 הרטו  על  תתוך שמיר ,בידי המוסמך לעשותם ,,  נעשו כדין1965 - התשכ"ה

 .סכוןיהמידות ועקרונות היעילות והח
 העירייה.לבדוק את פעולות עובדי  (2)
 וראות מבטיחות קיום הסדרי הבוחן והוראות הנהוגים בעירייה לבדוק אם  (3)

 .חסכוןת כל דין,  טוהר המידות ועקרונות היעילו
    ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה לבקר את הנהלת חשבונות  (4)

 .מניחות את הדעתרכושה והחזקתו  שמירתו העירייה 

הדתית שבתחום העירייה הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי  (ב)
העירייה קרן או גוף  אשר  וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד,העירייה 

משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או 
  .משתתפת במינוי הנהלתם

 .למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן " גוף עירוני מבוקר"

יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית,   ,בכפוף להוראות סעיף קטן )א( (ג)
  :בתקופה פלונית ואת היקף הביקורתאת נושאי הביקורת 

 של המבקר. שיקול דעתועל פי   (1)
 .לבקר עניין פלוניהעירייה דרישת ראש  (2)
 על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא  (3)

 יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.       

 פי שיקול דעתו  את הדרכים לביצוע ביקורתו.על המבקר יקבע  (ד)

מדי שנה הצעת תקציב שנתי העירייה יכין ויגיש לראש העירייה  מבקר (ה)
לפי הפקודה. היקף התקציב הכנת במסגרת  ,לרבות הצעת תקן,ללשכתו

לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של  הצעת התקציב
שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העירייה  כפיהעירייה, 

 תי.ובגודל תקציבה השנ

ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר  (ו)
העירייה, כפי שהגיש אותן מבקר העירייה, במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב 

 השנתי.
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 מסמכים ומסירת מידע המצאת  ב.170

ראש המועצה הדתית העירייה, וסגניו, חברי המועצה, עובדי העירייה ראש  (א)
וחברים ועובדים של  ,תית, עובדי המועצה הדתיתוסגניו, חברי המועצה הד

, על פי דרישתו, כל מסמך העירייה ימציאו למבקר עירוני מבוקר, ,כל גוף
 רכי הביקורת ויתנו למבקרודרוש לצ העירייה  שברשותם אשר לדעת מבקר

בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן  כל מידע או הסבר שיבקש העירייה 
 הקבוע בה.

לצורך ביצוע  ,או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה ייה העיר למבקר (ב)
לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת  ,תפקידו

המשרתים את העירייה או של  או שלהעירייה עיבוד נתונים אוטומטי של 
 .גוף עירוני מבוקר 

בדים מטעמו ועל עו העירייה  לגבי מידע החסוי על פי דין, יחולו על המבקר (ג)
 המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור.

עבודתו  ןלעניי ,, יחולו עליוהעירייה שאינו עובד העירייה  של המבקר ועובד (ד)
 כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר ,האמורה
 .העירייה

רשאי להיות נוכח בכל ויהיה  העירייה לצורך ביצוע תפקידו יוזמן המבקר (ה)
או כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו של ת העירייה ישיבה של מועצ

אף על ידי להיות נוכח  הוא מבוקר. בישיבה שאינה סגורה רשאי עירוני גוף
 מעובדיו.עובד 
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 המבקרדו"ח  .ג170

העירייה דוח על ממצאי  הביקורת שערך, הדו"ח יוגש המבקר יגיש לראש  (א)
שנה שלאחר השנה שלגביה  הוגש הבאפריל של  1-שנה, לא יאוחר מאחת ל

הדוח, בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ 
 על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד.

ה ולועדהעירייה בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש  (ב)
ורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ביקורת דו"ח על ממצאי ביקלענייני 

 ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.ה לענייני ועדהאו העירייה ראש 

ה לועדהעירייה תוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש  (ג)
העתק לכל חברי המועצה ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא לענייני 

 מהדו"ח בצירוף הערותיו.

עליו העירייה ת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש יקורה לענייני בועדה (ד)
ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו 

לא הגיש ראש העירייה את כאמור בסעיף קטן )ג(. העירייה לה הערות ראש 
הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורה, תדון הועדה בדוח המבקר 

סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים ותגיש למועצה לאישור את 
בטרם תשלים הועדה את סיכומיה  ממועד המצאתו על ידי מבקר לועדה.

והצעותיה  רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של 
 מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח. עירוני  או של גוףהעירייה 

סיכומיה והצעותיה תקיים  ה אתועדההגישה שתוך חודשיים מן היום ( 1) (ה)
ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או  המועצה דיון מיוחד בהם

 .ההצעות כאמור

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

העירייה רשאי, באישור הועדה, להתיר פרסום  רבקהעירייה, ואולם מ
 כאמור.

העירייה או היועץ המשפטי של ראש היה למבקר העירייה יסוד להניח ש (ז)
העירייה, הוא צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק 

מבקר את העניין במישרין לידיעת מבקר ה, יעביר 1977-העונשין,התשל"ז
  המדינה.

 

 ובדים ללשכת המבקרמינוי ע ה.170

 העירייה מבקר עובדים ללשכת ימנה העירייה בהסכמת מבקר העירייה ראש )ה(  
ראות סעיפים פי האמור בהו-הפנים בתקנות ועל קבע שרילתקנים שבהתאם 

קטנים )א( עד )ד(. תקנים לפי סעיף קטן זה ייקבעו בידי השר בהתחשב 
  יבה השנתי.במספר התושבים, בתחומה של העירייה ובגדול תקצ

לא ימונה עובד ולא יכהן אדם  כעובד ביקורת בלשכת מבקר העירייה  (  1)ה
 (.4( עד )1)ג()167אלא אם  כן התקיימו בו הוראות סעיף 

עירייה, בהסכמת מבקר (, רשאי ראש ה1( על אף הוראות סעיף קטן )ה2)ה
לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור העירייה, 
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( אם רכש ניסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף 4)ג()167בסעיף 
 . 1992ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 

   עובדי לשכת מבקר העירייה דינם כאשר עובדי העירייה, ואולם הם יקבלו)ו(  
 הוראות מקצועיות ממבקר העירייה בלבד.

       ייה, שלא בהסכמתו של מבקר לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העיר)ז(  
 (.1)171העירייה, אלא בכפוף להוראות סעיף 

 .עובד המבצע פעולת ביקורת –בסעיף זה, "עובד ביקורת" )ח(  
 

 

 המועצה : ועדותשמיניפרק 

 ועדה לענייני ביקורת )תיקון תשס"ב(   .ג149

דו"ח  שתפקידה לדון בכל ביקורת ה לענייני המועצה תבחר מבין חבריה ועד (א)
של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירייה, בכל דו"ח 
של משרד הפנים על העירייה ובכל דו"ח של מבקר העירייה, ועקוב אחרי 
תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, והיא רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת 

ה אחר על העירייה שהוגש לפי דין: הועדה תגיש למועצה את סיכומי
 .והצעותיה

מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה: הרכב הועדה יהיה תואם, ככל  (ב)
וחברי ועדת  וסגניוהעירייה,  ראששניתן, את ההרכב הסיעתי של המועצה: 

 הביקורת. ה לענייני לא יהיו חברים בוועד ההנהלה 
 

 א. צוות לתיקון ליקויים1ג 170

 צוות לתיקון ליקויים, עובדי העירייה החברים ב –בסעיף זה , "בצוות"  (א)
 1958-א)ב( לחוק מבקר המדינה, התשי"יח21שמונה לפי  הוראות סעיף 

 וק מבקר המדינה(. ח -]נוסח משולב[ )בסעיף זה

הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש מבקר  (ב)
ין, (, לפי העני2( או )1ג)ה()170העירייה ושנדון על ידי המועצה לפי סעיף 

 ובדרכים למניעת הישנותם של ליקויים בעתיד.

הצוות יגיש את המלצותיו לראש העירייה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח  (ג)
מבקר העירייה נדון על ידי המועצה, וידווח  לוועדה לענייני ביקורת על 

 יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים.

, ובלבד שינמק ראש העירייה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים (ד)
זו לפני מבקר העירייה והוועדה לענייני ביקורת, בכתב, לא יאוחר  הדחיי

 משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו המלצות הצוות.

ר ב לחוק מבק21-א ו21אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים  (ה)
 המדינה.
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 1974-ד"ה( התשליתקנות העיריות )דין וחשבון מבקר העירי

 אלה: לפקודת העיריות, אני מתקין תקנות 347סמכותי לפי סעיף בתוקף  

 וחשבון  תאריך הגשת דין .1
בכל שנה,  3ה, לא יאוחר מהאחד באוגוסטייה יגיש לראש העיריימבקר העיר

דין וחשבון המתייחס לשנת הכספים שקדמה לאותו תאריך על ממצאי 
 הביקורת שערך.

 וחשבון תוכן דין .2
את פעולותיו בשטח הביקורת, ויפרט בו את בדין וחשבון יסכם המבקר 

 הליקויים.

 המלצות .3
המבקר יביא בדין וחשבון את המלצותיו לתיקון הליקויים ולמניעתם 

 בעתיד.

 רשימת מעקב .4
הדין וחשבון יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדינים 
 וחשבונות קודמים ושל ממצאי הביקורת של מבקר המדינה בנושאים שהם

 , והוא יציין אם הליקוי שעליו הצביעוההעירייבתחום סמכויותיו של מבקר 
 תוקן.

 תחילה .5
 תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

 

 

                                                           
הוקדם מועד הגשת דו"ח המבקר,  14.1.02לפקודת העיריות מיום  80בתיקון מס'  הערה:  3

יקון זה, צפוי שינוי בהתאם גם די שנה. לאור תמ  באפריל  1-ונקבע שיוגש לא יאוחר מה
 .באפריל 1 בתקנות העיריות, וכמובן שהתאריך המחייב הינו 
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