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 דבר המבקר

ג)א( לפקודת 170על פי סעיף  2018אני מתכבד בזאת להגיש את דוח הביקורת לשנת 

 העיריות )נוסח חדש(. 

הביקורת בעירייה נערכה בהתאם לסמכותי על פי פקודת העיריות וכן לתקנים המקצועיים 

 ישראל.  –המקובלים של לשכת המבקרים הפנימיים 

 דוח ביקורת זה עוסק בנושאים הבאים:

 בסיס נתונים מחלקת הגבייה. .1

 תקציבים בלתי רגילים. .2

 נגישות במוסדות חינוך. .3

 מיצוי הכנסות חינוך בתיכון יצחק בן צבי. .4

כמו כן דוח זה כולל דוחות תיקון ליקויים עבור הנושאים הבאים שבוקרו בדוח הביקורת לשנת 

2017: 

 שד לגניבת ציוד מחשוב.תיקון ליקויים ח .1

 תיקון ליקויים בטיחות מתקני משחק. .2

 תיקון ליקויים הנחות בארנונה. .3

 תיקון ליקויים בטיחות בבתי ספר. .4

 דוח הביקורת השנתי המוגש בזאת כולל המלצות מפורטות לתיקון הליקויים שעלו בביקורת.

א בפקודת העיריות פועל בעירייה צוות לתיקון ליקויים בראשות מנכ"ל 1ג170בהתאם לסעיף 

 העירייה אשר מתפקידו לדון בדרכים ובמועדים לתיקון הליקויים שנמצאו בביקורת. 

 

 בכבוד רב,

 שמעון זהבי, רו"ח

 מבקר העירייה

 

 2019פברואר 
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 כללי

ארנונה היא מס שנתי המוטל ונגבה על ידי רשות מקומית על המחזיקים בנכס המצוי  .1

הארנונה .בתחומי רשות מקומית ומטרתה לממן את הפעילויות השונות של הרשות

מוטלת על ידי הרשות המקומית על המחזיק למעשה בנכס, )בעל הנכס או השוכר 

 בנכס( . 

 

 בדצמבר לאותה שנה. 31בינואר ל  1החיוב הינו שנתי ומתייחס לתקופה שבין  .2

 

תעריפי הארנונה נקבעים בצו הארנונה עליו מחליטה מועצת הרשות המקומית והוא  .3

עם זאת יצוין כי בתקנות ההסדרים במשק המדינה נקבעו  משתנה  מרשות לרשות.

המקומיות ואין הן רשאיות לחרוג סכומי מינימום ומקסימום החלים על כל הרשויות 

 מסכומים אלו.

 

תקנות הארנונה קובעות כי רשות מקומית רשאית להטיל ארנונה על בניין, בהתחשב  .4

בסוגו, בשימוש בו ובמקום שבו הוא נמצא; על קרקע תפוסה, בהתחשב בשימוש בה 

בהתחשב  -או במקום שבו היא נמצאת, או בשניהם כאחד; ועל אדמה חקלאית 

ש בה. סיווג נכס לצורכי חיוב בארנונה נקבע על פי השימוש העיקרי הנעשה בשימו

בו. בהיעדר שימוש בפועל, ייקבע סיווגו של הנכס ברוב המקרים על פי ייעודו 

 התכנוני.

 

הסיווגים העיקריים(, כדלהלן:  -סיווגים עיקריים )להלן  12בתקנות הארנונה הוגדרו  .5

נקים וחברות ביטוח; תעשייה; בית מלון; בית מגורים; משרדים, שירותים ומסחר; ב

מלאכה; אדמה חקלאית; קרקע תפוסה; קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח; קרקע 

תפוסה המשמשת לעריכת אירועים; חניון; מבנה חקלאי. התקנות אינן מונעות 

 סיווגים.-מהרשויות המקומיות להגדיר לכל סיווג עיקרי תתי

 

ים הנקבע ומאושר )מידי שנה( על ידי מועצת שיעורי הארנונה נקבעים בצו המס .6

הרשות המקומית לגבי כל נכס )בנין , אדמה חקלאית או קרקע תפוסה( בהתחשב 

האזור בו נמצא ושימושו ,שטחו )במ"ר( ,סוג הנכס  :בארבעה קריטריונים עיקריים

 .הנכס

 

חישוב הארנונה נקבע כמכפלת שטח הנכס בתעריף שנקבע על ידי מועצת הרשות  .7

 .המקומית
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הביקורת בדקה את בסיס הנתונים של מחלקת הגבייה בעירייה. הביקורת רוצה לציין  .8

 כי תקינות בסיס הנתונים חשובה ביותר לחיוב התושבים בתשלומי הארנונה. 

 

בסיס הנתונים של מחלקת הגבייה כולל את הנכסים הפזורים ברחבי העיר, שטחי  .9

ולה לגרום לטעות בחישובי הארנונה דבר הנכסים וסיווגם. טעות בבסיס הנתונים יכ

 שיכול לגרום להפסדים כספיים לעירייה ומנגד לחיוב ביתר של תושבי העיר. 
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 מטרת הביקורת

לנהלי בדיקת מאגר נתוני הנכסים הרשומים במערכת הגבייה בעירייה תוך התייחסות  .10

 עבודה במחלקת הגביה.

 

סיווג הנכס ושטח החיוב של הנכסים במאגר בהתאם למדידת בדיקת אופן רישום  .11

 הנכסים האחרונה שנעשתה בעירייה.

 

 בדיקת תהליך רישום ועדכון נכס במערכת הגבייה וכן נהלים קיימים ובקרות. .12

 

 בדיקת תיעוד רישום ואסמכתאות קיימות לסיווג ושטחי החיוב במערכת. .13

 

צעו בסקר הנכסים לבין בסיס שטחי בדיקה מדגמית לצורך השוואה בין המדידות שבו .14

ובדיקת  ('נכסים מסוגים שונים )פרטיים, עסקים וכו 400 -החיוב במערכת הגבייה לכ

 שינויים ) הגדלה/הקטנה ( בשטחי חיוב שנעשו בנכסים ועדכונם במערכת הגבייה.

 

סיבת שינוי הסיווג וכן אופן  ,שנים האחרונות  3 -סיווג שבוצעו לנכסים ב שינויי תבדיק .15

 אישורם בהתאם.
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 שיטת הביקורת

פגישות עם גורמים במחלקת הגבייה וכן נלקחו דוחות  רכולצורך הביקורת נע .16

רישומים ממערכת הגבייה וחברת מידות, אשר אחראית על מדידת הנכסים לצורך 

 חישוב שטחי חיוב בארנונה.

 

ממערכת הגבייה לשטחים שנמדדו על ידי חברת המדידה, לצורך השוואת הנתונים  .17

 נלקח קובץ ריכוז של מדידות נכסים מחברת "מידות".

 

המדגמית  הבדיקה נכסים ברשות. 400 -הביקורת ביצעה בדיקה מדגמית לכ .18

 שנערכה בחנה מספר אופנים:

רישום השטח לחיוב ארנונה במערכת הגבייה אל מול שטח המדידה האחרון  .א

 חברת המדידה.על ידי שנעשה 

 סיווג הנכס במערכת הגבייה אל מול הסיווג שנעשה ע''י חברת המדידה. .ב

 

 הבדיקה המדגמית  נעשתה לכל נכס לפי החלוקה הבאה:  .19

 האם השטחים והסיווגים במערכת תואמים למדידה. .א

 אם ישנם פערים, האם ישנו תיעוד במערכת הגבייה לכל נכס. .ב

והסיווג נעשה לאחר המדידה האחרונה, או האם שינוי רישום שטח הנכס  .ג

 שלא נעשה עדכון במערכת.

 

-2015הביקורת ערכה בדיקה מדגמית לשינויים בסיווג ובגודל נכסים ברשות בשנים  .20

במסגרת הבדיקה לשינויים שנעשו בסיווג ובשטח הנכסים, נבדקו תיעוד  .2017

 לן סיכום הבדיקה:לה במערכת לפערים בין פקודת השינוי לרישום במערכת הגבייה.

 

 2017 2016 2015 מהות השינוי

מספר נכסים 
בהם נערכו 

שינויים 
 בסווג הנכס

24 21 7 

מספר נכסים 
בהם נערכו 

שינויים 
 בגודל הנכס

- 18 23 
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 פירוט הממצאים

 ארגוני של מערך הגבייה בעירייה:המבנה להלן מובא ה .21

פקידות קבלת קהל פרונטאלית במשרדי העירייה, אשר אחראיות על  5 .א

הגבייה השוטפת ובין היתר על הזנת נתונים למערכת הגבייה, טיפול 

בתושבים, חיובים, שינוי כתובות, כאשר אחת הפקידות אחראית גם על 

 הזנת נתוני הנכסים בעיר למערכת הגבייה ) שטחים וסיווגי נכסים למערכת (  

חברה חיצונית אשר מועסקת על ידי העירייה, כאשר ישנו  –מנהלית אכיפה  .ב

 נציג של החברה אשר מנהל את  האכיפה.

 קופאית אשר אחראית על ניהול הקופה. –קופה  .ג

 מנהלת מחלקה. .ד

 מנהל אגף גבייה. .ה

 

 :הליך קליטת נכס במערכת הגבייה .22

החלטת הוועדה מועברת למחלקת הגבייה,  –בזמן בניית/הרחבת נכס  .א

 את ת מערכת גבייה עירונית, הכולל -הנתונים מוקלדים למערכת  המ.ג.ע 

 ובו.וחי וכל פרטי הנכס, לרבות שטח, סיווג

נשלח צוות  –ותעודת גמר לפני נתינת מפתח לתושב  4אחרי שניתן טופס  .ב

 מדידות לנכסים לפי הצורך. דה על ידי חברת "מידות" אשר מבצעמדי

תונים במייל מרוכז לאחראית על נושא לאחר ביצוע המדידה, נשלחים הנ .ג

 הנכסים במחלקת הגבייה לעדכון ותיעוד במערכת.

 לבעל הנכס. נשלח העתקלאחר בדיקה ועדכון הנתונים  .ד

בדבר חריגות או  החלטת הוועדה  –אם ישנן חריגות בנייה ותוספות  .ה

מוציאה דרישה לביצוע  אשרתוספות מועברת לעובדת מחלקת הגביה 

 .בנכס מדידה

 

 במחלקת הגבייה: לים ובקרותנה .23

במחלקת הגבייה לא קיימים כיום נהלים כתובים לתהליך הכנסת נתונים  .א

 למערכת הגבייה, קיימים רק נהלים ידועים לתהליך.

לא קיימים הגדרות ומסגרת תפקידים לאחראים על התהליך יצירת נכס  .ב

 ועדכון במערכת הגבייה. 

במערכת הגבייה ועדכון לפי לא קיימות בקרות אודות ביצוע רישום נכס  .ג

 הצורך.
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לא נעשה תיעוד וסריקה במערכת הגבייה ובמחשבי  2016עד לשנת  .ד

העירייה במחלקת הגבייה אודות תוצאות מדידה, תשריטים ושטחי חיוב. 

נעשה תיעוד של כלל המסמכים הרלוונטיים אודות רישום  2016החל משנת 

 נכס, אסמכתאות, תוצאות מדידה ורישומים אחרים.

 

בהתאם להוראת משרד הפנים, מחויבת עיריית קריית אונו, ככל הרשויות המקומיות  .24

בישראל, לבצע מדידות לאימות נתוני הנכסים בעיר, סקר הנכסים בעיר אמור 

 .להתבצע כל חמש שנים

הביקורת בדקה את יישום הוראות משרד הפנים וממצאי הבדיקה העלו כי לא 

מדידות הנכסים נעשות על ידי  ם האחרונות.נעשה סקר נכסים ברשות בעשר השני

 חברת מדידה שנשכרה על ידי העירייה בכל פעם שישנו צורך בכך.

 

מופיעים ההחיוב במערכת הגבייה מול השטחים  בדיקת שטחי

 בנתוני חברת המדידה 

נכסים ברשות. תמהיל הנכסים שנבדקו הינו  400 -הביקורת ביצעה בדיקה מדגמית ל .25

 כדלהלן: 

 

 

 

 

 

 

 'בדיקת נכסים באזור מגורים א .26

בבדיקה המדגמית נמצא כי שטח החיוב במערכת הגבייה תואם את שטחי המדידה 

נכסים  86 -כאשר ב  ,ואחוזים מכלל הנכסים שנבדק 32נכסים אשר מהווים  80 -ב

נוספים היה תיעוד לפער אחרי תאריך המדידה בין הרישום במערכת לעומת נתוני 

מערכת הגבייה. סך כל הנכסים ששטחם במערכת תאם את שטחי נתוני חברת 

נכסים  250מתוך  166המדידה ומספר הנכסים שבהם היה תיעוד לפער היה 

יעוד היה ת וכן לאום השטח לנכס נכסים שנבדקו היו פערים בריש 84 -שנבדקו. ב

  .במערכת הגבייהלפער 

 הבדיקה במקרים בהם נמצאו אי התאמות: ממצאילהלן פירוט 

 

 הכנססוג 
מספר 
 הנכסים

 באחוזים

 63% 250 אזור מגורים א

 25% 100 אזור מגורים ב

 12% 50 עסקים

 100% 400 סך הכל
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 נכס
תאריך 
 מדידה

שטח לחיוב 
לפי חברת 

 המדידה

שטח 
במערכת 

 הגבייה

הפרש 
בין 

השטח 
במערכת 
לשטח 
חיוב 

 המדידה

 האם ישנו תיעוד לשינוי

 יש תיעוד 2638.01 6031 3392.99 29/10/1999 110401000

 יש תיעוד 609.24 690 80.76 07/10/1999 516503000

 יש תיעוד 149 333 184 02/01/2000 215301000

 יש תיעוד 319 394 75 12/11/1999 313301000

 יש תיעוד 317 830 513 21/09/1999 215502100

 יש תיעוד 281.26 283 1.74 23/10/2012 121001000

 יש תיעוד 275.16 326 50.84 06/09/1999 425201000

 יש תיעוד 247.42 253 5.58 02/02/2006 3706017000

 יש תיעוד 240.63 313 72.37 19/10/2012 417502000

 יש תיעוד 238.6 293 54.4 22/07/1999 205502000

 יש תיעוד 231.54 300 68.46 21/09/1999 304401000

 יש תיעוד 214.04 252 37.96 07/10/1999 516201000

 יש תיעוד 214 278 64 27/09/1999 216101000

 יש תיעוד 211.01 261 49.99 16/09/1999 530802100

 אין תיעוד 210.5 323 112.5 21/09/1999 215504002

 יש תיעוד 210.3 301 90.7 10/12/1999 414502000

 יש תיעוד 6.41- 283.7 290.11 08/09/2016 200673000

 יש תיעוד 208.45 268 59.55 25/07/1999 207801000

 יש תיעוד 204.23 335.44 131.21 22/11/1999 425301000

3706016000 02/02/2006 1.21 205 203.79 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

522101000 29/09/1999 167.68 166 -1.68 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

 יש תיעוד 1.7- 184 185.7 13/09/1999 325201000

 אין תיעוד 1.7- 46 47.7 01/08/1999 702000

 אין תיעוד 1.7- 46 47.7 01/08/1999 706000

 אין תיעוד 1.7- 46 47.7 01/08/1999 717000

 אין תיעוד 5.54- 43 48.54 30/09/1999 524508000

 יש תיעוד 5.55- 129 134.55 27/12/2000 734002000

 אין תיעוד 5.56- 133 138.56 26/07/1999 735301000

 יש תיעוד 5.59- 104 109.59 13/10/1999 541303000

 יש תיעוד 5.59- 94 99.59 23/09/1999 518702000
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401408000 28/07/1999 187.59 182 -5.59 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

 אין תיעוד 5.6- 68 73.6 16/09/1999 532303000

 אין תיעוד 5.61- 100 105.61 13/07/1999 654207000

 אין תיעוד 5.62- 155 160.62 22/06/1999 619203000

 אין תיעוד 5.62- 85 90.62 23/09/1999 524501000

 יש תיעוד 5.64- 125 130.64 02/08/1999 31301000

 אין תיעוד 5.64- 19 24.64 22/09/1999 515909000

 אין תיעוד 5.64- 19 24.64 22/09/1999 515911200

 אין תיעוד 5.65- 27 32.65 13/09/1999 417004000

 אין תיעוד 5.67- 70 75.67 09/09/1999 427310000

 אין תיעוד 5.82- 252 257.82 25/08/1999 530304000

 יש תיעוד 5.83- 193 198.83 27/07/1999 319202000

 אין תיעוד 5.89- 70 75.89 14/09/1999 418002000

 יש תיעוד 5.89- 193 198.89 04/07/1999 600802000

 אין תיעוד 5.89- 107 112.89 22/09/1999 724303000

 אין תיעוד 5.89- 107 112.89 22/09/1999 724307000

 אין תיעוד 5.89- 107 112.89 22/09/1999 724311000

 אין תיעוד 7.96- 68 75.96 27/09/1999 523813000

 אין תיעוד 7.96- 68 75.96 27/09/1999 523814000

 אין תיעוד 7.96- 68 75.96 27/09/1999 523815000

 אין תיעוד 7.96- 68 75.96 27/09/1999 523816000

400704000 02/08/1999 123.56 92 -31.56 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

400708000 02/08/1999 123.56 92 -31.56 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -של מידות האחרונה 
 עודכן השטח

400712000 02/08/1999 123.56 92 -31.56 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

400716000 02/08/1999 123.56 92 -31.56 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 השטחעודכן 

 אין תיעוד 38.47- 77 115.47 21/07/1999 25035000

 אין תיעוד 38.47- 77 115.47 21/07/1999 25036000

 אין תיעוד 38.47- 77 115.47 21/07/1999 25037000

 אין תיעוד 38.47- 77 115.47 21/07/1999 25038000

 אין תיעוד 62.5- 116 178.5 10/12/1999 415801000
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 אין תיעוד 62.54- 114 176.54 30/08/1999 513502000

 יש תיעוד 224.32 287 62.68 23/08/1999 424402000

 אין תיעוד 62.84- 135 197.84 23/09/1999 311201000

 אין תיעוד 62.91- 67 129.91 30/06/1999 607802000

553602000 19/12/1999 224 161 -63 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
לפני המדידה אשר נעשה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

414302000 23/08/1999 244.04 180 -64.04 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

 יש תיעוד 64.28- 274 338.28 29/09/1999 202202000

 תיעודאין  64.54- 183 247.54 26/09/1999 328801000

 יש תיעוד 64.57- 332 396.57 29/09/1999 216401000

 יש תיעוד 64.57- 332 396.57 29/09/1999 216402000

 אין תיעוד 64.72- 43 107.72 10/10/1999 541004000

 יש תיעוד 64.83- 0 64.83 31/08/1999 611224000

 יש תיעוד 64.99- 80 144.99 29/08/1999 535801000

 אין תיעוד 65- 130 195 13/12/2000 505101000

 יש תיעוד 66.84- 0 66.84 27/08/1999 611727000

 יש תיעוד 94.1- 278 372.1 16/09/1999 216201000

 אין תיעוד 67.21- 107 174.21 30/08/1999 540004000

 יש תיעוד 120.61- 0 120.61 08/09/1999 435801000

 אין תיעוד 120.94- 237 357.94 10/01/2000 203502000

 אין תיעוד 121.34- 155 276.34 30/09/1999 304201000

 יש תיעוד 121.35- 0 121.35 22/09/1999 724313000

 אין תיעוד 121.52- 109 230.52 16/09/1999 532202000

120602000 23/09/1999 361.86 240 -121.86 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
לפני המדידה אשר נעשה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

 יש תיעוד 123- 27 150 27/10/1999 524604000

 יש תיעוד 124.59- 18 142.59 13/10/1999 541705000

 יש תיעוד 124.62- 222 346.62 01/03/2012 8520728000

 יש תיעוד 124.62- 222 346.62 01/03/2012 8520826000

 יש תיעוד 124.92- 0 124.92 11/07/1999 660502000

 יש תיעוד 124.93- 221 345.93 01/03/2012 8520727000

 יש תיעוד 124.93- 221 345.93 01/03/2012 8520825000

 אין תיעוד 124.97- 132 256.97 02/01/2000 213102001

 יש תיעוד 125.34- 0 125.34 12/07/1999 660315000

 יש תיעוד 125.38- 0 125.38 20/10/1999 551540100

 יש תיעוד 125.63- 0 125.63 07/09/1999 426705000

 אין תיעוד 126- 18 144 22/08/1999 502403000

 יש תיעוד 49.98- 190.17 240.15 22/09/1999 420103000
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 יש תיעוד 126.76- 0 126.76 12/07/1999 660312000

26118000 18/07/1999 127.94 0 -127.94 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

 אין תיעוד 128.2- 125 253.2 17/01/2001 418204000

 יש תיעוד 141.35- 0 141.35 03/10/1999 26315000

 אין תיעוד 141.58- 464 605.58 28/09/1999 313401000

 יש תיעוד 141.77- 0 141.77 07/09/1999 426701000

 יש תיעוד 142.32- 0 142.32 10/10/1999 540801000

 יש תיעוד 142.52- 286 428.52 05/08/1999 210301000

 יש תיעוד 143.66- 0 143.66 18/08/1999 512203000

 אין תיעוד 144.2- 103 247.2 10/08/1999 701118000

 אין תיעוד 144.2- 103 247.2 10/08/1999 701220000

 אין תיעוד 145.24- 155 300.24 30/09/1999 304202000

 אין תיעוד 147- 139 286 12/11/1999 325001000

 יש תיעוד 147.44- 172 319.44 02/08/1999 1306000

 יש תיעוד 150- 0 150 27/10/1999 509401000

 תיעודיש  151.71- 0 151.71 23/09/1999 610605000

 אין תיעוד 153.52- 114 267.52 02/02/2001 539802000

 יש תיעוד 153.55- 37 190.55 04/07/1999 245502000

213801000 02/01/2000 318.63 158 -160.63 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

 אין תיעוד 159.5- 222 381.5 28/09/1999 343001000

 אין תיעוד 161.91- 148 309.91 12/11/1999 343401000

562002000 27/10/1999 364 202 -162 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

204301100 30/12/1999 356.94 192 -164.94 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
לפני המדידה אשר נעשה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

562001000 27/10/1999 364 198 -166 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

604301000 19/12/1999 380 114 -266 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח
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604302000 19/12/1999 380 114 -266 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

532203000 16/09/1999 326.52 158 -168.52 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

 יש תיעוד 61 131 70 19/12/1999 517501000

 אין תיעוד 60.49 85 24.51 28/07/1999 740324000

 יש תיעוד 58.08 110 51.92 10/10/1999 540802000

 יש תיעוד 3.54- 0 3.54 01/09/1999 611412000

207601000 22/07/1999 245.74 283 37.26 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
המדידה אשר נעשה לפני 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

 יש תיעוד 55.58 167 111.42 07/09/1999 425702000

 יש תיעוד 55.46 245 189.54 23/10/2012 200613600

 יש תיעוד 127.9 235.9 108 10/12/1999 413004000

 אין תיעוד 54.52 143 88.48 13/07/1999 329601000

 יש תיעוד 54.27 135 80.73 23/08/1999 424302000

 אין תיעוד 54.05 104 49.95 14/12/2000 414803000

 יש תיעוד 54.02 208 153.98 17/05/2011 244902000

 יש תיעוד 53.99 148.11 94.12 28/07/1999 740102000

 יש תיעוד 53.99 148.11 94.12 28/07/1999 740104000

 יש תיעוד 53.99 148.11 94.12 28/07/1999 740106000

 יש תיעוד 53.99 148.11 94.12 28/07/1999 740108000

 יש תיעוד 53.84 223 169.16 12/03/2007 519103000

 יש תיעוד 51.75 175 123.25 28/07/1999 736102000

 יש תיעוד 50.87 168 117.13 06/07/1999 343702000

 יש תיעוד 50.83 181 130.17 14/02/2011 244702000

 יש תיעוד 50.31 260 209.69 04/07/1999 601302000

 יש תיעוד 51.66- 190 241.66 11/10/2015 370429000

 יש תיעוד 4.76- 255.31 260.07 23/02/2016 416002000

 יש תיעוד 89.03- 204.45 293.48 21/08/2016 69859000

402006000 29/07/1999 137.25 145 7.75 

הגודל ישנו תיעוד לשינוי 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

 אין תיעוד 7.62 104 96.38 22/07/1999 23133001

 יש תיעוד 7.61 112 104.39 12/07/1999 320601000

 אין תיעוד 7.59 98 90.41 09/09/1999 418703000

 יש תיעוד 7.52 70 62.48 30/06/1999 617602000

 יש תיעוד 7.5 132 124.5 30/06/1999 606102000
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401304000 27/07/1999 137.52 145 7.48 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

 יש תיעוד 7.33 196 188.67 28/06/1999 675003000

 אין תיעוד 7.32 103 95.68 27/07/1999 322401000

 יש תיעוד 7.31 217 209.69 04/07/1999 601301000

 יש תיעוד 7.18 117 109.82 16/08/1999 415202000

 יש תיעוד 7.12 69 61.88 29/09/1999 522001000

401510000 26/07/1999 174.91 182 7.09 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

 אין תיעוד 7.08 193 185.92 24/09/1999 551801000

 יש תיעוד 7.08 193 185.92 24/09/1999 551802000

 אין תיעוד 7.08 193 185.92 24/09/1999 551803000

 אין תיעוד 7.08 193 185.92 24/09/1999 551804000

 יש תיעוד 110.82 209.83 99.01 22/08/1999 216601000

617601000 30/06/1999 157.03 164 6.97 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

 יש תיעוד 6.94 142 135.06 02/08/1999 32501000

401805000 29/07/1999 138.08 145 6.92 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

 אין תיעוד 6.89 111 104.11 01/09/1999 531303000

 אין תיעוד 6.8 50 43.2 16/09/1999 530901000

 

הביקורת מציינת כי מרבית אי ההתאמות נמצאו בנכסים אשר המדידה נעשתה לפני  .27

 .2012שנת 

מקרים באופן מדגמי  10בדקו " בתגובה לממצא זה מסר מנהל אגף הגבייה:

יצוין תחילה כי סקר מדידות אחרון בעיר בוצע  -גדול יחסית( )ומקרים בהם ההפרש 

יתה בשנות י. רוב המדידות שדגמת בביקורת הינם לפי מדידה שה2000לפני שנת 

. ההפרש בין אותן מדידות לבין שטחי חיוב מעודכנים במערכת נבע בעיקר 1999

  מ:

בי קירות". ( וסוגיית "עו2007שינוי שיטת חישוב שטחי ארנונה לחיוב )בשנת 

 מ"ר. 5-8במקרים שההפרש הינו 
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הפרדה בין נכסים: לרוב מדובר בנכסי עסקים )לדוגמא: עסק אחד שנמדד במקור  

עסקים  3-זה השטח המדידה המקורית. כעת הנכס נחלק ל -מ"ר  200ששטחו 

 ומחזיקים שונים.. שינוי זה עודכן במערכת הגביה אצלנו(.

ידה אז, נמסרו לאגף הגביה נתוני שטחי נכסים לפי סקר המד -דירות גג ומרפסות 

על סמך בדיקה ומדידה של חברת מידות )מבצע הסקר( ובהתאם לצו ארנונה 

תקפים דאז. מבדיקה על ידי עובדי האגף נמצאו "טעויות" לפיהן חושבו השטחים 

 ."לחיוב ע"י חברת המדידות. לדוגמא: שטח גג לא מרוצף

 

  'באזור מגורים ב נכסיםבדיקת  .28

בבדיקה המדגמית נמצא כי שטח החיוב במערכת הגבייה תואם את שטחי המדידה      

נכסים  16 -,  כאשר בואחוזים מכלל הנכסים שנבדק 61נכסים אשר מהווים  61 -ב

נוספים היה תיעוד לפער אחרי תאריך המדידה בין הרישום במערכת לעומת נתוני 

את שטחי נתוני חברת  מערכת הגבייה. סך כל הנכסים ששטחם במערכת תאם

 23 -נכסים שנבדקו. ב 100מתוך  77המדידה והנכסים שהיה תיעוד לפער היה 

במערכת יעוד לפער היה ת וכן לאנכסים שנבדקו היו פערים ברישום השטח לנכס 

 להלן פירוט ממצאי הבדיקה בנכסים בהם נמצאו אי התאמות: .הגבייה

 

 נכס
תאריך 
 מדידה

שטח לחיוב 
לפי חברת 

 דההמדי

שטח 
במערכת 

 הגבייה

הפרש 
בין 

השטח 
במערכת 
לשטח 
חיוב 

 המדידה

 האם ישנו תיעוד לשינוי

 יש תיעוד  115.52 313 197.48 10/09/2012 419903000

 יש תיעוד  72.01 313 240.99 19/10/2012 417502000

 יש תיעוד  16.65 95 78.35 30/12/2013 416603000

 יש תיעוד  14.69 120 105.31 19/09/2007 38741000

38704000 19/09/2007 96.33 111 14.67 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

38713000 19/09/2007 96.98 109 12.02 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח
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416602100 12/03/2007 25.22 36 10.78 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

38727000 19/09/2007 89.16 98 8.84 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

38733000 19/09/2007 89.16 98 8.84 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

38703000 19/09/2007 103.52 108 4.48 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

38702000 19/09/2007 86.13 90 3.87 

הגודל ישנו תיעוד לשינוי 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

38709000 19/09/2007 86.13 89 2.87 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

38721000 19/09/2007 86.13 89 2.87 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

 יש תיעוד  2.1 283 280.9 23/10/2012 121001000

 יש תיעוד 1- 123.49 124.49 09/12/2008 109422000

38708000 19/09/2007 86.13 85 -1.13 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

38720000 19/09/2007 86.13 85 -1.13 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

38728000 19/09/2007 92.18 91 -1.18 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

38739000 19/09/2007 89.58 87 -2.58 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח
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108237000 05/09/2011 232.08 229 -3.08 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

38711000 19/09/2007 64.64 61 -3.64 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

 יש תיעוד 5.9- 253 258.9 14/02/2011 417803000

 יש תיעוד 6.11- 253 259.11 01/07/2013 413103000

108219000 25/02/2010 121.13 115 -6.13 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

 יש תיעוד 4.69- 284 288.69 09/11/2014 523102000

207000 05/02/2014 70.84 64 -6.84 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

539301000 24/07/2014 82.03 75 -7.03 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

 יש תיעוד 7.5- 125 132.5 01/06/2009 607301000

 יש תיעוד 8.72- 282 290.72 11/05/2012 31901000

 יש תיעוד 12.27- 248 260.27 19/09/2007 38701000

 יש תיעוד 15.99- 132 147.99 26/05/2014 675103000

 יש תיעוד 37.7- 187 224.7 17/07/2016 121801000

38717000 19/09/2007 80.97 61 -19.97 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

 יש תיעוד 26.07- 254 280.07 12/01/2011 500701000

38716000 19/09/2007 92.18 61 -31.18 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
המדידה אשר נעשה לפני 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

33301000 15/04/2008 327.6 276 -51.6 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

38705000 19/09/2007 134.04 72 -62.04 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח
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 יש תיעוד  62.32- 185.54 247.86 09/06/2015 6428035000

38706000 19/09/2007 117.79 54 -63.79 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

 

 

 בדיקת נכסים בסיווג עסקים .29

בבדיקה המדגמית נמצא כי שטח החיוב במערכת הגבייה תואם את שטחי המדידה 

נכסים  29 -,  כאשר בואחוזים מכלל הנכסים שנבדק 32נכסים אשר מהווים  16 -ב

נוספים היה תיעוד לפער אחרי תאריך המדידה בין הרישום במערכת לעומת נתוני 

הנכסים ששטחם במערכת תאם את שטחי נתוני חברת  כלמערכת הגבייה. סך 

נכסים  5 -נכסים שנבדקו. ב 50מתוך  45המדידה והנכסים שהיה תיעוד לפער היה 

 .במערכת הגבייהיעוד לפער היה ת וכן לאשנבדקו היו פערים ברישום השטח לנכס 

 להלן פירוט ממצאי הבדיקה לנכסים בהם נמצאו אי התאמות:

 נכס
תאריך 
 מדידה

שטח לחיוב 
לפי חברת 

 המדידה

שטח 
רשום 

במערכת 
 הגבייה

הפרש 
בין 

השטח 
במערכת 
לשטח 
חיוב 

 המדידה

 האם ישנו תיעוד לשינוי

 יש תיעוד 6109.8 8685 2575.2 04/12/2014 3702401000

 יש תיעוד 737.21 956 218.79 01/07/2013 10210144000

 יש תיעוד 266.8 330 63.2 01/07/2013 200614100

 יש תיעוד 225.83 336 110.17 01/09/2013 200611600

 יש תיעוד 193.19 295 101.81 23/01/2013 200610500

 יש תיעוד 153.76 208 54.24 17/05/2011 244902000

 יש תיעוד 140.53 149 8.47 09/11/2014 419104000

 יש תיעוד 126.62 181 54.38 14/02/2011 244702000

611101000 03/06/2009 450.45 484 33.55 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

 יש תיעוד 31.15 214 182.85 28/10/2012 607714000

 יש תיעוד 20.26 87 66.74 30/04/2013 39101000

 יש תיעוד 12.98 106 93.02 28/10/2012 1021060100

 יש תיעוד 8.73 257 248.27 22/06/2010 3704201000

 יש תיעוד 1.5 26 24.5 02/06/2011 427105000

 יש תיעוד 35.92 187 151.08 04/08/2011 39103000

 יש תיעוד 2880.07 2975.23 95.16 28/06/2012 3702301000
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 יש תיעוד 1.95- 32 33.95 24/09/2007 38749000

 יש תיעוד 5.5- 19 24.5 02/06/2011 427104000

 יש תיעוד 5.5- 19 24.5 02/06/2011 427106200

 יש תיעוד 6.18- 19 25.18 02/06/2011 427101000

 יש תיעוד 9.36- 30 39.36 08/12/2011 611903000

 יש תיעוד 10.14- 65 75.14 27/06/2013 302903000

 יש תיעוד 11.02- 146 157.02 24/09/2007 38753000

 יש תיעוד 11.3- 25 36.3 24/09/2007 38751000

 יש תיעוד 34.68 351 316.32 19/09/2007 38747000

 יש תיעוד 20.8- 81 101.8 09/11/2014 39102500

38748000 19/09/2007 78.71 45 -33.71 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 השטחעודכן 

427101100 02/06/2011 70.88 26 -44.88 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

 יש תיעוד 48.37- 34 82.37 17/02/2015 322811001

38750000 24/09/2007 118.2 65 -53.2 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -של מידות  האחרונה
 עודכן השטח

 יש תיעוד 64.22- 58 122.22 22/06/2010 1021099700

 יש תיעוד 118.47- 126 244.47 24/01/2011 761019000

517901000 11/10/2011 785.26 477 -308.26 

ישנו תיעוד לשינוי הגודל 
אשר נעשה לפני המדידה 

לא  -האחרונה של מידות 
 עודכן השטח

 יש תיעוד 689.7- 182 871.7 11/10/2011 518001000

 

 

להלן ריכוז ממצאי בדיקת שטח החיוב במערכת הגבייה אל מול שטח החיוב של   .30

 חברת המדידה: 

 

 סוג הנכס

שטח  שטח החיוב במערכת הגבייה אינו תואם את שטחי המדידה
החיוב 

במערכת 
הגבייה 

תואם את 
שטחי 
 המדידה

 סך הכל

לא עודכן שטח 
במערכת המדידה 

)במערכת ישנו רישום 
לפני המדידה 

 האחרונה (

אין תיעוד לשוני 
בין שטח 

המדידה לשטח 
הרשום במערכת 

 החיוב

ישנו תיעוד 
לשוני בין שטח 
המדידה לשטח 

הרשום 
 במערכת החיוב

אזור 
 מגורים א

24 60 86 80 250 

10% 24% 34% 32% 100% 
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אזור 
 מגורים ב

23 - 16 61 100 

23% - 16% 61% 100% 

 עסקים
5 - 29 16 50 

10% - 58% 32% 100% 

 

 סוג הנכס

סך הנכסים אשר שטח 
חיוב במערכת תואם את 
שטח המדידה + נכסים 
 אשר לפערים יש תיעוד

סך הכל נכסים 
 שנבדקו

 אחוז

 66% 250 166 אזור מגורים א

 77% 100 77 אזור מגורים ב

 90% 50 45 עסקים

 

 

 

במערכת הגבייה מול הסיווגים  בנתוני  סיווג הנכסיםדיקת ב

 חברת המדידה

דקו הינו בנכסים ברשות, תמהיל הנכסים שנ 400 -הביקורת ביצעה בדיקה מדגמית ל .31

 כדלהלן:

 

 באחוזים מספר הנכסים סוג הנכס

 63% 250 אזור מגורים א

 25% 100 אזור מגורים ב

 12% 50 עסקים

 100% 400 סך הכל

 

 'מגורים אבדיקת נכסים באזור  .32

בבדיקה המדגמית נמצא כי מספר סיווג הנכס במערכת תואם את מספר סיווג 

 -,  כאשר בואחוזים מכלל הנכסים שנבדק 33נכסים אשר מהווים  83 -המדידה ב

נכסים נוספים היה תיעוד לפער אחרי תאריך המדידה בין הרישום במערכת  89

לעומת נתוני מערכת הגבייה. סך כל הנכסים שמספר הסיווג שלהם במערכת 

 250מתוך  172תואם לנתוני חברת המדידה והנכסים שהיה תיעוד לפער הינו 

וכי או שלא נכסים שנבדקו היו פערים במספר הסיווג לנכס  78 -נכסים שנבדקו. ב

היה תיעוד לפער או שלא עודכנו במערכת. להלן פירוט ממצאי הבדיקה לנכסים 

 בהם נמצאו אי התאמות:

 



 2018העירייה לשנת דוח מבקר 

24 
 

 נכס
תאריך 
 מדידה

סיווג לפי 
חברת 
 המדידה

סיווג 
מערכת 
 הגבייה

האם 
הסיווג 
 תואם

 האם ישנו תיעוד

 אין תיעוד לא תואם 127 114 29/10/1999 110401000

 יש תיעוד  לא תואם 888 114 07/10/1999 516503000

 יש תיעוד  לא תואם 111 114 02/01/2000 215301000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 12/11/1999 313301000

 יש תיעוד לא תואם 921 114 21/09/1999 215502100

 יש תיעוד לא תואם 121 111 23/10/2012 121001000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 06/09/1999 425201000

 יש תיעוד לא תואם 111 112 02/02/2006 3706017000

 יש תיעוד לא תואם 112 111 19/10/2012 417502000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 22/07/1999 205502000

 יש תיעוד  לא תואם 111 114 21/09/1999 304401000

 יש תיעוד לא תואם 888 114 07/10/1999 516201000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 27/09/1999 216101000

 יש תיעוד לא תואם 112 114 16/09/1999 530802100

 אין תיעוד לא תואם 400 114 21/09/1999 215504002

 יש תיעוד לא תואם 112 114 10/12/1999 414502000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 25/07/1999 207801000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 22/11/1999 425301000

 יש תיעוד לא תואם 128 114 03/02/2000 416801000

 אין תיעוד לא תואם 178 114 27/09/1999 539005300

 יש תיעוד לא תואם 123 114 29/09/1999 624201000

 אין תיעוד לא תואם 125 114 16/09/1999 532204000

 אין תיעוד לא תואם 128 114 14/09/1999 417303000

 אין תיעוד לא תואם 128 114 14/09/1999 417304000

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 112 114 29/09/1999 522101000

 אין תיעוד לא תואם 111 114 13/09/1999 325201000

 אין תיעוד לא תואם 128 114 01/08/1999 702000

 אין תיעוד לא תואם 128 114 01/08/1999 706000

 אין תיעוד לא תואם 128 114 01/08/1999 717000

 אין תיעוד לא תואם 128 114 30/09/1999 524508000

 יש תיעוד לא תואם 112 114 27/12/2000 734002000

 אין תיעוד לא תואם 113 114 26/07/1999 735301000

 יש תיעוד לא תואם 175 114 23/09/1999 518702000

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 111 114 28/07/1999 401408000

 אין תיעוד לא תואם 126 114 16/09/1999 532303000

 אין תיעוד לא תואם 174 114 13/07/1999 654207000

 אין תיעוד לא תואם 112 114 22/06/1999 619203000

 אין תיעוד לא תואם 125 114 23/09/1999 524501000

 יש תיעוד לא תואם 123 114 02/08/1999 31301000

 אין תיעוד לא תואם 203 114 22/09/1999 515909000

 אין תיעוד לא תואם 203 114 22/09/1999 515911200



 2018העירייה לשנת דוח מבקר 

25 
 

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 128 114 13/09/1999 417004000

 אין תיעוד לא תואם 116 114 09/09/1999 427310000

 אין תיעוד תואםלא  122 114 25/08/1999 530304000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 27/07/1999 319202000

 אין תיעוד לא תואם 126 114 14/09/1999 418002000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 04/07/1999 600802000

 אין תיעוד לא תואם 126 114 27/09/1999 523813000

 אין תיעוד לא תואם 126 114 27/09/1999 523814000

 אין תיעוד לא תואם 126 114 27/09/1999 523815000

 אין תיעוד לא תואם 126 114 27/09/1999 523816000

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 115 114 02/08/1999 400704000

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 115 114 02/08/1999 400708000

 תיעוד לפני מדידהיש  לא תואם 115 114 02/08/1999 400712000

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 115 114 02/08/1999 400716000

 אין תיעוד לא תואם 115 114 21/07/1999 25035000

 אין תיעוד לא תואם 115 114 21/07/1999 25036000

 אין תיעוד לא תואם 115 114 21/07/1999 25037000

 תיעוד אין לא תואם 115 114 21/07/1999 25038000

 אין תיעוד לא תואם 113 114 10/12/1999 415801000

 אין תיעוד לא תואם 124 114 30/08/1999 513502000

 יש תיעוד לא תואם 11 114 23/08/1999 424402000

 יש תיעוד לא תואם 891 114 23/09/1999 311201000

 אין תיעוד לא תואם 123 114 30/06/1999 607802000

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 122 114 19/12/1999 553602000

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 122 114 23/08/1999 414302000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 29/09/1999 202202000

 אין תיעוד לא תואם 111 114 26/09/1999 328801000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 29/09/1999 216401000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 29/09/1999 216402000

 אין תיעוד לא תואם 118 114 10/10/1999 541004000

 יש תיעוד לא תואם 891 114 31/08/1999 611224000

 יש תיעוד לא תואם 890 114 29/08/1999 535801000

 אין תיעוד לא תואם 111 114 13/12/2000 505101000

 יש תיעוד לא תואם 891 114 27/08/1999 611727000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 16/09/1999 216201000

 יש תיעוד לא תואם 891 114 08/09/1999 435801000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 10/01/2000 203502000

 אין תיעוד לא תואם 111 114 30/09/1999 304201000

 יש תיעוד לא תואם 891 114 22/09/1999 724313000

 אין תיעוד לא תואם 124 114 16/09/1999 532202000

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 121 114 23/09/1999 120602000

 יש תיעוד לא תואם 889 114 27/10/1999 524604000

 יש תיעוד לא תואם 892 114 13/10/1999 541705000

 יש תיעוד לא תואם 891 114 11/07/1999 660502000

 אין תיעוד לא תואם 111 114 02/01/2000 213102001
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 יש תיעוד לא תואם 891 114 12/07/1999 660315000

 יש תיעוד לא תואם 891 114 20/10/1999 551540100

 יש תיעוד לא תואם 891 114 07/09/1999 426705000

 אין תיעוד לא תואם 203 114 22/08/1999 502403000

 יש תיעוד לא תואם 112 114 22/09/1999 420103000

 יש תיעוד לא תואם 891 114 12/07/1999 660312000

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 891 114 18/07/1999 26118000

 יש תיעוד לא תואם 891 114 03/10/1999 26315000

 אין תיעוד לא תואם 111 114 28/09/1999 313401000

 יש תיעוד לא תואם 891 114 07/09/1999 426701000

 יש תיעוד לא תואם 891 114 10/10/1999 540801000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 05/08/1999 210301000

 יש תיעוד לא תואם 891 114 18/08/1999 512203000

 אין תיעוד לא תואם 111 114 30/09/1999 304202000

 תיעוד אין לא תואם 111 114 12/11/1999 325001000

 יש תיעוד לא תואם 112 114 02/08/1999 1306000

 יש תיעוד לא תואם 888 114 27/10/1999 509401000

 יש תיעוד לא תואם 0 114 23/09/1999 610605000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 04/07/1999 245502000

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 111 114 02/01/2000 213801000

 אין תיעוד לא תואם 111 114 28/09/1999 343001000

 אין תיעוד לא תואם 111 114 12/11/1999 343401000

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 122 114 27/10/1999 562002000

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 111 114 30/12/1999 204301100

 תיעוד לפני מדידהיש  לא תואם 122 114 27/10/1999 562001000

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 111 114 19/12/1999 604301000

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 111 114 19/12/1999 604302000

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 124 114 16/09/1999 532203000

 יש תיעוד לא תואם 121 114 19/12/1999 517501000

 אין תיעוד לא תואם 115 114 28/07/1999 740324000

 יש תיעוד לא תואם 891 114 01/09/1999 611412000

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 111 114 22/07/1999 207601000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 07/09/1999 425702000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 10/12/1999 413004000

 אין תיעוד לא תואם 111 114 13/07/1999 329601000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 23/08/1999 424302000

 אין תיעוד לא תואם 124 114 14/12/2000 414803000

 יש תיעוד לא תואם 112 114 28/07/1999 740102000

 יש תיעוד לא תואם 112 114 28/07/1999 740104000

 יש תיעוד לא תואם 112 114 28/07/1999 740106000

 יש תיעוד לא תואם 112 114 28/07/1999 740108000

 יש תיעוד לא תואם 121 114 12/03/2007 519103000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 28/07/1999 736102000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 06/07/1999 343702000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 04/07/1999 601302000
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 יש תיעוד לא תואם 114 112 30/06/2014 3703839000

 יש תיעוד לא תואם 113 114 06/07/1999 309501000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 26/07/1999 602201000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 26/07/1999 602202000

 יש תיעוד לא תואם 112 111 18/03/2010 446422000

 יש תיעוד לא תואם 123 114 11/03/1999 606101000

 יש תיעוד לא תואם 112 111 19/10/2010 414501000

 יש תיעוד לא תואם 114 112 30/09/2009 3703914000

 יש תיעוד לא תואם 178 114 13/07/1999 654208000

 יש תיעוד לא תואם 178 114 13/07/1999 654211000

 תיעודיש  לא תואם 111 114 26/07/1999 342001000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 04/07/1999 245501000

 יש תיעוד לא תואם 112 111 17/07/2016 412903000

 יש תיעוד לא תואם 112 111 03/05/2016 25932000

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 111 114 29/07/1999 402006000

 אין תיעוד לא תואם 201 114 22/07/1999 23133001

 יש תיעוד לא תואם 113 114 12/07/1999 320601000

 אין תיעוד לא תואם 124 114 09/09/1999 418703000

 יש תיעוד לא תואם 123 114 30/06/1999 617602000

 יש תיעוד לא תואם 121 114 30/06/1999 606102000

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 111 114 27/07/1999 401304000

 יש תיעוד לא תואם 121 114 28/06/1999 675003000

 אין תיעוד לא תואם 113 114 27/07/1999 322401000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 04/07/1999 601301000

 יש תיעוד לא תואם 112 114 16/08/1999 415202000

 יש תיעוד לא תואם 178 114 29/09/1999 522001000

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 111 114 26/07/1999 401510000

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 122 114 24/09/1999 551801000

 יש תיעוד לא תואם 122 114 24/09/1999 551802000

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 122 114 24/09/1999 551803000

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 122 114 24/09/1999 551804000

 יש תיעוד לא תואם 111 114 22/08/1999 216601000

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 121 114 30/06/1999 617601000

 יש תיעוד לא תואם 123 114 02/08/1999 32501000

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 111 114 29/07/1999 401805000

 אין תיעוד לא תואם 128 114 16/09/1999 530901000

 

 

 ב'בדיקת נכסים באזור מגורים  .33

בבדיקה המדגמית נמצא כי מספר סיווג הנכס במערכת תואם את מספר סיווג 

 31 -,  כאשר בואחוזים מכלל הנכסים שנבדק 61נכסים אשר מהווים  61 -המדידה ב

נכסים נוספים היה תיעוד לפער אחרי תאריך המדידה בין הרישום במערכת לעומת 

נתוני מערכת הגבייה. סך כל הנכסים שמספר הסיווג שלהם במערכת תואם לנתוני 
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 8 -נכסים שנבדקו. ב 100מתוך  92חברת המדידה והנכסים שהיה תיעוד לפער הינו 

י או שלא היה תיעוד לפער או שלא נכסים שנבדקו היו פערים במספר הסיווג לנכס וכ

 להלן פירוט ממצאי הבדיקה לנכסים בהם נמצאו אי התאמות: עודכנו במערכת.

 

 נכס
תאריך 
 מדידה

סיווג לפי 
חברת 
 המדידה

סיווג 
מערכת 
 הגבייה

האם 
הסיווג 
 תואם

 האם ישנו תיעוד

 יש תיעוד לא תואם 112 121 19/10/2012 417502000

 יש תיעוד לא תואם 115 123 30/12/2013 416603000

 יש תיעוד לא תואם 114 124 19/09/2007 38741000

 יש תיעוד לפני המדידה לא תואם 114 124 19/09/2007 38704000

 יש תיעוד לפני המדידה לא תואם 114 124 19/09/2007 38713000

 יש תיעוד לפני המדידה לא תואם 114 125 19/09/2007 38727000

 יש תיעוד לפני המדידה לא תואם 114 125 19/09/2007 38733000

 יש תיעוד לפני המדידה לא תואם 114 124 19/09/2007 38703000

 יש תיעוד לפני המדידה לא תואם 891 125 19/09/2007 38702000

 יש תיעוד לפני המדידה לא תואם 115 125 19/09/2007 38709000

 יש תיעוד לפני המדידה תואםלא  115 125 19/09/2007 38721000

 יש תיעוד לא תואם 124 122 28/08/2011 108608000

 יש תיעוד לא תואם 124 122 28/08/2011 108616000

 יש תיעוד לא תואם 124 122 28/08/2011 108624000

 יש תיעוד לא תואם 124 122 28/08/2011 108632000

 תיעודיש  לא תואם 122 121 29/08/2011 105939000

 יש תיעוד לא תואם 114 124 19/09/2007 38725000

 יש תיעוד לא תואם 114 124 19/09/2007 38737000

 יש תיעוד לא תואם 122 121 23/05/2013 426503000

 יש תיעוד לא תואם 115 125 19/09/2007 38708000

 יש תיעוד לא תואם 115 125 19/09/2007 38720000

 יש תיעוד לא תואם 115 125 19/09/2007 38728000

 יש תיעוד לא תואם 115 125 19/09/2007 38739000

 יש תיעוד לא תואם 122 121 05/09/2011 108237000

 יש תיעוד לא תואם 116 126 19/09/2007 38711000

 יש תיעוד לא תואם 111 121 14/02/2011 417803000

 יש תיעוד תואםלא  112 121 01/07/2013 413103000

 יש תיעוד לא תואם 112 121 09/11/2014 523102000

 יש תיעוד לא תואם 126 123 05/02/2014 207000

 יש תיעוד לא תואם 892 125 24/07/2014 539301000

 יש תיעוד לא תואם 116 125 19/09/2007 38717000

 יש תיעוד לא תואם 171 121 12/01/2011 500701000

 יש תיעוד לא תואם 116 125 19/09/2007 38716000

 יש תיעוד לא תואם 116 122 19/09/2007 38705000

 יש תיעוד לא תואם 118 124 19/09/2007 38706000

 יש תיעוד לא תואם 122 124 12/10/2014 6427908000
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 יש תיעוד לא תואם 115 125 19/09/2007 38707000

 יש תיעוד תואםלא  115 125 19/09/2007 38719000

 יש תיעוד לא תואם 112 122 17/05/2011 419601000

 

 

 בדיקת נכסים בסיווג עסקים .34

בבדיקה המדגמית נמצא כי מספר סיווג הנכס במערכת תואם את מספר סיווג 

,  כאשר ואחוזים מכלל הנכסים שנבדק 36%נכסים אשר מהווים  18 -המדידה ב

מהנכסים שנבדקו היה תיעוד לפער לאחר תאריך המדידה בין הרישום  28 -ב

במערכת לעומת נתוני מערכת הגבייה. סך כל הנכסים שמספר הסיווג שלהם 

מתוך  46במערכת תואם לנתוני חברת המדידה והנכסים שהיה תיעוד לפער הינו 

כי או נכסים שנבדקו היו פערים במספר הסיווג לנכס ו 4 -נכסים שנבדקו. ב 50

 שלא היה תיעוד לפער או שלא עודכנו במערכת.

 להלן פירוט ממצאי הבדיקה לנכסים שיש בגינם אי התאמות:

 

 נכס
תאריך 
 מדידה

 סיווג
סיווג 

מערכת 
 הגבייה

האם 
הסיווג 
 תואם

 האם ישנו תיעוד

 יש תיעוד לא תואם 210 203 04/12/2014 3702401000

 אין תיעוד תואםלא  204 202 01/07/2013 10210144000

 יש תיעוד לא תואם 111 203 01/07/2013 200614100

 יש תיעוד לא תואם 111 202 01/09/2013 200611600

 יש תיעוד לא תואם 111 203 23/01/2013 200610500

 יש תיעוד לא תואם 111 203 17/05/2011 244902000

 יש תיעוד לא תואם 112 203 09/11/2014 419104000

 יש תיעוד לא תואם 111 203 14/02/2011 244702000

 יש תיעוד לא תואם 201 203 18/07/2016 39199900

 יש תיעוד לא תואם 201 203 09/11/2014 3702406000

 יש תיעוד לא תואם 450 203 09/11/2014 3702407000

 יש תיעוד לא תואם 201 203 09/11/2014 3702402000

 יש תיעוד לא תואם 811 202 08/12/2011 110507100

 יש תיעוד לא תואם 450 203 27/06/2013 302904000

 יש תיעוד לא תואם 201 203 09/11/2014 3702405000

 יש תיעוד לא תואם 211 201 28/06/2012 3702301000

 יש תיעוד לא תואם 201 203 09/11/2014 3702404000

 יש תיעוד לא תואם 450 202 09/12/2008 611904000

 יש תיעוד לא תואם 201 203 27/06/2013 302902000

 יש תיעוד לא תואם 201 203 09/11/2014 3702403000

 יש תיעוד לא תואם 892 201 04/08/2011 330205000

 יש תיעוד לא תואם 202 201 24/09/2007 38749000
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 יש תיעוד לא תואם 450 203 02/06/2011 427104000

 יש תיעוד לא תואם 450 202 08/12/2011 611903000

 יש תיעוד לא תואם 201 203 27/06/2013 302903000

 אין תיעוד לא תואם אין 201 24/09/2007 38753000

 אין תיעוד לא תואם 202 201 24/09/2007 38751000

 יש תיעוד לא תואם 201 202 09/11/2014 39102500

 יש תיעוד לפני מדידה לא תואם 202 201 19/09/2007 38748000

 יש תיעוד לא תואם 892 201 22/06/2010 1021099700

 יש תיעוד לא תואם 212 201 24/01/2011 761019000

 יש תיעוד לא תואם 890 505 11/10/2011 518001000

 

 

 

 

להלן ריכוז ממצאי בדיקת מספר סיווג הנכס במערכת הגבייה אל מול מספר הסיווג  .35

 חברת המדידה:של 

 

 סוג הנכס

מספר הסיווג במערכת אינו תואם את מספר הסיווג 
 במדידה

מספר סיווג הנכס 
במערכת תואם 

 את המדידה
 סך הכל

לא עודכן מספר 
סיווג הנכס 
במערכת 

)במערכת ישנו 
רישום לפני 

המדידה 
 האחרונה(

אין תיעוד לשוני 
בין מספר סיווג 
במדידה למספר 

סיווג הרשום 
 במערכת החיוב

ישנו תיעוד 
לשוני בין  
המדידה 

לבין הרישום 
במערכת 

 החיוב

אזור 
 מגורים א

27 51 89 83 250 

11% 20% 36% 33% 100% 

אזור 
 מגורים ב

8 - 31 61 100 

8% - 31% 61% 100% 

 עסקים
1 3 28 18 50 

2% 6% 56% 36% 100% 
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 סוג הנכס

סך הנכסים אשר מספר 
הנכס במערכת סיווג 

תואם את מספר הסיווג 
המדידה + נכסים אשר 

 לפערים יש תיעוד

סך הכל נכסים 
 שנבדקו

 אחוז

 69% 250 172 אזור מגורים א

 92% 100 92 אזור מגורים ב

 92% 50 46 עסקים

 

 מקרים באופן מדגמי : 20נבדקו " בתגובה לממצא זה מסר מנהל אגף הגבייה:

. ההחלטה בעניין 2000אחרון בעיר בוצע לפני שנת  יצוין תחילה כי סקר מדידות

זורי חיוב, ה לפי צו הארנונה תקף אז )כולל אסיווג הנכסים במסגרת הסקר הינ

שימושים עיקריים בנכס ...(. הפער בסיווג הנכסים נבע בעיקר משינויי סיווג על ידי 

סיווג העירייה בהתאם לצו ארנונה תקף. וגם מטעויות של חברת המדידות דאז ב

 הנכסים.

 xלדוגמא: בית מגורים או עסק שסווג לפי צו ארנונה קודם לפי סוג נכס ברחוב 

 .yובהתאם לצו העדכני נכסים באותו אזור מסווגים 

 201חברת המדידות ראתה לנכון לסווג את הכנס ל  -דוגמא נוספת: עסק בקניון 

 ")עסקים בקניון( 204כעסק רגיל, בפועל לפי זה אמור להיות 
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  2015-2017גודל וסיווג נכסים שנעשו בשנים  בדיקת שינויי

הביקורת בדקה את כל שינויי הסיווג ושינויי השטח שנעשו בנכסים הפזורים ברחבי  .36

 להלן סיכום הממצאים: 2015-2017העיר בשנים 

 

 2017 2016 2015 שנה
    

 7 21 24 שינויים בסוג הנכס

את מספר הנכסים שתאמו 
 המערכת

24 21 7 

 100% 100% 100% אחוז
    

 23 18 - שינויים בגודל הנכס

מספר הנכסים שתאמו את 
 המערכת

- 18 23 

 100% 100% - אחוז

 

לשינויים בסיווג ובשטח הנכס נמצא כי לכל הנכסים שנבדקו היה  שנעשתהמהבדיקה  .37

 תיעוד לרישום ועדכון במערכת הגבייה בעירייה, כפי שמפורט לעיל.
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 סיכום ומסקנות

 

לאור הוראות משרד הפנים לביצוע סקר נכסים בכל חמש שנים ולאור העובדה   .38

השנים האחרונות, וכמו כן בעקבות שהרשות לא ביצעה סקר נכסים בעיר בעשר 

תוצאות ממצאי הבדיקה המדגמית שנעשתה, הביקורת מדגישה את הצורך לביצוע 

 בהקדם סקר נכסים בעיר.

בתקופה זו, העירייה נערכת לבצע סקר נכסים " תגובתו של מנהל אגף הגבייה:

 "GISבנוסף להטמעת מערכת 

 

נהלים כתובים וידועים אשר הביקורת ממליצה לכתוב ולהטמיע במחלקת הגבייה  .39

והטמעת נתוני הנכסים בעיר למערכת  יתייחסו לאופן תהליך המדידה, הבדיקה

 הגבייה, וכן התייחסות להגדרה ואחריות תפקידים בנושא התהליך.

העירייה נמצאת בימים אלה בתהליך כתיבת " תגובתו של מנהל אגף הגבייה:

ותהליך המדידה, נתוני הנכסים נוהל פנימי לאגף הגביה המתייחס לאופן 

במערכת ועוד סוגיות. בנוסף, אנו נמצאים בתהליך הסדרת מבנה ארגוני באגף 

 הגביה והגדרות בעלי תפקידים באגף.

נבע עקב חילוף בין מנהלי אגף ההכנסות ותקופה העולה על חצי שנה  בהעיכו

 ."שלא היה מנהל לאגף

 

ונכונות נתוני הנכסים המוזנים למערכת רצוי לבצע בקרה תקופתית אודות שלמות  .40

הגבייה מחברת המדידה. רצוי שאת הבקרה יבצע גורם שאינו אחראי על הזנת 

 הנתונים למערכת באופן שוטף.

נמסר למבקר ואף הוצג בפניו אודות בקרות " תגובתו של מנהל אגף הגבייה:

נתוני הנכסים במערכת. על כן, אנו רואים  תתקופתיות לבדיקת שלמות ונכונו

 ."לנכון להוריד ממצא זה מדוח הביקורת

 

 יש להמשיך לבצע סריקה ותיעוד של נתוני המדידה במערכת הגבייה באופן שוטף. .41

נמצאו פערים רבים בין רישום שטחי מערכת הגבייה לבין השטחים שנמדדו על ידי 

הליקויים ברישום נתוני שטחי הנכסים חברת המדידה. הביקורת ממליצה לבצע תיקון 

במערכת הגבייה אל מול חברת המדידה, וכן לגבותם בתיעוד מסמכים ואישורים 

 רלוונטיים. 

נמסר למבקר ואף הוצג בפניו כי אכן מבוצע " תגובתו של מנהל אגף הגבייה:

סריקה ותיעוד של נתוני המדידה במערכת הגביה באופן שוטף. נושא הפערים 
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לתשומת לבנו לקחים בהמשך  חבביקורת ייבדק על ידי האגף, וניק אשר נמצאו

 ."והטמעת הנושא בתהליכי עבודה ובנוהל הפנימי אשר יגובש

 

הביקורת ממליצה לגבות במחלקת הגבייה כל שינוי בנתוני שטחי הנכסים מתאריך  .42

המדידה לתאריך שבו נעשה שינוי בנתוני גודל הנכסים במערכת במסמכי תיעוד, 

 הכוללים תשריטים ואישורים רלוונטיים.

נמסר למבקר ואף הוצג בפניו כי אכן מבוצע גיבוי " תגובתו של מנהל אגף הגבייה:

לשינויים בנתוני שטחי הנכסים כאמור )לרבות, תיעוד, תשריטים ואישורים( ונמצא 

לתשומת לבנו  חכן יש תיעוד לכל שינוי במערכת. בכל זאת, הנושא ייבדק שוב וניק

 ."קחים בהמשך והטמעת הנושא בתהליכי עבודה ובנוהל הפנימי אשר יגובשל

 

נמצאו פערים רבים בין רישום סיווגי הנכסים במערכת הגבייה לבין השטחים שנמדדו  .43

על ידי חברת המדידה. הביקורת ממליצה לבצע תיקון הליקויים ברישום נתוני סיווגי 

כן לגבותם בתיעוד מסמכים הנכסים במערכת הגבייה אל מול חברת המדידה, ו

 ואישורים רלוונטיים. 

 נבדק מקרים בהם יש פערים וניתן הסבר." תגובתו של מנהל אגף הגבייה:

 םלדעתנו אין מדובר בממצא, ההפך, האגף בדק ונרשמו במערכת הגביה נתוני

 נכונים ולא בהתאם למה שנמסר מחברת המדידה דאז.

. ואשר יירשמו כל 2019מדידות בשנת הערה כללית לנושא: העירייה מבצעת סקר 

 ."2019הנכסים בעיר לפי שטחי חיוב וסיוג נכונים ובהתאם לצו ארנונה תקף 

  

הביקורת ממליצה לגבות במחלקת הגבייה כל שינוי בנתוני סיווג הנכסים מתאריך  .44

המדידה לתאריך שבו נעשה שינוי בסיווג  הנכסים במערכת במסמכי תיעוד ואישורים 

 .רלוונטיים
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 10/2018יה מס' דוח מבקר העיר

 

 בנושא:

 

 תקציבים 

 בלתי רגילים
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 תוכן עניינים

 

 37 -                       כללי            

 39 -המסגרת החוקית                                         

 40 -   מטרת הביקורת                

 41 -             שיטת הביקורת                

 42 -     רוט הממצאיםיפ

  66 -           סיכום ומסקנות                           
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 כללי

פעמית או -יה המיועד לפעולה חדיתקציב של עירתקציב בלתי רגיל )תב"ר( הינו  .1

לאותה פעולה או לאותו לתחום פעילות מסוים, הכולל אומדן ותקבולים ותשלומים 

 תחום פעילות, וכספים שיועדו על פי דין למטרות שאינן תקציב רגיל.

 

כספים של תקציב בלתי רגיל ינוהלו בנאמנות בידי ראש העיריה והגזבר, בנפרד  .2

 .י חשבון התקציב שאינו בלתי רגילמכספ

 

 לא ייעשה כל שימוש בכספים של תקציב בלתי רגיל שלא למטרה שלשמה נועד, .3

ובכלל זה לא ייעשו כל פעולות קיזוז בין כספים של תקציב בלתי רגיל לכספים של 

 .ולה שלה יועד התקציב הבלתי רגילתקציב שאינו בלתי רגיל, זולת בתום כל פע

 

כספים של התקציב הבלתי רגיל אינם ניתנים לשעבוד שלא לטובת הפעולה שלה  .4

 מיועד התקציב הבלתי רגיל.

 

 התקציב חשבון מכספי בנפרד המנוהל תקציב הינו( ר"תב) רגיל הבלתי התקציב .5

 .נועד שלשמה מראש מוגדרת למטרה רק העירייה את לשמש ויכול הרגיל

 

 שנמשכים פעמיים חד פרויקטים למימון המיועד שנתי רב עירייה תקציב הינו ר"התב .6

 .ועוד ציוד רכישות, תשתיות פיתוח: כגון אחת תקציב לשנת מעבר לעיתים

 

, אומדנים, היתר בין לכלול אמורים ר"התב מכספי הממומנים הפרויקטים רישומי .7

 .רגיל תקציב שאינן למטרות דין פי על שיועדו וכספים, ותשלומים תקבולים פירוט

 

 גם ולעיתים העירייה מכספי ייעודיים מימון מקורות מראש מוגדרים ר"תב לכל .8

 וגביית בפרויקט התשלומים סיום עם העירייה ידי על נסגר ר"התב. חיצוניים ממקורות

 .למימונו שנועדו הסכומים כל

 

 את מחייב 1971 – א"תשל( תקציבים הכנת) המקומיות הרשויות לתקנות 19 סעיף .9

 המקומית הרשות ראש" :כלהלן, הפנים ומשרד העירייה מועצת ידי על ר"התב אישור

 לממונה או הפנים ולשר, ולאושרו בו לדון למועצה שיאפשר במועד התקציב את יגיש

 ".לפיו פעולה ביצוע התחלת לפני לאשר המחוז על
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 פרויקטים בגין והן חדשים פרויקטים בגין הן) רים"תב בעירייה אושרו,  2017 בשנת .10

 מיליון 56 -כ של כולל סכום לעומת, ש"ח מיליון 116 - כ של כולל בסכום( מתמשכים

 .2016 בשנת ש"ח

 

 : נושאים י"עפ 2017 בשנת שאושרו רים"התב חלוקת להלן .11

 % סכום   נושא

 בטיחות בדרכים 
              
500,000  0.43% 

 גנים ונטיעות 
           
3,725,000  3.21% 

 דרכים ומדרכות 
           
7,470,000  6.43% 

 דת 
           
1,550,000  1.33% 

 הג"א  
              
400,000  0.34% 

 חינוך 
        
30,120,000  25.93% 

 בוי אש  יכ
              
150,000  0.13% 

 מגרשי ספורט  
           
8,520,510  7.33% 

 בוריים  ינכסים צ
           
9,878,000  8.50% 

 רווחה
                
50,000  0.04% 

 תברואה 
           
1,200,000  1.03% 

 תכנון עיר 
        
52,600,000  45.28% 

 סה"כ
      
116,163,510  100% 
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 המסגרת החוקית

 א' , תיקון תשנ"ט213פקודת העיריות סעיף 

כל תקציב של רשות מקומית חייב לקבל אישור שר  -אישור שר הפנים לתב"ר .12

לקבל הפנים לפי חוק. אין הבדל בין תקציב רגיל לתקציב פיתוח, ולכן כל תב"ר חייב 

  את אישורו של שר הפנים. בפועל, הסמכות הואצלה לממונים על המחוזות במשרד.

 

רשות מקומית נדרשת להגיש   -משרד הפנים כגורם מתקצב ומאשר של תב"רים .13

תב"ר לפני תחילת ביצוע כל פרוייקט או פעולה חד פעמית )למשל לקיחת הלוואה 

מקור המימון יכול להיות עצמי ו / או לזמן ארוך( ללא קשר למקור מימון הפרוייקט. 

  ממשלה, מוסדות ציבור, הלוואות ואשראי אחר. מימון ממקורות כמו משרדי

 

תב"ר יכול להתמשך על  -אישור החלק היחסי של התב"ר בשנת התקציב הנוכחית .14

פני מספר שנים. )בהתאם לזמן הביצוע של הפרוייקט( משרד הפנים מאשר כל שנה 

תקציב הפרוייקט לאותה שנת כספים. באופן עקרוני, הרשות את החלק היחסי של 

 המקומית במועצה יכולה לאשר את כל עלות הפרוייקט.

 

התב"ר מאושר על ידי מועצת הרשות  -ברשות המקומית תהליך אישור תב"ר .15

  .1/98המקומית, עפ"י נוהל מחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 

 

התב"ר במועצת הרשות לאחר אישור   -במשרד הפנים תהליך אישור תב"ר .16

המקומית, הוא מועבר לאישור משרד הפנים. על הרשות המקומית להעביר את טופס 

התב"ר + כל המסמכים המעידים על קיום מקורות המימון הכלולים )התחייבויות 

 חשב, מכתבי התחייבות של תורמים, היתרי אשראי וכדו'(

 

החלטת ועדת שרים לענייני ביקורת המדינה בנושא אישור והגשה 

 של תב"ר

נקבע כי על רשות מקומית להכין תכנית שנתית  א' של מבקר המדינה 55עפ"י דוח  .17

לפיתוח אשר תתבסס על תכנית רב שנתית ותיגזר מסדרי עדיפויות, בדיקת כדאיות 

פרן הרב של הבקשות של חלופות וצפי של מקורות מימון, כדי להקטין את מס

 .להגדלת תב"רים

http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/Financialmanagement/Pages/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99-%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C.aspx#collapseText2
http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/Financialmanagement/Pages/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99-%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C.aspx#collapseText2
http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/Financialmanagement/Pages/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99-%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C.aspx#collapseText2
http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/Financialmanagement/Pages/%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99-%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C.aspx#collapseText2
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 מטרת הביקורת

 .לאישור הבאתו טרם ר"התב הכנת נאותות בחינת .18

 

 לביצוע ההתקשרות מסמכי של וקיומם ר"התב לביצוע האישורים קיום נאותות בחינת .19

 .העבודות

 

 . ר"בתב שינויים לביצוע אישורים קבלת נאותות בדיקת .20

 

 .הנדרש במועד במערכת רים"התב סגירת נאותות בחינת .21
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 שיטת הביקורת

 התפקידים בעלי עם, היתר בין, הביקורת ושוחחה נפגשה, עבודתה במסגרת .22

מנכ"ל העירייה, גזברית העירייה, מנכ"ל החברה הכלכלית וחשב : להלן המפורטים

 העירייה.

 

  בדוחות הבאים: הביקורת עיינה, העבודה לצורך .23

 לאישור התב"רים. העירייה מועצת ישיבות של פרוטוקולים .א

 .רים"התב לאישור הפנים משרדמ מסמכים שהתקבלו .ב

 .פרויקטים לביצוע מכרזים ומסמכי תקציביים אומדנים .ג

 .רים"בתב להשתתפות עירוניים חוץ גופים של חתומות הרשאות .ד

 .רים"תב סגירת לאישור העירייה מועצת של פרוטוקולים .ה
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 פירוט הממצאים

 וניהולם בעירייה רים"תב ייזום

 פרויקטים לביצוע ובעיקר מטרותיה לקידום העירייה הנהלת בידי ככלי משמש ר"התב .24

 .אחת תקציב לשנת מוגבלים שאינם לפיתוח

 

 ותקצוב לביצוע הצעות ומרכז מכין העירייה באגפי מהמנהלים אחד כל, שנה מדי .25

 האגף, פרויקט כל בעבור. האגף של שנתיות הרב העבודה מתכניות כחלק, פרויקטים

 .ראשוני עלויות אומדן ולהכין הפרויקט בביצוע הצורך את להסביר נדרש היוזם

 

או על  האגפים ידי על נקבעים הראשוניים האומדנים כי, לביקורת מסר חשב העירייה .26

 . דומים פרויקטים בביצוע העבר לניסיון בהתאםידי יועצים חיצוניים 

 

ומוגשות לאישור  ראש העיר ידי על ראשוני באופן מאושרת בעירייה רים"התב הצעת .27

 מועצת. שיבוצעו רים"התב על העירייה למועצת הממליצה, בעירייה ועדת הכספים

 .שיבוצעו רים"התב את סופי באופן מאשרים הפנים ומשרד העירייה

 

האגף , החברה  ידי על נעשה, בפועל הביצוע אחר והמעקב הפרויקטים ניהול .28

 הכלכלית והגורמים המקצועיים שנשכרו לכך וזאת בפיקוח של מנכ"ל העירייה.

 זברות העירייה.הפיקוח התקציבי מתבצע על ידי ג

 

 פתיחת טרם הנדרשים האישורים כל של קיומם בחינת על אחראי חשב העירייה .29

חשב  ר"תב כל בסיום. פיננסיתה במערכת המאושר התקציב הזנת ועל ר"התב

 .במערכת ר"התב את לסגורהעירייה אחראי 

 

 לרבות, הפרויקט שלבי כל אחר והפיקוח המעקב על אחראים, שוניםה העירייה אגפי .30

 הפרויקט תקציבי, הפרויקט לסיום הזמנים לוחות אחר ובקרה מעקב, הפרויקט תכנון

 .ועוד לתשלום חשבונות אישור, בפועל הביצוע מול
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 רים"התב של המימון מקורות

 רגיל בלתי תקציב(, תקציבים הכנת) המקומיות הרשויות לתקנות 15 לתקנה בהתאם .31

, האמור בשל. ר"התב הוצאות את שיממנו והתשלומים התקבולים אומדן את כולל

 המימון מקורות את מראש לקבוע העירייה על ר"תב במסגרת המבוצע פרויקט לכל

 .יםהיעודי

 

: כגון) העירייה של פנימיות מקרנות מורכבים רים"התב למימון המשמשים המקורות .32

, םיממשלתי ממשרדים הכנסות: כגון) חיצוני וממימון( ועוד השבחה גביית היטלי קרן

 ₪(:)באלפי  2016-2015  לשנים המימון מקורות להלן התפלגות(. ועוד תרומות

 

 2015 2016 תקבולים

 השתתפות הממשלה
             
6,025  

            
8,384  

 השתתפות מוסדות
                
136  

            
3,583  

 השתתפות בעלים
             
5,047  

            
5,159  

 מקורות עצמיים 
          
47,919  

         
28,841  

 

 

מש"ח בהתאמה  11 -וכ  17-, כ 2016 -ו 2015בשנים , מהטבלה לראות שניתן כפי .33

 התקציב המאושרים בהצעת רים"התב בהתאמה מסך 19% -וכ 37% -המהווים כ

 (.וגורמים אחרים ממשלה השתתפות) לעירייה חיצוניים ממקורות ממומנים, השנתית

 

 בעירייה רים"התב ניהול

במועד אישור התב"ר מבוצעת פקודת חיוב של הקרן העירונית , חשב העירייה לדברי .34

 התהליך הרלוונטית בהתאם לאפיון התב"ר לפי הוראות משרד הפנים. במסגרת

 בהתאם) ר"ותב ר"תב לכל העירוניות מהקרנות כספים כיםמשוי להיות אמורים

 .בהתאם יומן קודותפ ונרשמות( המוסמכים העירוניים הגורמים להחלטות

 

 ר"תב כל לנהל מאפשרים, לרשותו כיום העומדים הכלים, חשב העירייה לדברי .35

 כל את בדיד ר"תב כל עבור ניתן לשלוף זמן נקודתכלומר בכל  בדידה בצורה ר"ותב
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 לבין תקציב/תכנון נתוני בין להקביל ניתןש כך, לגביו הרלבנטיים הכספיים הנתונים

 (.ההוצאות מול הכנסות) ביצוע נתוני

 

אגפי העירייה השונים בפיקוח עליון של , חיצוני מגורם הינו המימון מקור בו במקרה .36

 לתשלום התחייבויות קבלת אחר המעקב והפיקוח ביצוע על אחראים הגזברות, 

החיצוניים  הגורמים של ההתחייבויות בפועל ותשלום החיצוניים מהגורמים בכתב

  .המממנים אותם

 

, גבוהה הינה החיצוניים המימון מקורות של בפועל הגבייה אחר המעקב חשיבות .37

 חיצוני מימון ממקור כספים לגבות שלא העירייה עלולה, ומעקב פיקוח וללא היות

 .הובטח אשר

 

 כל עבור מתבצעת, רים"מהתב אחד בכל בפועל הגבייה אחר הגזברות  של הבקרה .38

באופן שוטף כאשר כל הגורמים בעירייה מעורבים בדיווחים )חברה  חיצוני מימון גורם

 .כלכלית/ אגף החינוך/ ספורט/ בינוי וכו'( ומתבקשים לדווח על פי שלביות הביצוע

 

 פיקוח ובקרה אחר התב"רים במערכות המידע

אומדן  וכן ר"מקבל פרוטוקול מועצת עיר המורה על פתיחת תבחשב העירייה  .39

וכן נתונים נוספים מוגדרים  מקור המימון , תקציב התב"ר המצורף להפצה למועצה.

אשר , במערכת האוטומציה. לאחר הגדרת כל הנתונים מופק טופס ייעודי מהמערכת

אישור משרד  קבלתלאחר  לאישור משרד הפנים.מועבר ראש העיר ו נחתם על ידי

ר ונפתח במערכת לרישום ר מאוש"ר וכך התב"מעדכנים את התאריך בתב הפנים 

 לביצוע הזמנות ושריון חוזים., חשבונאי 

 

ו/או לשריין חוזים   לא ניתן לבצע הזמנות לתבר שנפתח כאמור יש מסגרת תקציבית. .40

היות ומערכת הרכש היא  ר בגירעון ללא התרעה של המערכת."כאשר התב

 ממוחשבת ממילא לא ניתן לקלוט חשבונות בחריגה תקציבית ללא התרעה. 

 

ר אשר נקבע בהתאם לצרכים ואומדן "התקציב של התב נההמסגרת התקציבית הי .41

ר מאושר במערכת מסגרת התקציב אוטומטית "כאשר התב ר בעת פתיחתו."התב

ה תקציבית של שיריון חוזים מעודכנת במערכת הפיננסית פעם אחת לצורך בקר

את ההזמנות  ורישום חשבונאי ופעם שנייה במערכת הרכש להוצאת הזמנות.

למערכת מוציאות היחידות המוסמכות על ידי הרשות לביצוע הזמנות בתב"ר 
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המערכת לא מאפשרת  החברה לפיתוח או מחלקת בינוי ותשתיות. -  לדוגמה

ע את ההזמנה כאשר קיימת חריגה ליחידות הקצה אשר יוזמות את ההזמנה לבצ

 מהמסגרת התקציבית.

 

 רשימת התב"רים הפתוחים נכון למועד הביקורת

 להלן מובאת רשימת התב"רים הפתוחים כפי שהציג חשב העירייה לביקורת: .42

 תקציב רב שנתי   מספר תב"ר שם התב"ר

 2096 קבלניותודות ל הרחבה עב"צהוב רח
                       
26,300,000  

 2123 עבודות -פסגת אונו
                       
53,450,000  

 2130 עבודות-שער הקריה 
                         
6,600,000  

 2185 קבלניות ודותעב-תכנון דרך דורי
                         
3,000,000  

 2195 עבודות -אונוגת בי"ס פס
                       
42,170,384  

 2217 עבודות שפוץ אולם מופת
                         
1,800,000  

 2220 עבודות קבלניות -מתחם ישעיהו
                         
5,500,000  

 2223 שער הקריה -עבר הירדן ונתבי"ס שכ
                       
22,650,000  

 2224 עבודות-לעירכניסות 
                             
600,000  

 2227 מצלמות בשצ"פ
                             
600,000  

 2229 כתות 6בי"ס שז"ר 
                         
6,000,000  

 2235 עבודות קבלניות -בית הקשיש
                         
7,672,000  

 2236 שפוץ שז"ר הישן
                       
10,792,000  

 2241 בי"ס דמוקרטי -קיר אקוסטי
                               
60,000  

 2252  2011בטיחות נוער  -עבודות
                             
300,000  

 2255 פחים שקועים-עבודות
                             
175,000  

 2263 מכביתפארק -עבודות
                         
1,000,000  

 2264 גן פס' אונו-עבודות קבלניות
                         
2,600,000  

 2266 קבלניות -אולם המתנ"ס -עבודות
                             
200,000  
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 2268 עלות אנרגטיתיהתי-עבודות
                             
250,000  

 2269 צבי קבלניות-חט' בן-עבודות
                         
6,200,000  

 2271 שטרן קבלניות/ ק'אצומת קורצ-עבודות
                         
2,723,000  

 2286 עבודות אולם ספורט שכ' פסגת אונו
                       
17,479,090  

 2290 חוקי התכנון -בתי כנסת 
                             
300,000  

 2292 תכנון-מענות סטודנטים
                         
1,593,000  

 2297 ה שרוןותשתיות שכ' נו
                       
17,904,000  

 2299 עבודות תכנון מתחם רימון
                             
450,000  

 2302 עבודות נגישות
                             
800,000  

 2303 עבודות שפוץ -עמ' מוזיקלית
                             
150,000  

 2313 גני ילדים עבו' קבלניות
                         
3,000,000  

 2320 עבר הירדן- 3גיל-גני ילדים 
                         
2,400,000  

 2321 עבודות קבלניות-משאביםמרכז 
                         
3,400,000  

 2323 תכנון-ספורט עלומיםאולם  
                         
1,000,000  

 2324 כנסת-עבודות בניית בתי
                         
2,650,000  

 2326 תכנון בי"ס יהלום 
                             
750,000  

 2331 עבודות
                         
1,650,000  

 
 1,000,000 2332 עבודות תכנון

 2336 בטיחות תנועות נוער-עבודות
                             
300,000  

 2337 מתקני משחק שצ"פ רמון-עבודות
                         
1,500,000  

 2347 מופת לנכים מק. הנגשת 
                             
200,000  

 2351 מבנה זמני בי"ס אנטרופוסופי
                         
1,455,000  

 2354 עבודות -מסוף תחבורה ציבורית 
                         
1,850,000  

 2360 גן בשטח טרומן
                         
1,600,000  
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 2361 גן בשטח בני עקיבא
                         
2,650,000  

 2362 שני גנים בפסגה + קומה נוספת
                         
5,633,070  

 2363 גן נרקיס ד'
                         
1,500,000  

 2366 צמד גני ילדים בסעדיה גאון
                         
2,500,000  

 2367 +קומה נוספת צמד גנ"י ברחוב רש"י
                         
6,400,000  

 2368 שני מבני הצופים
                       
15,527,000  

 2369 תאורת לד-עלות אנרגטיתיהתי
                         
3,000,000  

 2372 שביל אופניים
                         
7,800,000  

 2373 שדרוג רמזורים
                         
1,000,000  

 2374 מקלט דו תכליתי
                             
750,000  

 2375 תאורה בכיכרות
                             
500,000  

 2377 שדרוג מע' השקיה
                             
650,000  

 2378 שדרוג מתקני משחק/גנים ציבוריים
                             
324,000  

 2379 מתקני נוער
                             
300,000  

 2380 גגות אסבסט
                             
300,000  

 
 6,500,000 2382 תכנון כביש רפאל איתן

 2383 תכנון כבישים
                         
1,000,000  

 2387 2015קיץ תב"ר שיפוצי 
                         
3,432,821  

 2388 בטיחות ושדרוג מתקני ספורט
                             
600,000  

 2389 שלד מר"פ
                         
2,500,000  

 2390 שני גני ילדים  בצופים
                         
4,955,000  

 3001 קודמותטלי הפקה שנים יה
                       
10,000,000  

 3002 גנ"י ברחוב הרצל
                         
2,000,000  

 3003 קומה נוספת )באגף החינוך( גנ"י+
                         
2,300,000  
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 3004 בינוי ופיתוח בחטיבת שז"ר
                             
600,000  

 3006 מדרכות וכבישיםדרוג ש
                         
1,000,000  

 3007 הרוגי מלכות -פיתוח פרו' פינוי
                         
2,300,000  

 3008 קבלניות -בנין עירייה 
                             
645,000  

 3009 מוסדות דת
                             
600,000  

 3011 עירוניייעור 
                             
100,000  

 3013 מסתורי אשפה
                             
691,000  

 3014 מערכת שו"ב
                             
250,000  

 3017 נגישות מוסדות חינוך
                         
3,575,000  

 3018 קירוי מגרש כדורסל
                         
1,200,000  

 3020 יקטים בחברה הכלכליתתכנון פרו
                             
400,000  

 3021 חניון ציבורי שאול המלך
                         
1,150,000  

 3022 שדרוג פארק צהל
                         
2,500,000  

 3023 בניית מקווה ברח' הרצל
                         
2,500,001  

 3024 שדרוג דרכים ומדרכות
                         
1,500,000  

 
 900,000 3025 תכנון צומת סביון

 
 900,000 3026 שדרוג ובטיחות מתקני ספורט

 3027 2016שיפוצי קיץ 
                         
3,500,000  

 3028 וקרינהשדרוג תשתיות חשמל 
                             
600,000  

 3029 שדרוג מבנה משמר אזרחי
                             
100,000  

 3030 שיפוץ מחלקת קשישים בגלעד
                             
175,000  

 3031 ר תכנון"תב
                         
1,000,000  

 3032 לעירכניסות  4תכנון 
                             
150,000  

 3033 תכנון חטיבה חדשה
                             
300,000  
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 3034 כיתות פתתכנון תוס-בי"ס ניר
                             
200,000  

 3035 מגרשי טניס
                         
9,800,000  

 3036 ניועור עיריי
                             
350,000  

 3037 מתקני ספורט
                             
350,000  

 3038 שדרוג פארקים
                         
1,500,000  

 3039 תשתיות לשיפור פני העיר
                             
200,000  

 3040 שדרוג בטיחות מבנה נוער
                             
100,000  

 3041 תשתיות בטיחות בדרכים
                             
500,000  

 3042 בינוי ושדרוג כיתות בחט"ב
                             
600,000  

 3043 מחשבים וריהוט עבור חינוך ורווחה
                         
1,653,956  

 3045 רכביםרכישת 
                             
500,000  

 3046 וקשר בחרום DRמערך מחשוב 
                             
300,000  

 3047 נגישות מוסדות חינוך תשע"ז
                             
180,000  

 3048 פיתוח במתחם שאול המלך
                         
4,100,000  

 3049 טמוני קרקע
                             
900,000  

 3050 תאורת רחובות
                             
100,000  

 3051 כיתות יבילות בי"ס דמוקרטי
                             
300,000  

 100,000 3052 שיפוץ מבנה רווחה

 3053 שדרוג בינוי ביה"ס ניר
                             
250,000  

 3055 מבנה יביל חווה חקלאית
                             
150,000  

 3056 ספורט עלומים א. -עבודות 
                       
20,200,000  

 3057 פיס וספריה שדרוג ת. -עבודות 
                             
800,000  

 3058 +חדר חוגים ורשה קירוי -קבלניות 
                         
2,250,000  

 3059 רכישת רכבים
                             
500,000  

 3060 קבלני -סככות ותשתיות לאוטובוס 
                               
70,000  
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 3061 קבלניות - 2017שיפוצי קיץ 
                         
3,900,000  

 3062 קבלניות -תשתיות כיבוי אש 
                             
150,000  

 3063 קבלניות -שיפוץ מקלטים 
                             
100,000  

 3065 קבלניות -התייעלות אנרגטית 
                         
5,000,000  

 3066 ביה"ס יסודיים בינוי ותשתיות
                         
1,000,000  

 3067 כיתות אקוסטיות
                             
720,000  

 3068 יקטים חברה כלכליתתכנון פרו
                             
400,000  

 3069 תכנון הנדסה
                             
500,000  

 3070 ומדרכותשדרוג כבישים 
                         
1,300,000  

 3071 שדרוג תאורת רחובות
                             
200,000  

 3072 צביעת עמודי תאורה רחובות
                             
400,000  

 3073 תשתיות בטיחות בדרכים
                             
500,000  

 3074 ובטיחות מגרשי ספורטשדרוג 
                         
1,000,000  

 3075 שדרוג ובטיחות מתקני נוער
                             
450,000  

 3077 תוספת כיתות ניר
                         
8,100,000  

 3078 תשתיות לשיפור פני העיר
                             
200,000  

 3079 ייעור עירוני
                             
350,000  

 
 325,000 3080 מערכות השקיה

 3081 מסתורי אשפה
                             
200,000  

 3082 גינה קהילתית
                               
50,000  

 3083 קרקע  טמוני
                             
500,000  

 3084 שדרוג מבנה רווחה
                             
450,000  

 3085 עבודות נגישות
                             
300,000  

 HUB 3086פיתוח שטח והצטיידות 
                             
390,000  
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 3087 חטיבת ביניים )מרבד(
                       
16,997,776  

 3088 בריכת שחייה ועב' בטיחותהפרדת  
                             
300,000  

 3089 שדרוג פארקים וגינון במ' ציבורי
                         
3,000,000  

 3090 בניית שני גנ"י בעבר הירדן
                         
3,000,000  

 3091 משרדי הרווחה )אגף(
                         
5,800,000  

 3093 תכנון בית עלמין
                             
250,000  

 3094 צומת סביון שלב א' 300קא/
                       
40,000,000  

 3095 יהודה-עבודות פיתוח מתחם בר
                       
11,500,000  

 3096 2018שיפוצי קיץ 
                         
3,500,000  

 3097 דרוג ובינוי ביה"סש
                             
740,000  

 3098 פיתוח דשא סינטטי ביה"ס רימונים
                             
220,000  

 3099 פיתוח חצרות מבני ציבור
                             
400,000  

 3101 כנון ביה"ס שי עגנון ת
                             
500,000  

GIS,  קבלני -סקר ארנונה וסקרים  3102 
                         
1,000,000  

 3103 קבלניות -מועדון מורים גמלאים 
                             
700,000  

 

 

 קביעת מדגם הביקורת

מדגם התב"רים נבחר לאחר סריקה פרטנית של התב"רים הפתוחים שנמסרו  .43

תב"רים לצורך  20לביקורת על ידי חשב העירייה. הביקורת קבעה מדגם של 

 הבדיקה.
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 פירוט הפרויקטים שנדגמו בביקורת

במסגרת הפרויקט בוצעו עבודות  הרחבת רחוב צה"ל: -2096מספר פרויקט  .44

שדרוג פארק צה"ל הכוללות החלפת ריצופים וכן עבודות פיתוח בשצ"פ עבר הירדן 

 -מתקני משחק והצללה. לפרויקט זה נפתח תב"ר בסך של כ הכוללות שבילים, גינון,

 1 -מש"ח ו 8.3מש"ח,  5מש"ח,  11  -הגדלות בסך של כ 4מש"ח ובוצעו בו  0.9

 מש"ח. 26.3יב לפרויקט הינו מש"ח. סך התקצ

 

 עבודות פיתוח נרחבות בפסגת אונו: עבודות בפסגת אונו -2123מספר פרויקט  .45

לפרויקט זה כבישים, תשתיות ניקוז וחשמל.  , פיתוח שצ"פים, מדרכותהכוללות 

 13מש"ח,  11.2  -הגדלות בסך של כ 4ובוצעו בו מש"ח   20נפתח  תב"ר בסך של 

 מש"ח. 53.4סך התקציב לפרויקט הינו מש"ח.  2.2 -מש"ח וכ 7מש"ח, 

 

 עבודות פיתוח ותשתית לשכונת עבר הירדן. שער הקריה: -2130מספר פרויקט  .46

 1.1   -הגדלות בסך של כ 2ובוצעו בו  מש"ח 5לפרויקט זה נפתח תב"ר בסך של 

 מש"ח. 6.6סך התקציב לפרויקט הינו מש"ח.  0.5 -מש"ח ו

 

עבודות הקמת בי"ס יעקב כהן  בבי"ס פסגת אונו: עבודות -2195מספר פרויקט  .47

ובוצעו  מש"ח 10לפרויקט זה נפתח תב"ר בסך של וכן הוספת אגפים לבית הספר. 

 1.3 -מש"ח וכ 5.2מש"ח,  12.7מש"ח,  5.7מש"ח,  7.3  -הגדלות בסך של כ 5בו 

 מש"ח. 42.2 -סך התקציב לפרויקט הינו כמש"ח. 

 

עבודות הקמת בית ספר אביגדור  ת עבר הירדן:בי"ס שכונ -2223מספר פרויקט  .48

הגדלות בסך של  8ובוצעו בו  מש"ח 4.5לפרויקט זה נפתח  תב"ר בסך של וורשה. 

 0.1מש"ח,  1.2מש"ח,  3.9מש"ח,  4.1מש"ח,  1.5מש"ח,  1.5מש"ח,  5.5  -כ

 מש"ח. 22.6 -סך התקציב לפרויקט הינו כמש"ח.  0.3 -מש"ח וכ

 

כיתות בבית ספר  6עבודות לתוספת  יתות בי"ס שז"ר:כ -2229מספר פרויקט  .49

 ובוצעה בו  הגדלה בסך שלמש"ח  0.6-לפרויקט זה נפתח  תב"ר בסך של כשז"ר. 

 מש"ח. 6סך התקציב לפרויקט הינו מש"ח.  5.4

 

לפרויקט זה שיפוץ ותוספת בניה בבית הקשיש.  בית הקשיש: -2235מספר פרויקט  .50

 1.9 -מש"ח ו 1.7 הגדלות בסך של 2ובוצעו בו  מש"ח 4.1נפתח תב"ר בסך של 

 מש"ח. 7.7סך התקציב לפרויקט הינו מש"ח. 
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שיפוץ והסבת המבנה למרכז אומנויות.  שיפוץ שז"ר הישן: -2236מספר פרויקט  .51

 .2016-מש"ח. הפרויקט הסתיים ב 10.5היקף התב"ר 

 

ספורט ע"ש הקמת אולם  אולם ספורט שכונת פסגת אונו: -2286מספר פרויקט  .52

 .2016-מש"ח. הפרויקט הסתיים ב 16.979יעקב כהן. היקף התב"ר 

 

פיתוח כביש ותשתיות בשכונת   תשתיות שכונת נווה שרון: -2297מספר פרויקט  .53

מש"ח, בשלב זה מבוצעים עבודות  17.9 –אריאל שרון. היקף התב"ר בשלב א 

 .2017-מש"ח. ביצוע הפרויקט החל מ 12-בהיקף של כ

 

הקמת מבנה הצופים בפסגת אונו ובעבר  מבני הצופים: -2368רויקט מספר פ .54

העבודות במבנה הצופים פסגת אונו הסתיימו, מש"ח.  14.9הירדן. היקף התב"ר 

 .2018בביצוע, צפי לסיום אוקטובר - -מבנה הצופים בעבר הירדן

 

היטלי הפקה עבור מים מבארות  היטלי הפקה שנים קודמות: -3001מספר פרויקט  .55

 מש"ח. 10הנמצאים בקריית אונו ששולמו למדינה. היקף התב"ר 

 

הקמת מגרשי טניס בפסגת אונו וכן הקמת  מגרשי טניס: -3035מספר פרויקט  .56

 4-מש"ח. מתוך זה בוצעו עבודות בהיקף של כ 8.8מבנה מועדון טניס. היקף התב"ר 

.( עבודות להקמת 2018-נ"ל הסתיימו במש"ח עבור הקמת המגרשים )העבודות ה

 .31/10/2018המועדון החלו בתאריך 

 

הקמת אולם ספורט עלומים. היקף  אולם ספורט עלומים: -3056מספר פרויקט  .57

 .9.2018. הפרויקט הסתיים בתאריך 2017-מש"ח. הפרויקט החל ב 19 –התב"ר 

 

 רחבי העירהחלפת תאורת הרחוב בהתייעלות אנרגטית:  -3065מספר פרויקט  .58

 לתאורה חסכונית )לדים(.

 

תוספת כיתות ושיפוץ חשמל במבנה קיים  תוספת כיתות ניר: -3077מספר פרויקט  .59

 .2018. סיום 2017מש"ח. התחלת ביצוע  8.1בית ספר ניר. היקף התב"ר 
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הסבת מבנה המרב"ד לחטיבת  חטיבת ביניים )מרב"ד(: -3087מספר פרויקט  .60

 .2018צפי לסיום  2017מש"ח. התחלת ביצוע  14ביניים חדשה. היקף תב"ר 

 

הקמת מבנה הרווחה ברחוב שטרן  משרדי אגף הרווחה: -3091מספר פרויקט  .61

 .01/2019הפרויקט הסתיים ב  2017מש"ח. התחלת ביצוע  5.8היקף התב"ר 

 

עבודות פיתוח בצומת סביון. היקף  צומת סביון שלב א': -3094מספר פרויקט  .62

 .2019מש"ח. התחלת ביצוע  40 –תב"ר שלב א' 

 

עבודות פיתוח  עבודות פיתוח מתחם בר יהודה: -3095מספר פרויקט  .63

 מש"ח.  11.5בר יהודה. היקף התב"ר   במתחם

 

 רים"תב פתיחת אישור

 -1971 א"תשל(, תקציבים הכנת) המקומיות הרשויות לתקנות 19 לתקנה בהתאם .64

 בו לדון למועצה שיאפשר במועד התקציב את יגיש המקומית הרשות ראש"

 פעולה ביצוע התחלת לפני לאשרו המחוז על לממונה או ולשר הפנים, ולאשרו

 ".לפיו

 

 :בעירייה רים"התב אישור הליך את המפרט תרשים להלן .65

 

כנית תברים גיבוש ת
 לאישור ראש העיר

 

   

  

 אישור ועדת כספים
 

   

  

 אישור מועצת העירייה
 

   

  

 משרד הפניםאישור 
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 התב"רים ולאחריה כספיםה ועדת לאישור גזברית העירייה מגישה את התברי"ם .66

 .מאושרים במועצת העיר

 

"טופס תב"ר" ממערכת ניהול תב"רים בצירוף אומדן התב"ר  ת עורכת אתוהגזבר .67

לאחר שמתקבל אישור משרד . לאישור משרד הפניםומעבירה והחלטת מועצת העיר 

וזהו מועד פתיחת  הגזברות מעדכנים במערכת הפיננסית, הנה"ח והרכש, הפנים 

 התב"ר במערכת.

 

 העירייה ומשרד תמועצ אישורי של קיומם את בפרויקטים שנדגמו דקהב הביקורת .68

 צו תחילת) בפועל הפרויקט ביצוע תחילת מועד גם נבדק, וכמו כן. הפנים

( השניים מבין המוקדם המועד, בו התשלומים ותחילת ר"התב הקמת מועד/העבודה

 להלן ריכוז הנתונים: .הפנים משרד ידי על ר"התב אישור ביחס למועד

 

מספר 
 שם הפרויקט הפרויקט

ת.אישור 
 מועצה

ת.אישור 
 מ.הפנים

מועד תחילת 
 הפרויקט

 23/06/2002 חסר 06/03/2002 הרחבת רחוב צה"ל 2096

 31/12/2004 26/12/2004 30/11/2004 עבודות בפסגת אונו  2123

 שער הקריה  2130
ישיבת מועצה 

 31/12/2004 חסר 25/04מס' 

2195 
עבודות בבי"ס פסגת 

 15/09/2008 05/09/2008 18/03/2008 אונו

2223 
בי"ס שכונת עבר 

 31/12/2009 06/12/2009 11/11/2009 הירדן

 06/06/2010 14/04/2010 27/01/2010 כיתות בי"ס שז"ר 2229

 31/01/2011 31/01/2011 15/12/2010 בית הקשיש 2235

 28/02/2011 31/01/2011 19/01/2011 שפוץ שז"ר הישן 2236

2286 
אולם ספורט שכ' 

 18/12/2011 11/08/2011 15/06/2011 פסגת אונו

2297 
תשתיות שכ' נוה 

 18/06/2012 חסר 14/03/2012 שרון

 26/11/2014 11/11/2014 01/10/2014 מבני הצופים 2368

3001 
היטלי הפקה שנים 

 (*)  20/04/2016 31/12/2014 קודמות

 06/11/2016 19/06/2016 03/02/2016 מגרשי טניס 3035

 28/12/2016 29/12/2016 09/11/2016 ספורט עלומיםאולם  3056

 01/04/2018 22/03/2017 08/03/2017 התייעלות אנרגטית  3065

 25/07/2017 10/07/2017 03/05/2017 תוספת כיתות ניר 3077

3087 
חטיבת ביניים 

 01/10/2017 08/08/2017 03/05/2017 )מרב"ד(
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 15/02/2018 22/11/2017 03/05/2017 משרדי אגף הרווחה 3091

 26/02/2018 21/01/2018 22/11/2017 צומת סביון שלב א' 3094

3095 
עבודות פיתוח 

 21/02/2018 29/01/2018 10/12/2017 יהודה-מתחם בר

 

 2015 בשנת ר"בתב נרשמו ההפקה היטל "הוצאותלדברי חשב העירייה: )*( 

 לאחר כאירוע, 2015 שנת סגירת לאור וזאת( טכני חתך רישום) לשלם' כהוצ

-ש חובות בגין המים רשות מול אל העירייה שהגיעה להסכמות ובהתאם, המאזן

 לרשות שולמו והשיקים 31.12.14 בתאריך עיר במועצת אושר ל"הנ. עברו נים

 ולא טכני הינו 31.12.15 ליום שהרישום כך 04/01/2015 מתאריך החל המים

 .הפנים" משרד לאישור ביחס מהותי

 

 מהטבלה לעיל ניתן לראות כי: .69

 לא נמצא בחומר אישור משרד הפנים. - 2096פרויקט מספר  .א

 לא נמצא בחומר אישור משרד הפנים. -2130פרויקט מספר  .ב

 לא נמצא בחומר אישור משרד הפנים. -2297מספר  פרויקט .ג

 

" יש לציין כי החוסרים באישורי משרד הפנים תגובת גזברית העירייה לממצאים:  .70

. כאמור מדובר בת"ברים 2012 -ו 2004, 2002עבור תב"רים מהשנים הינם 

ישנים מאוד והתבצעה פנייה למשרד הפנים ולארכיון לשחזור האישורים. ניתן 

לראות כי מהבחינה המהותית העירייה מקפידה על תחילת ביצוע פרויקטים 

שור משרד הפנים ומועצת העיר ובכל המקרים כוללת כמובן קבלת ילאחר א

 שור המועצה ואישור משרד הפנים".אי
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 המממנים מהגורמים התחייבות מימון התב"רים בדיקת

 חיצוניים התב"רים מגורמי מימון מימון התחייבות נבדקה הביקורת במסגרת  .71

. להלן רשימת התב"רים שנדגמו על ידי בפרויקטים שנדגמו על ידי הביקורת

 הביקורת אשר בהם מימון הפרויקט כולו או מקצתו מומן על ידי גורמים חיצוניים: 

  

 שם הפרויקט מספר הפרויקט

 עבודות בבי"ס פסגת אונו 2195

 בי"ס שכונת עבר הירדן 2223

 כיתות בי"ס שז"ר 2229

 בית הקשיש 2235

 שפוץ שז"ר הישן 2236

2286 
אולם ספורט שכ' פסגת 

 אונו

 מבני הצופים 2368

 מגרשי טניס 3035

 אולם ספורט עלומים 3056

 תוספת כיתות ניר 3077

 חטיבת ביניים )מרב"ד( 3087

 

יש לציין כי  .הגורמים המממנים קיומן של התחייבויות חתומות מאת בדקה הביקורת .72

במקרים בהם קיימת ציפייה לקבלת מימון מגורם חיצוני אך טרם התקבלה התחייבות 

בכתב למימון, נפתחים התב"רים במימון מקרנות העירייה, ולאחר קבלת ההתחייבות 

 כאמור מועברות ההתחייבויות למימון מקרנות העירייה לגורמים המממנים.

 

וינים לעיל קיימת התחייבות מאת הגורמים הביקורת מצאה כי בכל הפרויקטים המצ .73

 המממנים על פי הפירוט הבא:

 נמצאה התחייבות ממשרד החינוך. -2195פרויקט מספר  .א

 נמצאה התחייבות ממפעל הפיס וכן ממשרד החינוך. -2223פרויקט מספר  .ב

 נמצאה התחייבות ממשרד החינוך. -2229פרויקט מספר  .ג

טוח לאומי, עמותת על"ה ומשרד נמצאה התחייבות מבי -2235פרויקט מספר  .ד

 הרווחה.

 נמצאה התחייבות ממשרד החינוך. -2236פרויקט מספר  .ה

 נמצאה התחייבות ממפעל הפיס ומהטוטו. -2286פרויקט מספר  .ו

 נמצאה התחייבות ממפעל הפיס. -2368פרויקט מספר  .ז

 נמצאה התחייבות מהטוטו. -3035פרויקט מספר  .ח

 הטוטו.נמצאה התחייבות מ -3056פרויקט מספר  .ט
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 נמצאה התחייבות ממשרד החינוך. -3077פרויקט מספר  .י

 נמצאה התחייבות ממפעל הפיס. -3087פרויקט מספר  .יא

 

 הגדלת תב"רים

התב"רים בעירייה נקבעים ומאושרים בהתאם לבקשת המנהל האחראי על הפרויקט  .74

בעירייה ומגובה באומדן ראשוני ובתאם לתכנית עבודה וסדרי עדיפויות בעירייה. 

וקביעת סדר העדיפויות  שות מוגשות למנכל וגזבר העיריה ולאחר דיוניםהבק

 והמקורות התקציביים מוגשים למועצת העיר לאישור.

 

 )בצ"מ( בקשת התקציבים על ידי אגפי העירייה כוללת הערכה מראש של חריגות .75

אחוז  הנקבע ביחס להוצאות הצפויות בפרויקט, כמרווח בטחון. מאומדן העלויות

 ביחס לעלות התב"ר משתנה בכל פרויקט על פי ניסיון האגף.  הבצ"מ

 

למרות האמור, ישנם מקרים בהם נדרשות הגדלות של תב"רים בעקבות סטייה  .76

שנוצרת כתוצאה מהערכות שגויות של כתבי הכמויות, דרישות אגפי  מאומדן העלויות

החומרים קרויות של מחירי ישלא תוקצבו מראש, התי העירייה לתוספות עבודה

 הצמודים למדדים ועוד.

 

 שנקבע המקורי לתקציב ביחס התקציבים הגדלות וסך רים"התב פירוט להלן .77

 :בפרויקט

מספר 
 שם הפרויקט הפרויקט

תקציב ראשוני 
 )בש"ח(

סך הגדלות 
 התב"ר )בש"ח(

אחוז הגידול 
בתב"ר 

ביחס 
לתקציב 
 הראשוני

 הרחבת רחוב צה"ל 2096
         
928,571  

     
25,371,429  2732% 

 עבודות בפסגת אונו  2123
    
20,000,000  

     
33,450,000  167% 

 שער הקריה  2130
      
5,000,000  

       
1,600,000  32% 

2195 
עבודות בבי"ס פסגת 

 אונו
    
10,000,000  

     
32,170,348  322% 

2223 
בי"ס שכונת עבר 

 הירדן
      
4,500,000  

     
18,150,000  403% 

 כיתות בי"ס שז"ר 2229
         
555,000  

       
5,445,000  981% 
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 בית הקשיש 2235
      
4,100,000  

       
3,572,000  87% 

 שפוץ שז"ר הישן 2236
         
250,000  

     
10,542,000  4217% 

2286 
אולם ספורט שכ' 

 פסגת אונו
         
500,000  

     
16,979,090  3396% 

2297 
תשתיות שכ' נווה 

 שרון
    
12,000,000  

       
5,904,000  49% 

 מבני הצופים 2368
    
12,000,000  

       
3,527,000  29% 

3001 
היטלי הפקה שנים 

 קודמות
    
10,000,000  

                      
-    0% 

 מגרשי טניס 3035
      
5,000,000  

       
4,800,000  96% 

 אולם ספורט עלומים 3056
    
15,707,620  

       
4,492,380  29% 

 התייעלות אנרגטית  3065
      
5,000,000  

                      
-    0% 

 תוספת כיתות ניר 3077
      
6,500,000  

       
1,600,000  25% 

3087 
חטיבת ביניים 

 )מרב"ד(
    
14,000,000  

       
2,997,776  21% 

 משרדי אגף הרווחה 3091
      
5,800,000  

                      
-    0% 

 צומת סביון שלב א' 3094
    
40,000,000  

                      
-    0% 

3095 
עבודות פיתוח מתחם 

 יהודה-בר
    
11,500,000  

                      
-    0% 

 

    התב"רים שנבדקו במדגם  20תב"רים מתוך  15 -בניתן לראות מהטבלה לעיל כי  .78

בשיעורים מהותיים שאף מגיעים לתוספת  מהתב"רים(, בוצעו הגדלות תקציב 75%) 

 של אלפי אחוזים מהתקציב הראשוני של הפרויקט.

 

יבוצעו הגדלות יש לציין כי מדגם זה הינו מדגם של תב"רים פתוחים ועל כן ייתכן כי  .79

 תקציבים נוספות לתב"רים אלו.

 

תברים לשכונות חדשות, הרחבת  פתיחתתגובת גזברית העירייה לממצאים:   .80

, 2195, 2096תב״רים  שכונות, הקמת מוסדות חינוך והקמת מבני ציבור )ראה

 ( נפתחים בשלב הראשון3056 -ו 3035, 2297, 2286, 2236, 2229, 2223

הפרויקט, לאחר מכן מתבצעות הגדלות בהתאם לשלביות בתקצוב תכנון 

  הפרויקט, לדוגמא :

 שלבים וזאת בתיאום עם משרד החינוך.    5ביה״ס פסגת אונו נבנה בכ־ 
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 .צפוי להתבצע בארבעה שלבים -תשתיות שכונת נווה שרון 

ראשית נבנו מגרשי הטניס ולאחר מכן המבנים שמצויים בשלבי  -מגרש הטניס 

 בימים אלו.בינוי 

במסגרת בנית הכיתות התברר כי יש כשל במערכות החשמל  -תוספת כיתות ניר 

 במבנה הישן ונדרש לבצע עבודות אלה כשלב ב׳.

ידוע כי במסגרת שיפוץ מבנים מתגלים  -שיפוץ שז״ר הישן ושיפוץ המרב״ד 

 עובדות שלא היו ידועות בעת עריכת המכרז ותוך כדי עבודה.

ובר בשני מבנים שונים ובתוספות שהיו קשורות לתנאים מד -מבנה הצופים 

 הטופוגרפיים. 

 סיבה נוספת לבקשה להגדלת תב״רים היא קבלת הרשאות ממשרדי ממשלה

)חינוך, פיס וטוטו(. עפ״י המדיניות, הרשות מקדמת ביצוע פרויקטים מתקציבי 

 פיתוח ועם קבלת ההרשאה מהמשרדים מעודכן המקור התקציבי במועצת העיר

 לעדכון התב״ר.

אציין כי בכל מקרה של הגדלה מתקיים דיון ומתקבלות הבהרות ונתונים מהגורם 

המנהל לגזברית העירייה ורק לאחר בחינת הנושא הוא מוגש למועצת העיר 

              להגדלה.

 

להנחיות משרד הפנים "הנהלת חשבונות ודווח כספי ברשויות מקומיות"  5סעיף ב'  .81

"תוספת תקציבית דרושה במקרים של הגדלת היקף הפעולות מעל  קובע, כלהלן:

 .התייקרות בלתי צפויה...". המתוכנן בתקציב או

 

כאמור, כל תקציב של רשות מקומית חייב לקבל את אישור משרד הפנים ולכן כל  .82

הגדלת תב"ר, חייב לקבל את אישורו של משרד הפנים ולפיכך גם את  תב"ר או

למעשה, תהליך אישור הגדלת התב"ר מול משרד הפנים,  אישור מועצת העירייה.

 חדש. מבוצע באופן דומה להליך אישור תב"ר
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 העירייה ומשרד מועצת אישורי של קיומם את בפרויקטים שנדגמו דקהב הביקורת  .83

 להלן ריכוז הנתונים:. הפנים

 

 

מספר 
 סכום הגדלה שם הפרויקט הפרויקט

ת.אישור 
 מועצה

ת.אישור 
 מ.הפנים

 הרחבת רחוב צה"ל 2096
        
11,071,429  

ישיבת מועצה 
 חסר 24/04מס' 

 הרחבת רחוב צה"ל 2096
          
5,000,000  

ישיבת מועצה 
 25/05/2009 9/09מס' 

 הרחבת רחוב צה"ל 2096
          
8,300,000  03/06/2009 02/09/2010 

 הרחבת רחוב צה"ל 2096
          
1,000,000  02/01/2013 31/01/2013 

 עבודות בפסגת אונו  2123
        
11,200,000  16/01/2007 26/02/2007 

 עבודות בפסגת אונו  2123
        
13,000,000  01/05/2009 25/05/2009 

 עבודות בפסגת אונו  2123
          
7,000,000  14/03/2012 01/04/2012 

 עבודות בפסגת אונו  2123
          
2,250,000  29/06/2016 18/07/2016 

 שער הקריה  2130
          
1,100,000  

ישיבת מועצה 
 חסר 9/09מס' 

 שער הקריה  2130
             
500,000  14/03/2012 01/04/2012 

 עבודות בבי"ס פסגת אונו 2195
          
7,300,000  03/03/2009 25/05/2009 

 בבי"ס פסגת אונועבודות  2195
          
5,695,000  

ישיבת מועצה 
 חסר 24/10מס' 

 עבודות בבי"ס פסגת אונו 2195
        
12,700,000  03/09/2010 11/08/2011 

 עבודות בבי"ס פסגת אונו 2195
          
5,210,784  

ישיבת מועצה 
 28/02/2013 24/10מס' 

 עבודות בבי"ס פסגת אונו 2195
          
1,264,600  01/07/2015 26/07/2015 

 עבודות בבי"ס פסגת אונו 2195
          
2,549,190  06/04/2016 21/04/2016 

 בי"ס שכונת עבר הירדן 2223
          
 חסר 01/09/2010  5,500,000

 בי"ס שכונת עבר הירדן 2223
          
1,500,000  14/03/2012 21/10/2012 

 בי"ס שכונת עבר הירדן 2223
          
1,500,000  14/03/2012 18/12/2012 

 בי"ס שכונת עבר הירדן 2223
          
4,128,138  14/03/2012 28/02/2013 

 בי"ס שכונת עבר הירדן 2223
          
3,871,862  14/03/2013 15/09/2013 

 בי"ס שכונת עבר הירדן 2223
          
1,200,000  26/02/2014 17/03/2014 
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 בי"ס שכונת עבר הירדן 2223
             
100,000  03/09/2014 20/11/2014 

 בי"ס שכונת עבר הירדן 2223
             
350,000  12/03/2018 03/05/2018 

 כיתות בי"ס שז"ר 2229
          
5,445,000  01/09/2010 06/12/2010 

 בית הקשיש 2235
          
1,650,000  

ישיבת מועצה 
 חסר 41/12מס' 

 בית הקשיש 2235
          
1,922,000  13/05/2015 28/05/2015 

 שפוץ שז"ר הישן 2236
          
1,000,000  

ישיבת מועצה 
 29/11/2011 34/11מס' 

 שפוץ שז"ר הישן 2236
          
5,668,488  

ישיבת מועצה 
 חסר 41/12מס' 

 שפוץ שז"ר הישן 2236
          
 חסר 01/03/2015  1,925,512

 שפוץ שז"ר הישן 2236
          
1,148,000  12/08/2015 16/09/2015 

 שפוץ שז"ר הישן 2236
             
800,000  03/02/2016 08/08/2016 

2286 
אולם ספורט שכ' פסגת 

 אונו
        
13,953,960  15/06/2011 17/07/2013 

2286 
אולם ספורט שכ' פסגת 

 אונו
          
1,877,000  13/05/2015 28/05/2015 

2286 
אולם ספורט שכ' פסגת 

 אונו
             
720,000  03/02/2016 17/03/2016 

2286 
אולם ספורט שכ' פסגת 

 אונו
             
209,000  04/01/2017 29/01/2017 

2286 
אולם ספורט שכ' פסגת 

 אונו
             
219,130  01/11/2017 30/11/2017 

 וה שרוןותשתיות שכ' נ 2297
          
5,904,000  13/05/2015 31/05/2015 

 מבני הצופים 2368
          
1,700,000  05/04/2017 11/05/2017 

 מבני הצופים 2368
          
1,200,000  01/01/2018 29/01/2018 

 מבני הצופים 2368
             
627,000  12/03/2018 03/05/2018 

 מגרשי טניס 3035
          
3,800,000  03/05/2017 29/01/2018 

 מגרשי טניס 3035
          
1,000,000  16/04/2018 03/05/2018 

 אולם ספורט עלומים 3056
          
3,292,380  09/11/2016 21/01/2018 

 אולם ספורט עלומים 3056
          
1,200,000  11/06/2018 24/06/2018 

 תוספת כיתות ניר 3077
          
1,600,000  01/01/2018 29/01/2018 

 חטיבת ביניים )מרב"ד( 3087
          
2,997,776  12/03/2018 24/06/2018 
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 מהטבלה לעיל ניתן לראות כי: .84

נמצא בחומר לא ₪   11,071,429הגדלה בסך  -2096בפרויקט מספר  .א

 אישור משרד הפנים.

לא נמצא בחומר אישור ₪   1,100,000הגדלה בסך  -2130בפרויקט מספר  .ב

 משרד הפנים.

לא נמצא בחומר אישור ₪   5,695,000הגדלה בסך  -2195בפרויקט מספר  .ג

 משרד הפנים.

לא נמצא בחומר אישור ₪   5,500,000הגדלה בסך  -2223בפרויקט מספר  .ד

 משרד הפנים.

לא נמצא בחומר אישור ₪   1,650,000הגדלה בסך  -2235קט מספר בפרוי .ה

 משרד הפנים.

לא נמצא בחומר אישור ₪   5,668,488הגדלה בסך  -2236בפרויקט מספר  .ו

 משרד הפנים.

לא נמצא בחומר אישור ₪   1,925,512הגדלה בסך  -2236בפרויקט מספר  .ז

 משרד הפנים.

 

להשלמת אישורי משרד בקשה  ועברה" התגובת גזברית העירייה לממצאים:  .85

הפנים מארכיון משרד הפנים. ניתן לראות שההגדלות אשר קיימים בגינן חוסרי 

 שנים ויותר." 5משרד הפנים הינם תב"רים ישנים העולים על 

 

 הטיפול בתב"רים שהסתיימו

להנחיות משרד הפנים "הנהלת חשבונות ודווח כספי ברשויות מקומיות"  3.3סעיף ב'  .86

"הופסק ביצוע תב"ר ללא קביעת מועד חידוש העבודה, או לן: , כלהקובע

חודשים, ולא קיים גירעון מימוני  12שהעבודה הופסקה מעל לתקופה של 

 בתב"ר, ייסגר התב"ר ויוצא מקובץ התב"רים במערכת הנהלת חשבונות".

 

פעולת סגירת התב"רים במערכת מבוצעת בסוף כל שנה. במסגרת הבדיקה  .87

סקירה אחר התב"רים הפתוחים במערכת ומזוהים תב"רים אשר השנתית מתבצעת 

לא מופיעה בהם פעילות זמן רב. לאחר איתורם מתבצעת פניה  למנהלי פרויקטים 

  ובדיקה אם אכן התב"ר הסתיים וכעת ניתן לסוגרו. אלו
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כאמור לעיל, את הבדיקה לסגירת התב"רים מבצע חשב העירייה ולא מנהל הפרויקט  .88

כמו כן הבדיקה מבוצעת  מעורה בפרויקט ויודע מתי מועד סיומו. הרלוונטי אשר

 בתדירות נמוכה יחסית של אחת לשנה בלבד.

 

מעביר חשב העירייה   בקשה לסגירת התב"ר ממנהל הפרויקט ובחינת התב"רלאחר  .89

למנכ"ל העירייה ולגזברית העירייה לאישור את סגירת התב"רים, ולאחר אישורם 

 מועבר התב"ר למועצת העירייה לאישור סגירתו.

 

לאחר שמועצת העירייה מאשרת לסגור את התב"רים סוגר אותם חשב העירייה  .90

 במערכת בהתאם להנחיות משרד הפנים.
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 להלן תרשים המפרט את הליך סגירת תב"ר בעירייה: .91

 

גזברות העירייה 
עורכת בקרה פעמיים 
 בשנה לדוח תבר"ים

 

   

  

מתבצעת פנייה 
לגורמים המנהלים 
לשם בירור סיום 

 הפרויקטים
 
 
 

   

עריכת דיון עם מנכ"ל 
העיריה וראש הרשות 

 לקבלת החלטות 
 

 

 

  

 -מועצת העירייה
סגירת אישור 

 התב"רים
 

   

  

 -גזברות העירייה
סגירת התב"רים 

 במערכת
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 סיכום ומסקנות

 אישור פתיחת תב"רים

 לא נמצאו בקלסרים אישורי משרד הפנים עבור מספר תב"רים. .92

 .לדעת הביקורת יש להקפיד כי כל אישורי משרד הפנים יתויקו בקלסרי התב"רים  

 

" יש לציין כי החוסרים באישורי משרד הפנים הינם עבור תגובת גזברית העירייה:   .93

. כאמור מדובר בת"ברים ישנים מאוד 2012 -ו 2004, 2002תב"רים מהשנים 

והתבצעה פנייה למשרד הפנים ולארכיון לשחזור האישורים. ניתן לראות כי 

שור ימהבחינה המהותית העירייה מקפידה על תחילת ביצוע פרויקטים לאחר א

ים ומועצת העיר ובכל המקרים כוללת כמובן קבלת אישור המועצה משרד הפנ

 ואישור משרד הפנים".

 

 הגדלת תב"רים

הנחיות משרד הפנים הינן שעבור כל הגדלת תב"ר נדרש אישור מועצה ומשרד  .94

הפנים בדיוק כמו בפתיחת תב"ר חדש. עבור הגדלות של מספר תב"רים לא נמצאו 

ת יש להקפיד כי כל אישורי משרד הפנים עבור אישורי משרד הפנים. לדעת הביקור

 הגדלת הפרויקטים יתויקו בקלסרי התב"רים .

 

" יש לציין כי החוסרים באישורי משרד הפנים הינם עבור תגובת גזברית העירייה:  .95

. כאמור מדובר בת"ברים ישנים מאוד 2012 -ו 2004, 2002תב"רים מהשנים 

לשחזור האישורים. ניתן לראות כי והתבצעה פנייה למשרד הפנים ולארכיון 

שור ימהבחינה המהותית העירייה מקפידה על תחילת ביצוע פרויקטים לאחר א

משרד הפנים ומועצת העיר ובכל המקרים כוללת כמובן קבלת אישור המועצה 

 ואישור משרד הפנים".

 

 הטיפול בתב"רים שהסתיימו

אחת לשנה אחר  לדעת הביקורת יש לדרוש ממנהלי הפרויקטים לבצע בדיקה .96

התב"רים הפתוחים. במידה ונמצא כי פרויקט הסתיים יש ליידע את חשב העירייה על 

כך בכדי שיוכל לסגור את התב"ר במערכת ולעדכן את הדוח הכספי השנתי בהתאם 

 )לאחר אישור מועצת עיר לסגירת התב"ר(.
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 11/2018יה מס' דוח מבקר העיר

 

 בנושא:

 

 נגישות 

 חינוךבמוסדות 
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 תוכן עניינים

 

 69 -                       כללי            

 70 -המסגרת החוקית                                         

 71 -   מטרת הביקורת                

 72 -             שיטת הביקורת                

 73 -     רוט הממצאיםיפ

  93 -           סיכום ומסקנות                           

  94 - נספחים                                               
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 כללי

אנשים רבים החיים בינינו מתקשים ליטול חלק מלא בחברה ובמרחב הציבורי בשל  .1

יבה אינה קושי לתפקד בסביבה הפיזית והאנושית הקיימת. קושי זה נובע מכך שהסב

 מתאימה ליכולות של כל האנשים. 

 

תפיסת הנגישות והחקיקה הרחבה המתלווה אליה, היא תולדה של ההבנה כי אין  .2

צדק בהדרת אנשים עם מוגבלות וכי בידנו לשנות את פני הדברים על ידי שינוי 

 הסביבה כך שתתאים למגוון רחב ככל האפשר של יכולות וצרכים אנושיים. 

 

מעשה הנגישות היא ההכרה בזכותם של אנשים עם מוגבלות להיות תחילתו של  .3

שותפים מלאים בחברה. המשכו בהתבוננות על הקשת הרחבה של היכולות והצרכים 

האנושיים, וסופו בבניה של סביבה פיזית ואנושית מתאימה, המאפשרת לכל האנשים 

 שי הגלום בהם.להתנייד, לתקשר, לעבוד, ללמוד, לבלות, ולממש את הפוטנציאל האי

 

נגישות היא התאמה של הסביבה הפיזית והאנושית ליכולותיהם הפיזיות, החושיות,  .4

 הרגשיות והשכליות של אנשים עם מוגבלות, כך שיוכלו לתפקד בה באופן מלא. 

 

הנגישות לסביבה היא בעבור כל אדם מפתח להשתלבות בחברה ולהשגת שוויון  .5

על המוגבלות , כדי שיוכל להשתתף במגוון הנגישות נחוצה לתלמיד ב הזדמנויות.

 הפעילויות בבית הספר ככל אדם אחר .
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 המסגרת החוקית

חוק שוויון זכויות ,  -להלן  -1998חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות , התשנ"ח  .6

וחירותו של אדם עם מוגבלות , ולעגן את זכותו להשתתפות  נועד להגן על כבודו

 וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים. בחברה בכל תחומי החיים , ופעילה שוויונית

 

נגישות פיזית היא תנאי מוקדם לקיום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, ולכן נקבע  .7

 ציבורי יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות ". בחוק כי " מקום

 

לחוק שוויון זכויות  1ג "ל 19בעניין הנגשת מוסדות חינוך ושירותי חינוך נקבע בסעיף  .8

למעט גני )בתקנות התאמת נגישות במוסדות חינוך קיימים  כי שר החינוך יקבע

מעלית בבניין מרכזי אחד, ובניית תא  בשני נושאים בלבד : בניית פיר( ילדים

כמו  בבניין המרכזי. שירותים נגיש לנשים ותא שירותים נגיש לגברים בקומת הכניסה

ת חניה מיוחדים בקרבת בית הספר, ודרך נגישה ממקומות כן יש להקצות מקומו

המבנה המרכזי של בית הספר. והדרכים למבנים סמוכים , לאולם  החניה הנ"ל אל

 הספורט ולחצר.

 

בחוק שוויון זכויות נקבע כי הוראות הנגישות בנוגע למוסדות החינוך ושירותי החינוך  .9

סדות חינוך לשר החינוך מדי שנה יגישו בעלי מו 2011מספטמבר  יוחלו בהדרגה וכי

בחוק שוויון זכויות נקבע עוד כי בעליהם של  דיווח בדבר התקדמות ההנגשה .

בנוגע להנגשה בסיסית של  תכנית ,2012מוסדות חינוך יגישו לשר החינוך , עד מרץ 

 מוסדות החינוך שבבעלותם ושל שירותי החינוך שהם נותנים.

 

ית המשפט העליון, פועל משרד החינוך מאז הנגשה פרטנית : בעקבות קביעת ב .10

פרטנית של בתי ספר שיש בהם תלמיד או מורה עם מוגבלות  להנגשה 1996שנת 

 סובל ממוגבלות כזאת. פיזית, או שהורה של אחד התלמידים
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 מטרת הביקורת

חינוך הקיימים בשטח שיפוטה, הבדיקת פעולות הרשות המקומית להנגשת מוסדות  .11

 פיזיות.  מוגבלויותלבעלי 

 

 דרכים לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות. הצעת .12
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 שיטת הביקורת

 במוסדות החינוך הבאים: נגישות בוצעו סיורי ביקורת .13

 בית ספר אביגדור ורשה. .א

 חטיבת ביניים בן צבי. .ב

 תיכון בן צבי. .ג

 בית ספר הדמוקרטי. .ד

 בית ספר יעקב כהן. .ה

 בית ספר ניר. .ו

 בית ספר עלומים. .ז

 בית ספר רימונים. .ח

 חטיבת ביניים שז"ר. .ט

 בית ספר שילה. .י

 בית ספר שרת. .יא

 

לדרישות  במוסדות אלה, בהתאם הבאות נבחנו התאמות הנגישותבמסגרת הסיורים  .14

 :מוגבלות החוק, משרד החינוך והנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם

 חניות נכים. .א

 הספר.גישה אל הכניסה הראשית של בית  .ב

 דרכים נגישות בתוך שטח בית הספר. .ג

 שירותי נכים. .ד

 מעלית. .ה
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 הממצאים פירוט

 בית ספר אביגדור ורשה

חניות נכים  2לאורך הרחוב שבחזית בית הספר, במפרץ חניה, קיימות  חניות נכים: .15

. חניות הנכיםמשפה לעליה למדרכה, בצמוד לכל אחת  הנמכת אבןוכמו כן קיימת 

 על דרישות הנגישות.  יםעונ נתונים אלו 

 

 

 

הגישה מהרחוב אל הכניסה הינה  דרך הגישה אל הכניסה הראשית לבית הספר: .16

 דרישות הנגישות.הן המדרגות והן הרמפה עונים על  .במדרגות וברמפה

 

  

  

 

 על המגשרות רמפות קיימות הספר בית במתחם : הספר בית במתחם דרכים .17

 .התקן בדרישות והעומדות מפלסים הפרשי
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  במבנה קיימים תאי שירותי נכים, הן בקומת הקרקע והן בקומה א'. שירותי נכים: .18

 

                

 

  התאמות נדרשות :

בקומה א' יש להתקין על דלת תאי שירותי הנכים, שלט עם סמל הנכים  .א

 הבינלאומי.

 ס"מ סף תחתון. 90 –בקומת הקרקע יש להנמיך המראה שמעל הכיור לגובה  .ב

 יש להתקין מושבי פלסטיק לאסלות. .ג

 יש להחליף מאחזי יד חלודים. .ד

 במסדרון הראשי, בשתי הקומות, יש להתקין שילוט הפנייה לשירותי הנכים. .ה

 

במבנה הותקנה מעלית העומדת בדרישות הנגישות כמפורט בנספח בסוף  מעלית : .19

 מסמך זה. 

 

 

 

לצד השלט "מעלית" יש להוסיף שלט עם מעל דלת המעלית,  התאמות נדרשות :

 ס"מ לפחות. 15/15במידות  סמל הנכים הבינלאומי,
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 בן צבי ביניים חטיבת

לאורך הרחוב שבחזית . לבית הספר אין חניון לשימוש באי בית הספרחניות נכים:  .20

לבית הספר, קיימת  מ' מהכניסה 80המבנה, במפרץ חניה במרחק שאינו עולה על 

  חניית נכים.

            

 ס"מ בסמוך לחניית 130מעבר משופע, ברוחב יש להתקין  התאמות נדרשות :

 נכים, לעליה על המדרכה המובילה אל בית הספר.

 

הגישה מהרחוב אל הכניסה עונה  דרך הגישה אל הכניסה הראשית לבית הספר: .21

 על דרישות הנגישות. 

 

 -ונגישות מפולסות הדרכים הספר בית במתחם : הספר בית במתחם דרכים .22

 .התקן בדרישות עומדות

 

 , מימין לכניסהבקומת הקרקע כיום לא קיימים שירותי נכים במתחם. שירותי נכים: .23

 . מתוכננת התקנת שירותי נכים

 התאמות נדרשות :

 תאי שירותי נכים אחד לבנים ואחד לבנות.  2יש להתקין  .א

בנספח שבסוף שירותי הנכים יעמדו בדרישות תקנות השירות המפורטות  .ב

 מסמך זה.

 במבואת הכניסה יש להתקין שלט הפניה אל תאי שירותי הנכים. .ג

 

רשם תלמיד בעל יבה .במבנה הותקן פיר מעלית העומד בדרישות הנגישות מעלית : .24

ה חובה להתקין במקום מעלית העומדת הלימודים הבאה, תהימוגבלויות לשנת 

כמפורט בנספח  (שילוט הכוונה אל המעלית  כולל)בדרישות תקנות הנגישות , 

 שבסוף מסמך זה. 
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 תיכון בן צבי

לאורך הרחוב שבחזית . לבית הספר אין חניון לשימוש באי בית הספר חניות נכים: .25

לבית הספר, קיימת  מ' מהכניסה 80המבנה, במפרץ חניה במרחק שאינו עולה על 

 חניית נכים.

 

 

 

 ס"מ בסמוך לחניית 130מעבר משופע, ברוחב  יש להתקין התאמות נדרשות :

 נכים, לעליה על המדרכה המובילה אל בית הספר.

 

 הינה הכניסה אל מהרחוב הגישה דרך הגישה אל הכניסה הראשית לבית הספר: .26

 עונה -בחזית הגישה שביל עם מפולסת למבנה הנגישה הכניסה נגישה כמו כן בדרך

 .הנגישות דרישות על

 

, הספר בית בתוך, הראשי למבנה הכניסה אל הגישה: הספר בית במתחם דרכים .27

 אל הכוונה שילוט אין אולם נגישה ברמפה הינה ,המעלית עוצרת בו המפלס אל

 .המעלית ואל הנכים שירותי אל הכוונה שילוט אין הכניסה ברחבתכמו כן . המעלית
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 : נדרשות התאמות

 שלט להתקין יש, המעלית למפלס הכניסה אל המובילה הרמפה בקרבת .א

 .לפחות מ"ס 20/20 במידות, הבינלאומי הנכים סמל עם הכוונה

 ואל הנכים שירותי אל הכוונה שלט להתקין יש הראשית הכניסה ברחבת .ב

 .לפחות מ"ס 15/15 במידות, הבינלאומי הנכים סמל את הכולל המעלית

     

 

עומד  –ס"מ  150/200במידות בקומת הקרקע קיים תא שירותי נכים,  שירותי נכים: .28

 בדרישות התקן.

 

   

 

במבנה הותקנה מעלית העומדת בדרישות הנגישות כמפורט בנספח בסוף  מעלית : .29

 מסמך זה. 

 

 

מעל דלת המעלית, לצד השלט "מעלית" יש להוסיף שלט עם  התאמות נדרשות :

 ס"מ לפחות. 15/15במידות  סמל הנכים הבינלאומי,
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 הדמוקרטיבית ספר 

במידות שאינן אחת נכים  חנייתלצד בית הספר, במגרש החניה, קיימת  חניות נכים: .30

 עונות על דרישות הנגישות. 

 

 

במגרש החניה שלצד בית הספר, בהתאם לכמות החניות  התאמות נדרשות :

יש  יה לרכב גבוה.יחניות נכים, אחת לרכב רגיל והשנ 2במגרש, נדרשות לפחות 

 אלה ע"פ המפורט בנספח שבסוף מסמך זה.להתקין חניות 

 

הגישה מהרחוב אל הכניסה  דרך הגישה אל הכניסה הראשית לבית הספר: .31

 עונה על דרישות הנגישות.  -הראשית לבית הספר מרווחת ומפולסת
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 לחלק ממדרגות פנים המבנה אין מאחזי יד בצדדיהן.דרכים במתחם בית הספר:  .32

 

 

 

 90המדרגות, בגובה  של אחד בצדהתקנת מאחז יד, לפחות  : התאמות נדרשות

 ובגוון בולט. ס"מ 3-4ס"מ, בקוטר 

 

מידות התא עונות על   -בבית הספר קיים תא שירותי נכים אחד שירותי נכים: .33

 .דרישות הנגישות

 

ס"מ  90יש להנמיך את המראה שמעל הכיור לגובה  התאמות נדרשות :

 ס"מ. 30/15יש להתקין לצד המראה מדף במידות  כמו כן מהרצפה, סף תחתון.

 

 במבנה בית הספר לא קיימת מעלית. מעלית : .34

יש להכין תכניות ולהתקין מעלית שתגשר על כל הקומות  התאמות נדרשות :

 לנספח המצורף בסוף מסמך זה.ם במבנה בית הספר, בהתא
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 בית ספר יעקב כהן

 (משמאל לכניסה הראשית לבית הספר) במגרש החניה הצמוד למבנה חניות נכים: .35

במגרש קיימת חניה אחת המיועדת לרכב  מקומות חניה. 30 -ובו כ קיים מגרש חניה

הגישה מחנית הנכים הקיימת אל שביל הגישה לבית הספר הינה בעזרת  נכים.

המעבר חופף רק בחלק קטן מרוחבו את חניית הנכים. רוב רוחב  מעבר משופע.

 את החניה שבצמוד לחניית הנכים. המעבר המשופע חופף

  

חניות  30בהתאם לדרישות התקנים, במגרש חניה המכיל  התאמות נדרשות :

יש . חניות לרכב רגיל ואחת לרכב גבוה  2נכים, מהן  חניות 3נדרשות לפחות 

חניות נכים, אחת לרכב רגיל ואחת לרכב גבוה. מידות  2להוסיף במגרש זה 

יש להתקין מעבר משופע,  ספח בסוף מסמך זה.החניות מפורטות בנ ומבנה

 המוביל אל המבנה. ס"מ. בסמוך לכל חניית נכים, לעליה על השביל 130ברוחב 

 

 הינה הכניסה אל מהרחוב הגישה :אל הכניסה הראשית לבית הספר הגישה דרך .36

 בחזית הגישה רחבת עם מפולסת למבנה הנגישה הכניסה כמו כן נגישה ברמפה

 .המעלית ואל הנכים שירותי אל הכוונה שילוט אולם אין

 : נדרשות התאמות

 הנכים סמל+  הנגישה הכניסה אל הכוונה שלט להתקין יש הספר בית בחזית .א

 .לפחות מ"ס 20/20 במידות, הבינלאומי

 ואל הנכים שירותי אל הכוונה שלט להתקין יש הראשית הכניסה בקרבת .ב

 .לפחות מ"ס 15/15 במידות, הבינלאומי הנכים סמל + המעלית

 שירותי אל המבואה בקרבת הנכים שירותי אל הכוונה שלט להתקין יש .ג

 .לפחות מ"ס 15/15 במידות ,הנכים
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 ברמפה הינה, הספר בית בתוך, החצר אל הגישה :הספר בית במתחם דרכים .37

 .הנגישות דרישות על עונה -נגישה

   

 

עומד  –ס"מ  150/200במידות בקומת הקרקע קיים תא שירותי נכים,  שירותי נכים: .38

 בדרישות התקן.

 התאמות נדרשות :

 על דלת התא יש להתקין שלט עם סמל הנכים הבינלאומי. .א

 יש לפנות את מתקן המים הקרים מתוך התא. .ב

 יש לתקן את הברז בתא. .ג

ס"מ, כמפורט בנספח בסוף מסמך  90 –ש להנמיך את המראה לסף תחתון י .ד

 זה.

ס"מ לצד הכיור כמפורט בנספח בסוף מסמך  15/30יש להוסיף מדף במידות  .ה

 זה.

 

במבנה הותקנה מעלית העומדת בדרישות הנגישות כמפורט בנספח בסוף  מעלית : .39

 מסמך זה. 

 

מעל דלת המעלית יש להוסיף שלט עם סמל המעלית + סמל  התאמות נדרשות :

 ס"מ לפחות. 15/15במידות  הנכים הבינלאומי,
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 בית ספר ניר

עונה על דרישות  -בחזית בית הספר, קיים מגרש חניה ובו חניות נכים חניות נכים: .40

 הנגישות. 

 

 

הגישה מהרחוב אל הכניסה  דרך הגישה אל הכניסה הראשית לבית הספר: .41

 עונה על דרישות הנגישות. -הראשית לבית הספר מרווחת ומפולסת

 

 

 בית חצר ובתוך, הראשי למבנה הכניסה אל הגישה :הספר בית במתחם דרכים .42

 .נגישה הינה, הספר

 

 .לנכים מותאמים שירותים תאי מיםקיי לא הספר בית במבנה : נכים שירותי .43

 שירותים תאי שני, הספר בית של הראשי במבנה להתקין יש : נדרשות התאמות

 בסוף המצורף לנספח בהתאם, לבנות(  ואחד לבנים לנכים )אחד המותאמים

 .זה מסמך

 

                                         .מעלית קיימת לא הספר בית במבנה : מעלית .44

 שתגשר מעלית, הספר בית של הראשי במבנה להתקין יש : נדרשות התאמות

 .זה מסמך בסוף המצורף לנספח בהתאם, בית הספר במבנה הקומות כל על
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 בית ספר עלומים

 וכןלאורך הרחוב שבחזית בית הספר, במפרץ חניה, קיימת חניות נכים  חניות נכים: .45

 עונה על דרישות הנגישות.  -לעליה למדרכה הנמכת אבן שפה

 

 

הגישה מהרחוב אל הכניסה הינה  דרך הגישה אל הכניסה הראשית לבית הספר: .46

 עונה על דרישות הנגישות.   -מפולסת ורחבה

 

 

 בית חצר ובתוך, הראשי למבנה הכניסה אל הגישה :הספר בית במתחם דרכים .47

 . נגישה הינה, הספר
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תאי שירותי נכים, הן בקומת הקרקע והן בקומה א',  2במבנה קיימים  שירותי נכים: .48

נבנה )ס"מ גודל התא עונה על דרישות הנגישות לתא במבנה קיים  166/136במידות 

 (. 1.8.2009 –לפני 

ס"מ סף  90 –המראה שמעל הכיור לגובה  יש להנמיך התאמות נדרשות :

 במסדרון הראשי, יש להתקין שילוט הפנייה לשירותי הנכים.כמו כן  תחתון.

 

 

במבנה הותקן פיר מעלית העומד בדרישות הנגישות בהירשם תלמיד בעל  מעלית : .49

מוגבלויות לשנת הלימודים הבאה, תהייה חובה להתקין במקום מעלית העומדת 

כמפורט בנספח  (שילוט הכוונה אל המעלית  כולל)הנגישות , בדרישות תקנות 

 .שבסוף מסמך זה
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 בית ספר רימונים

 וכןבמפרץ החניה שלאורך הרחוב, בחזית בית הספר, קיימת חנית נכים  חניות נכים: .50

 עונה על דרישות הנגישות.  -לעליה למדרכה הנמכת אבן שפה

 

 

הגישה מהרחוב אל הכניסה  הראשית לבית הספר:דרך הגישה אל הכניסה  .51

 בדרישות הנגישות. הראשית לבית הספר הינה במדרגות וברמפה שאינם עומדים

 

 התאמות נדרשות :

למדרגות שבחזית הכניסה הראשית יש להוסיף פסי אזהרה בקצה כל שלח,  .א

וכמו כן  מגוון המדרגות. ס"מ לפחות, בגוון שונה 2.5לאורך השלח, ברוחב 

 ס"מ 3-4ס"מ, בקוטר  90די המדרגות, בגובה ימאחזי יד משני ציש להוסיף 

 מגוון המדרגות. הנבגוון שוו

 עונה על דרישות הנגישות. אשראת הרמפה הקיימת יש להחליף ברמפה  .ב

בחזית השער הראשי יש להתקין שלט הכוונה אל השער החדש שיותקן ויוביל  .ג

ס"מ  20/20ם הבינלאומי, במידות החדשה, כולל סמל הנכי אל הרמפה

 לפחות.
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עונה על  -הגישה אל החצר הינה מרווחת ומפולסת : במתחם בית הספרדרכים  .52

 דרישות הנגישות. 

 

 

 בבית הספר לא קיימים תאי שירותי נכים. שירותי נכים: .53

תאי שירותי נכים, בקומת הקרקע של  2קיימת תכנית לבניית  התאמות נדרשות :

  .התכנית עונה על דרישות הנגישות -המבנה

 

 במבנה הראשי של בית הספר לא קיימת מעלית. מעלית : .54

התכנית עונה על  -קיימת תכנית לבנית מעלית במבנה התאמות נדרשות :

 דרישות הנגישות. 
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 חטיבת ביניים שז"ר

הרחוב שבחזית לאורך . לבית הספר אין חניון לשימוש באי בית הספר חניות נכים: .55

לבית הספר, קיימת  מ' מהכניסה 80המבנה, במפרץ חניה במרחק שאינו עולה על 

לחניה זו בפיקוח  הכניסה , חניית נכים. וכן קיימת חניית נכים בשטח חצר בית הספר 

 שומר בית הספר.

 

 התאמות נדרשות :

לחניית נכים, לעליה על  בסמוך ס"מ 130מעבר משופע, ברוחב  יש להתקין .א

 המדרכה המובילה אל בית הספר.

 סימון בכחול של ריצוף חניית הנכים בחצר. .ב

 התקנת שלט עם סמל הנכים הבינלאומי בחזית שער הכניסה לחצר, ליד ביתן .ג

 השומר, שיבהיר כי קיימת בחצר חניית נכים .

 

הגישה מהרחוב אל הכניסה הינה  דרך הגישה אל הכניסה הראשית לבית הספר: .56

 תקן שלט הפניה אל המעלית.בחזית מו. נגישה 

 

 

 על עונות -ומפולסות מרווחות הינן בחצר הדרכים :הספר בית במתחם דרכים .57

 .הנגישות דרישות
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  150/20שירותי נכים, במידות  יבקומת הקרקע ובקומה א', קיימים תא שירותי נכים: .58

 עומד בדרישות התקן. –ס"מ 

 התאמות נדרשות :

 מאחז היד המתקפל החלוד.  את יש להחליף .א

ס"מ סף תחתון. או להוסיף  90 –יש להנמיך המראה שמעל הכיור לגובה  .ב

 משני צדדי הברז. מראות

 במסדרון הראשי, בשתי הקומות, יש להתקין שילוט הפנייה לשירותי הנכים. .ג

   

 

במבנה הותקנה מעלית העומדת בדרישות הנגישות כמפורט בנספח בסוף  מעלית : .59

 מסמך זה. 

 

מעל דלת המעלית, לצד השלט "מעלית" יש להוסיף שלט עם  התאמות נדרשות :

 ס"מ לפחות. 15/15במידות  סמל הנכים הבינלאומי,
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 בית ספר שילה

הנמכת אבן  וכןחניות נכים  3בחזית בית הספר, במגרש החניה, קיימות  חניות נכים: .60

 עונה על דרישות הנגישות.   -למדרכה שפה לעליה

 

 

הגישה מהרחוב אל הכניסה  דרך הגישה אל הכניסה הראשית לבית הספר: .61

משמאל לשער הכניסה הראשי קיים  הראשית לבית הספר הינה במדרגות בלבד.

לכניסה נגישה. בחזית שער זה  פר, המשמש גם כשערשער החירום של בית הס

דרך נגישה המובילה אל  קיימת הנמכת אבן שפה לעליה מהחניון, ובהמשך השער,

 החצר המרכזית של בית הספר.

   

  התאמות נדרשות :

למדרגות שבחזית הכניסה הראשית יש להוסיף פסי אזהרה בקצה כל שלח,  .א

 מגוון המדרגות.ה בגוון שונ ס"מ לפחות, 2.5לאורך השלח, ברוחב 

מאחז יד שלישי במרכז המדרגות שיאפשר שימוש בו משני כמו כן יש להוסיף  .ב

 צדדיו. 

 בחזית הראשית של בית הספר יש להתקין שלט הכוונה אל הכניסה הנגישה .ג

 ס"מ לפחות. 20/20סמל הנכים הבינלאומי, במידות  וכן (שער החירום)

 סמל הנכים הבינלאומי + מספר הטלפון על שער החירום יש להתקין שלט עם .ד

 אליו יש להתקשר לשם פתיחת השער.
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 : במתחם בית הספרדרכים  .62

 : ביציאה מהמבנה הראשי, בפניה שמאלה  דרך הגישה אל אולם הספורט

בהמשך הדרך  הפונה אל אולם הספורט. קיימת רמפה המאפשרת גישה לרחבה

המובילה אל שביל ובו  מוגבהת,מהרחבה הנ"ל אל אולם הספורט קיימת מדרכה 

בדלת הכניסה לאולם קיים סף  מדרגות עליה לרחבה שבחזית הכניסה לאולם. 3

 ס"מ. 10מוגבה של כ 

    

 התאמות נדרשות :

 90 לרמפה הקיימת יש להתקין מאחזי יד תקניים משני צדדיה, בגובה .א

 ס"מ ובגוון בולט. 3-4ס"מ, בקוטר 

התכנית -לבנית רמפה  נה תכניתלגישור על הפרשי המפלסים הוכ .ב

 עונה על דרישות הנגישות. 

לגישור על הסף המוגבה בדלת הכניסה יש להציב במקום רמפה  .ג

לכל היותר. הרמפה  10%ניידת, ברוחב פתח הדלת ובשיפוע של 

ע"י אב הבית או כל אדם שיוגדר  תותקן ותפורק בשעת הצורך

 לתפקיד.

 : הכניסה למגרש הספורט, מוביל שביל אל שער  הכניסה אל מגרש הספורט

 ס"מ. 10מבטון, בגובה של כ  בריצוף פגום, ועליו הגבהה

 

יש לפרק את הגבהת הבטון שלרוחב השביל, ולפלס את  התאמות נדרשות :

 עם מפלס הריצוף במגרש. ריצוף השביל
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 : בשביל הירידה אל מבנה גני  ירידה מהמבנה המרכזי אל מבנה גני הילדים

 ורמפה לא תקניים.  תקיימות מדרגוהילדים 

 

 התאמות נדרשות :

 ס"מ 3-4ס"מ, בקוטר  90די המדרגות, בגובה יהתקנת מאחזי יד משני צ .א

 ובגוון בולט.

 ס"מ 2.5יש להתקין פסי אזהרה בקצה כל שלח, לאורך השלח, ברוחב  .ב

 לפחות, בגוון שונה מגוון המדרגות.

רמפה תקנית, ברוחב יש לפרק את הרמפה הקיימת ובמקומה להתקין  .ג

 . 10%ס"מ, בשיפוע שלא עולה על 130

ס"מ,  90לרמפה החדשה יש להתקין מאחזי יד משני צדדיה, בגובה  .ד

 ס"מ ובגוון בולט. 3-4בקוטר 

 

 בבית הספר לא קיימים תאי שירותי נכים. שירותי נכים: .63

תאי שירותי נכים, בקומת הקרקע של  2קיימת תכנית לבניית  התאמות נדרשות :

 התכנית עונה על דרישות הנגישות. –המבנה הראשי 

 

 במבנה הראשי של בית הספר לא קיימת מעלית. מעלית : .64

התכנית עונה  -קיימת תכנית לבנית מעלית במבנה הראשי התאמות נדרשות :

 על דרישות הנגישות. 
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 בית ספר שרת

אבן הנמכת  וכןלאורך הרחוב, בחזית בית הספר, קיימות חניות נכים  חניות נכים: .65

 על דרישות הנגישות.-שפה לעליה למדרכה עונה 

 

 

הגישה מהרחוב אל הכניסה  דרך הגישה אל הכניסה הראשית לבית הספר: .66

 עונה על דרישות הנגישות.  -הראשית לבית הספר מרווחת ומפולסת

   

 

הגישה אל החצר ואל מגרש הספורט הינה מרווחת  בית הספר : במתחםדרכים  .67

 עונה על דרישות הנגישות. -ומפולסת

 

 בבית הספר לא קיימים תאי שירותי נכים. שירותי נכים: .68

         תאי שירותי נכים, בקומת הקרקע של 2קיימת תכנית לבניית  התאמות נדרשות :

 התכנית עונה על דרישות הנגישות. -המבנה

 

 הראשי של בית הספר לא קיימת מעלית.במבנה  מעלית : .69

התכנית עונה על  -התאמות נדרשות :קיימת תכנית לבנית מעלית במבנה

 דרישות הנגישות. 
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 סיכום ומסקנות

יש לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים שנמצאו ולביצוע התאמות הנגישות במוסדות  .70

בעלי מוגבלויות ללמוד  שוויון זכויות , ולא להניח לתלמידים חינוך , כנדרש בחוק

בעניין זה לחסדיהם של מפעילי המוסדות  להיות נתונים ,במוסדות חינוך שלא הונגשו

 .או חבריהם 

 

 במידה ונדרשת שלביות בביצוע התאמות הנגישות, מומלץ לבצע : .71

התקנת דרכי גישה נגישות אל המבנה המרכזי ולאולם הספורט, ושירותים  -בשלב א' 

 כלל שירותים נגישים. ם איןנגישים במוסדות בה

בזמן הבניה יש לאפשר לתלמיד עם )התקנת חניות הנכים ובניית המעלית -בשלב ב' 

 בכיתה הממוקמת בקומת הקרקע(. מוגבלות פיזית ללמוד

 

 בבית הספר יעקב כהן .בבית ספר הדמוקרטי לא קיימת חניית נכים : חניות נכים .72

בחט"ב בן צבי, תיכון בן  .הנגישות עומדת בדרישות אינה קיימת חניית נכים אשר

צבי, בית ספר יעקב כהן וחט"ב שז"ר יש להתקין מעבר משופע בסמוך לחניית הנכים 

עומדים  לנכיםבשאר המוסדות שנבדקו מקומות החניה לצורך עלייה על המדרכה. 

 בדרישות התקן.

 

דרכי הגישה  ם ושילהבבתי הספר רימוני דרכי גישה אל המוסד החינוכי ובתוכו : .73

 בתיכון בן צבי ובבתי הספר יעקב כהן והדמוקרטי בדרישות התקן. אינן עומדות

בשאר המוסדות שנבדקו דרכי הגישה  השלמות כגון שילוט או מאחזי יד. ותנדרש

 עומדים בדרישות התקן.

 

אין  בחט"ב בן צבי ובבתי הספר ניר, רימונים, שילה ושרת תאי שירותים נגישים : .74

. בחט"ב שז"ר ובבתי הספר אביגדור ורשה, הדמוקרטי, תאי שירותים נגישים כלל

בשאר  והשלמות. יםקיימים תאי שירותים נגישים הדורשים שיפור יעקב כהן ועלומים

 המוסדות שנבדקו תאי השירותים הנגישים עומדים בדרישות התקן.

 

אין כלל מעלית או פיר  בבתי הספר הדמוקרטי, ניר, רימונים, שילה ושרת מעלית : .75

 ,הותקן פיר הכנה למעלית בבית ספר עלומים ובחטיבת ביניים בן צבי הכנה למעלית.

בשאר  פיזית, לשנת הלימודים הבאה.מעלית תותקן בהירשם תלמיד בעל מוגבלות 

רק להשלים  נדרשדרישות התקן המוסדות שנבדקו הותקנו מעליות העומדות ב

 שילוט.
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 חניות נכים  -נספח א'

בחניון/מגרש חניה יש להתקין חניות נכים בכמות  כמות חניות נכים נדרשות:  .1

 בכפוף למפורט בטבלה המצ"ב :

סך כל מספר 
מקומות חנייה 

 קיימים

סך כל מספר 
מקומות חנייה 

 נגישים

מקומות חנייה 
נגישים לרכב 

 רגיל

מקומות חנייה 
נגישים לרכב 

 גבוה

4-10 1 - 1 

11-25 2 1 1 

26-75 3 2 1 

76-100 4 2 2 

 

  מידות לחניות נכים : .2

 מידות החניה לרכב נכים, בניצב לכוון הנסיעה : .א

 350/500 .ס"מ לפחות לרכב רגיל, לחניה בודדת 

 460/600 .ס"מ לפחות לרכב גבוה, לחניה בודדת 

   

 

חניות נכים אחת לצד השנייה, ניתן להסתפק ברוחב חניה של  2כאשר מוצבות  .ב

ס"מ לרכבים  130ברוחב : )ס"מ, ובתנאי שביניהן יותקן מעבר משותף  250

 . ראו שרטוטים מצ"ב :(ס"מ לרכבים גבוהים 240רגילים, 
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  סימון חניות נכים : .3

( 437) 43 -בסמוך למקומות החניה לרכב נכים יש להתקין שלט חניה נגישה, ג .א

 התמרורים של משרד התחבורה. בלוח

המעבר המשותף בין שתי חניות נכים יש להתקין מתקן בשליש הראשון של  .ב

 55, למניעת חניית רכבים. מידות המתקן : גובה (עמוד חסימה)חניה  למניעת

ס"מ לפחות. העמוד יהיה בגוון מנוגד לסביבתו, או יסומן  15קוטר  ס"מ לפחות,

 ס"מ בגוון מנוגד לגוון העמוד, בשליש העליון של העמוד. 6על ידי פס ברוחב 

 

 ריצוף של החניה יסומנו בצבע כחול באחד מהסימונים :\פני האספלט .ג

 .סמל הנגישות הבין לאומי במרכז החניה 

 .צביעת כל מלבן החניה בכחול 

 .שני קווים אלכסוניים החוצים זה את זה בתוך מלבן המגדיר את החניה 

 

 מעבר משופע או הנמכת אבן שפה למדרכה: .4

אבן השפה, או מעבר משופע לעליה אל ליד חניות הנכים יש לבצע הנמכת  .א

 המדרכה שבצמוד.

במקרים ) 8%השיפוע המרבי של ההנמכה או המעבר המשופע, לא יעלה על  .ב

 (.  10%חריגים 

 ס"מ לפחות. 130רוחב הנמכת אבן השפה או המעבר המשופע יהיה  .ג
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 שירותי נכים -נספח ב' 

 2.0 -מ', אורך התא לפחות  1.5 -מידות תא שירותי נכים יהיו : רוחב התא לפחות  .1

 מ'.

 מ'. 2.1מ/  1.3מ', או  1.5מ'/  1.5מידות המבואה לתא שירותי נכים לא יפחת מ  .2

 ס"מ נטו. בפתיחה רגילה החוצה. 80 –רוחב הדלת לתא השירותים לפחות  .3

 פנוי".  - לדלת תא השירותים יש לתקין מנעול "תפוס .4

 ס"מ. 85-95לדלת התא תותקן ידית משיכה אופקית בגובה  .5

 . 140על הדלת, מצידה הפנימי, יותקן מתלה בגובה  .6

 מיקום האסלה : .7

 ס"מ מקיר אחורי. 70-75קידמת אסלה  .א

 ס"מ. 80בצד האסלה רוחב חופשי נטו  .ב

 ס"מ. 45גובה האסלה לא יפחת מ  .ג

 יש להתקין כיור בתא השירותים, על הדופן הארוכה של התא כמסומן בשרטוט. .8

 מ.ס" 80-85גובה פני כיור:  .א

 חלל חופשי מתחתיו. .ב

ס"מ מפני  175-90ס"מ לפחות, בגובה  45מעל הכיור יש להתקין מראה ברוחב  .9

 הרצפה.

 ס"מ. 15/30לצד הכיור יש להתקין מדף במידות  .10

 התקנת מאחזי יד: .11

ס"מ  75-85ס"מ. גובה התקנה  60על הקיר הצמוד לאסלה: ידית אופקית באורך  .א

 –, מקצה הידית האופקית, במרחק כ ס"מ 60הרצפה. וידית אנכית באורך  מעל

 התא שבגב האסלה. ס"מ מפינת 95

יש להתקין מוט מתקפל במקביל ( הצד החופשי)מצידה השני של האסלה  .ב

 ס"מ מעל הרצפה. 75-85התקנה  לאסלה. גובה

 גובה ההתקנה של שני מאחזי היד יהיה זהה. .ג

הישג ידו של משתמש מחזיקי נייר טואלט, נייר ניגוב ידיים, מייבש ידיים יותקנו ב .12

 ואנשים המתניידים באמצעות כיסא גלגלים. נמוך קומה 

 ס"מ מהרצפה. 140מתלה יותקן על הדלת או לצידה בגובה  .13

 



 2018העירייה לשנת דוח מבקר 

97 
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 מעלית נגישה -נספח ג' 

 ס"מ לפחות. 110/140 -במידות תא  2מעלית במוסדות חינוך תהיה מטיפוס  .1

 .ס"מ 80 -רוחב חופשי של פתח הדלת לא יקטן מ .2

 . 70חלק  2481המעלית תעמוד בדרישות ת"י  .3

המעלית תאפשר גישה לכל אחת מקומות המבנה בהן מתנהלת פעילות האופיינית  .4

 למרכז.

בחזית מעלית נוסעים ( מדלת המעלית ועד לקיר ממול)רוחב משטח התפקוד הפנוי  .5

 ס"מ לפחות. 150 \ 150 יהיה

 אבזור תא המעלית : .6

 1.0ל התא יותקן בית אחיזה אופקי, בגובה לפחות על אחד הקירות הצדדיים ש .א

 מ'.

תותקן מראה על הקיר שמול הדלת, באמצעותה יוכל היושב בכיסא גלגלים  .ב

 מכשולים בדרכו החוצה בנסיעה לאחור. לראות

 התקני פיקוד : .7

 פני לוח הפיקוד יינתנו לזיהוי באמצעות גוון ניגודי לגוון סביבתו. .א

 וניגוד מישושי ביחס למשטח סביב. הלחיצים יזוהו באמצעות ניגוד חזותי .ב

נדרש משוב הפעלה קולי לכל לחיצה, כדי שהמשתמש ידע שלחיצתו גרמה  .ג

 לפעולה.

מ"מ מעבר ללחיצים האחרים ויהיו  5 -הלחיצים לקומת היציאה מהבניין יבלטו כ .ד

 בגוון שונה.

 50 -המרחק האופקי המינימאלי בין לחיץ כלשהו לבין פינת קיר סמוך, לא יקטן מ .ה

 ס"מ.

 אותות בתחנות הקומתיות: .8

למערכות הפיקוד בלחיצים, יהיה אות שמע בתחנה שיציין את רגע פתיחת  .א

 הדלת.

 בתחנה יותקנו מחווני חץ מוארים מעל או בסמוך לדלתות. .ב

 מ"מ לפחות. 40מ'. וגובה החיצים יהיה  1.80-2.50החיצים ימוקמו בגובה שבין  .ג

 דציבל. 65 -ל 35לכוונון בין רמת הקול של אותות השמע, תהיה ניתנת  .ד
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 אותות בתא : .9

בלוח ההפעלה של התא או מעליו, יהיה חיווי לציון מיקום המעלית. גובה קו  .א

 30מ' מעל רצפת התא. גובה מספרי הקומות יהיה בין  1.80 - 1.60 האמצע שלו

 מ"מ. 60 -מ"מ ל

מצא כאשר התא עוצר, תושמע הודעה קולית, שתציין את מספר הקומה בה נ .ב

 התא.

 .ום יצויד באותות חזותיים ושמעייםהתקן האזעקה לשעת חיר .ג

על גבי הקיר שמול היציאה מהמעלית, יצוין מספר הקומה בגוון ניגודי לגוון הקיר  .ד

מ'  1.50ס"מ כאשר קו האמצע שלו יהיה בגובה  20ספרה מינימאלי של  ובגובה

 .מהרצפה
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 תוכן עניינים

 

 102 -                       כללי            

 105 -   מטרת הביקורת                

 106 -             שיטת הביקורת                

 107 -     רוט הממצאיםיפ

 118 -           סיכום ומסקנות                           

  121 - תגובת מנהלת אגף החינוך                  -נספח
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 כללי

אחד המקורות  נההשתתפות משרדי הממשלה במימון הרשויות המקומיות הי .1

החשובים ביותר בהכנסותיהן. משרדי ממשלה ייעודיים, כגון משרד החינוך, מממנים 

שירותים ממלכתיים שבתחום סמכויותיהם ואשר מוענקים על ידי הרשויות 

 המקומיות.

 

משרד החינוך מעביר תשלומי השתתפות בפעולות החינוך ברשות, לרבות בשכר  .2

שירותי מזכירות ושרתים בבתי הספר היסודיים עוזרות גננות, בהסעת תלמידים, ב

 וכיוצא בזה.

 

 להלן הסיכונים הפוטנציאליים בגין ליקויים בנושא התחשבנות העירייה עם משרד .3

 החינוך, ואי קיום בקרה מספקת בתחום זה:

הפסד של כספי ההשתתפות של משרד החינוך בגין ליקויים  סיכון כספי: .א

 בדיווח ובהתחשבנות. בתפעול,

התחשבנות לקויה עלולה להביא לירידה ברמת השירותים  ן תפעולי:סיכו .ב

 ולדרישה למימון נוסף מהעירייה. לקהילה

 

מעוגן בחוברות הנחיות שמפיק המשרד  אופן התחשבנות משרד החינוך עם הרשות .4

לפונקציות השונות, הקריטריונים  מדי שנה. בחוברות אלו מפורטים התקנים

 השונים וסכומי ההשתתפות. בנושאים (דעלות לתלמי)להשתתפות המשרד 

 

 נאסף בסוף אוגוסט כל (מצבת התלמידים)המידע על אודות התלמידים בכל בית ספר  .5

שנה, לפני פתיחת שנת הלימודים. בחוברת המשרד נכתב: "קיימת חשיבות רבה 

הנתונים במועד, באופן מלא ומדויק בכדי שהתלמידים ייקלטו במערכת והמוסד  לדיווח

  תשלומים עבור כל התלמידים הזכאים." יקבל

 

לתיקון  דיווחים שגויים או חסרים מוצגים ב"דוח שגויים" של המשרד. בית הספר אחראי .6

בחוברת המשרד  כל הנתונים השגויים ועדכון המשרד באמצעות ממשק ממוחשב.

זמן קצר כדי  נכתב: "...קיימת חשיבות רבה לעדכון השגיאות והכפילויות תוך פרק

 רטרואקטיבית." ע פגיעה בתשלום לו זכאי המוסד. טעויות שלא יתוקנו לא ישולמולמנו
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בבתי הספר התיכוניים, נקבעים תשלומי ההשתתפות של משרד החינוך לפי "שיטת  .7

תקצוב לתלמיד", המאפשרת את קביעת עלות התלמיד לפי אפשרויות לימוד שונות, 

  ואת חישוב התשלום לפי מספר התלמידים לסוגיהם.

 

חוברת משרד החינוך כוללת הנחיות לחישוב השתתפות המשרד בהתאם  .8

לפרמטרים של תלמידים, מורים, מגמות לימוד, פעילויות ועוד. להלן ההנחיות 

 המרכזיות:

 הספר בית מורי של ההשתלמות גמולי ואחוז הוותק ,הדרגה את לבדוק יש .א

  .במחוז בהוראה אדם כוח באגף מעודכנים אלו שנתונים ולוודא

 בדוח התלמידים מצבת מול ,חודש מדי התלמידים מצבת את לבדוק יש .ב

 .חודש מדי הספר לבית המגיע לימוד שכר

 ,התמחות :לפי ,לימוד שכר בדוח התלמידים מצבת קידוד את לבדוק יש .ג

 התלמיד עלות ההנחיות את תואם לא שהקידוד במידה .כיתה ודרגת מסלול

 .בסיסי תקצובלפי  תחושב

 שקבע השירות רמת ציון .השירות רמת אחוז את שנה מדי לחשב יש .ד

 .העליונה בחטיבה הלימוד שכר של התקצוב אחוז את מהווה המשרד

 

חישוב עלות התלמיד בבית ספר תיכון, לצורך חישוב ההחזר הכספי בנושא "שכר  .9

 לימוד" ממשרד החינוך, כולל חמישה רכיבים כמפורט להלן:

מושפע מהמשתנים האופייניים המספר מספר שעות הוראה לתלמיד:  .א

לכיתה בה לומד התלמיד: דרגת הכיתה; מסלול הלימודים; סוג הכיתה; 

 מגמת הלימוד; ההגשה לבחינות הבגרות.

העלות מושפעת מהמשתנים האופייניים לבית עלות שעת הוראה לתלמיד:  .ב

 הספר בו לומד התלמיד: דרגת הוותק של המורים; ממוצע גמולי

ות הגיל; שיעור משרות המורים בכל סטאטוס של ההשתלמות; ממוצע שע

 רפורמה.

סל אחיד של שירותים נלווים שניתן לתלמיד, המושפע עלות מרכיב קבוע:  .ג

 גם הוא ממסלול הלימודים, סוג הכתה, מגמת הלימוד וסטאטוס הרפורמה.

העלות מושפעת ממסלול הלימודים, סוג הכתה, עלות חומרים קבועה:  .ד

 מגמת הלימוד.

רמת שירות הינה רמת התנאים הסביבתיים שביה"ס ת השירות: אחוז רמ .ה

מעניק לתלמיד, לפי תקנים שקבע משרד החינוך. ציון רמת השירות שנקבע 

על ידי המשרד, מהווה את אחוז התקצוב של שכר הלימוד בבתי הספר 

התיכוניים. האחוז נקבע למוסד לפי רכיבי רמת השירות הבאים: ספרן, יועץ 
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טכני, רופא, אחות, רכז חינוך חברתי, פעולות תרבות וחברה, חינוכי, סיוע 

 ליווי טיולים.

 

נוסחת החישוב של סכום ההשתתפות הבסיסית של משרד החינוך בתפעול בתי  .10

 הספר התיכוניים )בנושא: "שכר לימוד"( הינה:

] )עלות חומרים קבועה + עלות מרכיב קבוע + מס' שעות הוראה לתלמיד * עלות 

 לתלמיד( * מספר תלמידים [ * אחוז רמת שירותשעת הוראה 

 

תקשר מנהל החינוך עם חברה הלצורך מקסום ההחזר הכספי ממשרד החינוך,  .11

היועץ מתחייב לספק לעירייה שירותי ייעוץ בתחום על פי ההסכם שנחתם יועצת. 

למקסום התקצוב המגיע מעקב אחר ההתחשבנות עם משרד החינוך מתוך מגמה 

כך שהעירייה תקבל את מירב כספי ההעברות המגיעים לה על  , משרד החינוך מאת

 פי כל דין ממשרד החינוך. 

 

מערכות המידע המשמשות לביצוע ההתחשבנות מול משרד החינוך בתחום בתי  .12

 הספר התיכוניים והבקרה עליה הינן:

אתר מית"ר של משרד החינוך מספק מית״ר )מערכת תשלומים מאוחדת(:  .א

קו ניתן לצפייה לכלל הציבור( על תשלומים המגיעים מדי חודש מידע )שחל

 לרשות המקומית, בעלות החינוך ובית הספר.

רמת השירות של המוסד החינוכי משפיעה על שיעור מערכת רמת שירות:  .ב

ההשתתפות של משרד החינוך בתפעול המוסד. כל בית ספר מזין למערכת 

ורך קביעת רמת הממוחשבת "רמת שירות" של משרד החינוך את נתוניו לצ

השירות. במערכת מנוהלים נתוני עובדי סיוע ונתוני סביבה תומכי הוראה, 

 ונקבעת רמת השירות המושפעת מנתונים אלו.

מערכת של משרד החינוך לניהול בית ספר, בה מצוי בין היתר מנב״ס:  .ג

מחולל דוחות המפיק דוחות כגון "התפלגות תלמידים לכיתה" ו"נתוני בנים 

 מגמה".ובנות לפי 
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 מטרת הביקורת

, לגבי המרכיבים הבאים בחישוב החזרי בתיכון בן צביבדיקת נאותות הדיווחים  .13

 משרד החינוך בגין "שכר לימוד": 

  .מספר תלמידים .א

 .חריגה ממכסת התלמידים בכיתה .ב

 .חריגה ממכסת התלמידים במגמה .ג

 גבוה יותר(אי אישור תלמידים במסלול החינוך המיוחד )בגינם מגיע תשלום  .ד

 רמת שירות. .ה

 

בדיקת תהליכי הבקרה והטיפול בחריגות ובליקויים, מצד החברה היועצת ומצד מנהל  .14

 החינוך.

 

 התקופה הנבדקת הינה שנת הלימודים תשע"ח.  .15
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 שיטת הביקורת

 מהגורמים הבאים:שיחות ובקשות נתונים ומסמכים  .16

 מנהלת אגף החינוך. .א

 חשבת אגף החינוך. .ב

 האחראית בתיכון על הדיווחים למשרד החינוך. .ג

 נציג החברה היועצת. .ד

 

 .בדיקת מסמכי ההתקשרות עם החברה היועצת לעניין מקסום ההכנסות .17

 

 דיווחי בית הספר.השוואת בין נתוני מית"ר לבין  .18

 

 בנושאים הבאים: תיכון בן צביבדיקת הדיווחים לגבי  .19

דוחות מערכת מנב"ס לבין השוואה בין מספר התלמידים בבית הספר:  .א

החינוך, לעניין מספר התלמידים בבית  דוחות מערכת מית"ר של משרד

 הספר ובעיות שיבוץ.

 ניתוח נתוני מערכת מית"ר. :חריגה ממכסת תלמידים לכיתה .ב

 .ניתוח נתוני מערכת מית"רחריגה ממכסת מגמת הלימוד:  .ג

תלמידי  בוץבקשת נתוני שי :היעדר אישור לתלמידי מסלול חינוך מיוחד .ד

חינוך מיוחד ממחלקת החינוך המיוחד; השוואת נתוני המחלקה לנתוני 

 מערכת המית"ר; ניתוח נתוני מערכת מית"ר ובדיקת דוחות מערכת מנב"ס.

 .דוחות החברה היועצת והשוואה לרמת שירות בערים נוספותרמת שירות:  .ה

 

ית לעיל לגבי בבדיקת דוחות הבקרה שהפיקה החברה היועצת בנושאים שפורטו  .20

 הספר.
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 פירוט הממצאים

 נהלי האגף

 ,נדרשים עבודה לדפוסי וברור אחיד ,מנחה סטנדרט מהווים כתובים פנימיים נהלים .21

 .הבקרה על ומקלים שקיפות מאפשרים

 

לעניין ההתחשבנות של העירייה עם משרד  כתוביםהחינוך אין נוהלי עבודה  אגףב .22

, אשר ישלימו את נוהלי משרד החינוך, ויסדירו את התיכוןבית הספר החינוך בגין 

לרבות דרכי הבקרה על עבודת החברה  תהליך העבודה והבקרה של המנהל,

לדעת הביקורת, העדרם של נהלי עבודה  היועצת ועל דיווחי ביה"ס וטיפולם בליקויים.

היועצת גורמים לכך, שקיימים  ושל בקרה שיטתית באגף על עבודת החברה

 .שיתוקנו ווחיהם של בתי הספר ליקויים החוזרים על עצמם מדי חודש, בלאבדי

 

 

 ההתקשרות והעבודה עם החברה היועצת

אל מנהלת אגף  מועברים הדוחות החודשיים )מייל חודשי( מאת החברה היועצת .23

 החינוך, חשבת אגף החינוך וגזברית העירייה.

 

המלצות והוראות  לא מונה "איש הקשר" לחברה, שבאמצעותו יועברו החינוך באגף .24

ההתנהלות היומית של החברה היועצת מבוצעת ישירות מול בית  לבתי הספר.

אל מנהלת אגף החינוך, החברה היועצת מועברים  החודשיים של דוחותה הספר.

מול בית חשבת אגף החינוך וגזברית העירייה. הטיפול ברמת השירות מבוצע ישירות 

הספר ללא נגיעה לאגף החינוך, ורק בסופו נשלח מייל עדכון חודשי בנושא לאגף 

 החינוך ולגזברית העירייה.

 

עם החברה  קיבלה לידה ממזכירת אגף החינוך את החוזה כולל נספחיוהביקורת  .25

חובותיו של היועץ ואת מהות ותדירות הדיווחים שעליו  היועצת, הקובעים את היקף

 יה. לספק לעירי

 

את היקף השירותים של היועץ בנוגע לחינוך על יסודי להלן לחוזה קובע  א'נספח  .26

 עיקרי השירותים אותם מספק היועץ:

 בדיקת רמת שירות:  .א

  .מיפוי נתוני בית הספר התיכון לקביעת רמת שירות ופרופיל מורים 
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 רמת שירות ופרופיל מורים ומקסום  -בדיקת דיווחי משרד החינוך

 פרמטרים המשפיעים על התקצוב. 

  הגשת דוח מפורט, סיכום ממצאי הבדיקה והמלצות אופרטיביות

להעלאת רמת השירות. ההמלצות יכללו בדיקות כלכליות להעלאת 

 תקנים או כל פרמטר אשר משפיע על תקצוב המשרד.

 הקצאת שעות תקן:בקרת ניצול שעות/  .ב

 .)שעות הוראה פרונטאליות )קיום הקבצות שכבתיות/ אנכיות 

 ."שעות "צבועות 

 .שעות תפקידים 

 .שעות ניהול/ ריכוז 

 .שעות גמולים 

 .אכלוס כיתות 

 מעקב קליטת תלמידים לעומת המנב"ס וטיפול בפערי קליטה לרבות: .ג

 .חריגי גיל 

 .תלמידים כפולים 

 .תלמידים שגויים 

 7מסלול  קליטת תלמידי. 

 .קליטת מגמות 

 .קליטת כיתות ל"ב עיוני ול"ב טכנולוגי 

 

לא נמצא בהסכם עם החברה היועצת פירוט לגבי מועד הגשת דוח מפורט בנושא  .27

רמת השירות בתיכון, סיכום ממצאי הבדיקה שנעשתה והמלצות אופרטיביות 

ת הספר להעלאת רמת השירות. הביקורת רוצה לציין כי משרד החינוך לא יעלה לבי

את רמת השירות לאחר תאריך מסוים גם אם בית הספר ביצע שיפורים והעלה את 

רמת השירות, ועל כן ישנה חשיבות לקבלת ההמלצות להעלאת רמת השירות כמה 

 שיותר מוקדם בכדי שבית הספר יוכל להתכונן כראוי.

 

צת מנהלת אגף החינוך העבירה לביקורת דוחות חודשיים שהתקבלו מהחברה היוע  .28

 לשנת הלימודים תשע"ח. להלן עיקרי הדיווחים המופיעים בדוחות החודשיים:

החברה היועצת מבצעת השוואה חודשית בדו"ח בין  -מצבת תלמידים .א

מערכת מית"ר של משרד החינוך לבין מערכת מנב"ס שבאמצעותה מעדכן 

 3דיווחה היועצת כי עודכנו  1.18בית הספר את מצבת התלמידים. בחודש 

 תלמידים והתקבל בגינם תקצוב רטרואקטיבי מתחילת השנה.
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תלמידים  7-דיווחה היועצת על כך ש 10.17בחודש  -כיתת אוטיסטים .ב

אוטיסטים אינם קלוטים כנדרש. מייל בנושא נשלח למפקחת ובעקבותיו 

דיווחה היועצת כי התקבל בגין תלמידים  12.17התלמידים נקלטו . בחודש 

 מתחילת השנה.  אלו תקצוב רטרואקטיבי

דיווחה היועצת כי כיתה זו אושרה  11.17בחודש  -כיתת ל"ב טכנולוגי .ג

 ותוקצבה רטרואקטיבית מתחילת השנה.

תלמידים  2דיווחה היועצת כי  3.18בחודש  -מכסת תלמידים לפי סוג כיתה .ד

עזבו כיתה עיונית ובעקבות כך הכיתה נמצאת מתחת לתקן ועל כן בוצע 

עוד דיווחה היועצת כי נושא זה בטיפול מול אגף שחר.  אש"ח , 14קיזוז בסך 

 5.18דיווחה היועצת כי הכיתה אושרה בתקן חסר. בחודש  4.18בחודש 

בסך של  2.18דיווחה היועצת כי התקבל תקצוב רטרואקטיבי לכיתה מחודש 

 אש"ח. 34 -כ

תלמידי  5דיווחה היועצת כי  10.17בחודש  -(07תלמידי חינוך מיוחד ) .ה

 11.17בטיפול מול המפקחת . בחודש  -מיוחד טרם נקלטו במערכתחינוך 

תלמידי חינוך מיוחד נקלטו במערכת ותוקצבו  3דיווחה היועצת כי 

תלמידי  2דיווחה היועצת כי  12.17רטרואקטיבית מתחילת השנה. בחודש 

חינוך מיוחד נקלטו במערכת ותוקצבו רטרואקטיבית מתחילת השנה. בחודש 

במסלול חינוך מיוחד והתקבל תקצוב  1ועצת כי עודכן תלמיד דיווחה הי 2.18

 רטרואקטיבי בגינו מתחילת השנה.

שירות בתיכון העודכנה רמת דיווחה היועצת כי  3.18בחודש  -רמת שירות .ו

של  בסך שנההמתחילת  אקטיביוהתקבל תשלום רטרו 99.02 -ל 98.67 -מ

 א' ש"ח. 37 -כ

 

 בבית הספרדיווח ותשלום בגין מספר התלמידים 

מספר התלמידים בביה"ס התיכוניים הוא רכיב בנוסחה לחישוב שיעור השתתפות  .29

משרד החינוך בהפעלתם. משמע, מספר התלמידים ברישומי ביה"ס, צריך להיות 

 מדויק וזהה למספר התלמידים שנקלט ברישומי משרד החינוך. 

 

משרד החינוך אינו מזכה את העירייה בתשלומי השתתפות עבור תלמידים שלא נקלטו  .30

 תלמידים ,הלימוד לשלב חריגים תלמידים גילאי כגון:  ,ברישומיו מסיבות שונות 

 .החינוך במרשם קיים לא ז"ת מספר ,אחר ספר בית ידי על כבר שדווחו

 

 )ספר בתי בשני המדווח למידת ,למשללתלמיד ) ביחס סותרים נתונים קיימיםו במידה .31
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 אחראי הספר בית .חודש מדי המשרד שמפיק "שגויים דוח"ב התלמיד נתוני ייכללו

 .למשרד ולשליחתם השינויים לעדכון ,השגויים הנתונים כל לתיקון

 

)כפי  בבית הספר התיכוןהביקורת ביקשה לבחון את ההתאמה של מספר התלמידים  .32

שמופיעים בנתוני מערכת מנב"ס של ביה"ס( ובין מספר התלמידים בהם הכיר משרד 

החינוך ובגינם העביר לעירייה תשלום שכר לימוד )כפי שמופיעים במערכת מית"ר(. 

 ח.הנתונים מתייחסים לשנה"ל תשע"

 

להלן פירוט תהליך הזנת מצבת תלמידים למנב"ס על ידי המורה למחשבים בתיכון   .33

 נה הגורם האחראי להזנת הנתונים למנב"ס : שהי

קובץ מצבת תלמידים שעולים לכיתה י' מתקבל מכל אחת מחטיבות הביניים  .א

 בעיר. 

הקבצים מוטענים למערכת מנב"ס. הטענת הקבצים הינה חד פעמית וברגע  .ב

השנים בהם  3שהקבצים מוטענים מצבת התלמידים מעודכנת לכל 

 התלמידים לומדים בתיכון.

 תלמידי חוץ )שלא למדו בחטיבות הביניים( מוכנסים ידנית למערכת המנב"ס. .ג

עדכונים במערכת המנב"ס מבוצעים באופן שוטף עבור תלמידים שעזבו או  .ד

 התווספו לתיכון במהלך השנה.

 

להלן השוואה חודשית בין מספר התלמידים במערכת מנב"ס למספר התלמידים   .34

 שע"ח:במערכת מית"ר עבור שנת הלימודים ת

 

 

 

נמצאו פערים בשבעה חודשים בשנת הלימודים תשע"ח הבדיקה העלתה כי  .35

 תלמידים אשר משרד החינוך לא תיקצב. 2-המסתכמים נטו ב

חודש

מספר תלמידים על פי 

מערכת מנב"ס

מספר תלמידים על פי 

הפרשמערכת מית"ר

        1                         1,673                          1,672אוק-17

     -                         1,671                          1,671נוב-17

       3-                         1,671                          1,674דצמ-17

       1-                         1,671                          1,672ינו-18

       1-                         1,670                          1,671פבר-18

        2                         1,671                          1,669מרץ-18

        1                         1,670                          1,669אפר-18

       1-                         1,668                          1,669מאי-18

     -                         1,668                          1,668יונ-18

     -                         1,668                          1,668יול-18
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"אין לי אפשרות להסביר הנתונים נשלחו אל נציג החברה היועצת ותגובתו הייתה:   .36

 פער של תלמיד אחד".

 

 כיתהלמכסת תלמידים חריגה מ

 לב מסוג כיתה ,לדוגמה .מהכיתות לחלק התלמידים מכסת את מגדיר החינוך משרד .37

, כיתה מסוג לכיתה תלמידים 18-25 להכיל יכולה טכנולוגי לב מסוג וכיתה עיונית

 5-8להכיל  יכולה אוטיסטים כיתת ,תלמידים 22-25 להכיל יכולה  ובגרות טכנאים

 .ב"וכיו תלמידים6-10  להכיל יכולה התנהגות הפרעות כיתת , תלמידים

 

 העליונה בחטיבה הדיווח בסיס הקמת"  החינוך משרד של ההנחיות חוברתעל פי  .38

כיתות לב עיוני, לב טכנולוגי, כיתות מרכז חינוך, כיתות  " : ח"התשע הלימודים לשנת

הנן כיתות עם תקן למספר תלמידים מוגדר  (חנ"מ)טו"ב וכיתות מיוחדות אחרות 

 :תות אלה כשהדיווח חורג מהתקן המותר המשמעות היאבמינימום ומקסימום. בכי

הפעלה אוטומטית של חריגה מהתקן ותשלום שכ״ל עפ״י תעריף ברירת מחדל לכל 

 הכיתה.

 

 .שנקבע מהתקן חורג אינו התלמידים שמספר חודש מדי לבדוק המוסד ת/מנהל על .39

 על  )אחרים או פדגוגים משיקולים(  הלימודים שנת במהלך חריגה ונוצרה במידה

 התקן הקטנת/הגדלת ולבקש הרלוונטי לאגף בדחיפות לפנות המוסד ת/מנהל

 .חריג באופן כמדווחת תיקבע הכיתה מתאים אישור ללא .שנקבע

 

 לב למשל ,מיוחד מסוג תקנית בכיתה התלמידים אם כי ,הינה ההוראה משמעות .40

 שחריגה הרי ,לתלמיד ש"ש 3.04 לפי לימוד שכר החזר לחישוב זכאים ,טכנולוגי

 מהתלמידים אחד שכל לכך תוביל המיוחדת לכיתה התקני התלמידים ממספר

 .ש"ש של יותר נמוך למספר זכאי ימצאי כיתה באותה

 

 ממכסת חריגה הייתה המבוקרת בתקופה אם ר"מית במערכת בדקה הביקורת .41

, קיימת חריגה 2018הביקורת מצאה כי בחודש מרץ  .מיוחדות לכיתות התלמידים

 ש"ש לתלמיד. 1.45 -ועקב כך תקצב משרד החינוך כיתה זו ב 9בכיתה י"א 

 

ומצאה כי חריגה זו דווחה וטופלה. להלן  היועץ של החודשיים דוחותב עיינה הביקורת .42

 דיווחי היועץ הרלוונטיים לחריגה: 
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ם עזבו כיתה עיונית ובעקבות כך תלמידי 2דיווחה היועצת כי  3.18בחודש  .א

אש"ח,  14הכיתה נמצאת מתחת לתקן ועל כן משרד החינוך ביצע קיזוז בסך 

 עוד דיווחה היועצת כי נושא זה בטיפול מול אגף שחר. 

 דיווחה היועצת כי הכיתה אושרה בתקן חסר.  4.18בחודש  .ב

דש דיווחה היועצת כי התקבל תקצוב רטרואקטיבי לכיתה מחו 5.18בחודש  .ג

 אש"ח. 34 -בסך של כ 2.18

 

 

 למגמהמכסת תלמידים חריגה מ

לכל מגמה בכל שכבה נקבעת על ידי המשרד מכסת תלמידים מאושרת. לפי הנחיות  .43

משרד החינוך, כל חריגה ממכסת התלמידים שקבע משרד החינוך לכל מגמה בבית 

ברירת הספר, תגרום לכך שעבור מספר התלמידים העודף יחושב מספר ש"ש לפי 

המחדל שתיקבע על ידי המשרד, במקום לפי מספר הש"ש המגיע לפי מגמת 

 ".9הלימוד. חריגות אלה יסומנו במערכת מית"ר כ"מסלול 

 

, אם הייתה חריגה במספר בית הספר התיכוןהביקורת בדקה במערכת מית"ר לגבי  .44

. הבדיקה העלתה חהתלמידים מהמכסה המוגדרת למגמות לשכבה בשנה"ל תשע"

 8בכל חודש בשנת הלימודים תשע"ח הייתה חריגה של תלמיד אחד מכיתה י"א כי 

תקציב מינימלי במקום התקציב המגיע  בגין תלמיד זה חושב. 4012במגמה מספר 

 . ךשיי ואלפי המגמה לה ה ועבור

 

החברה היועצת. לא נמצא כל תיעוד לכך  של החודשיים דוחותב עיינה הביקורת .45

תשומת הלב לגבי חריגה זו ולכך שהתלמיד מתוקצב שהחברה היועצת מפנה את 

בחסר, וכמו כן לא נמצא תיעוד לכך שהיועצת מפנה את בית הספר או פונה בעצמה 

 לגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך בכדי לשנות את התקן.

 

בד"כ המשרד לא מאשר הרחבת מכסה "תגובת נציג החברה היועצת לממצא זה:  .46

 "א "בשכבה י

 

 

 חינוך מיוחד -07מסלול תלמידי 

חינוך מיוחד", מחייבות  -הוראות משרד החינוך בנושא אישור "מסלול תקצוב אישי  .47

-1.2קיומה של ועדת השמה, שאופן התנהלותה מוסדר בחוזר מנכ"ל משרד החינוך 
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בנושא "יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה ביושבה  42

עדת השמה וועדת ערר". על פי חוזר זה, יו"ר הוועדה הוא כערר על ועדת שילוב, ו

נציג הרשות המקומית, והחלטותיה מועברות למנהל מחלקת החינוך ברשות 

 המקומית, המשמש יו"ר צוות שיבוץ התלמידים במוסדות בהתאם להחלטות הוועדה.

 

לפי הנחיות משרד החינוך, תלמידי חינוך מיוחד שוועדת השמה קבעה את זכאותם  .48

ללימודים ב"כיתה לחינוך מיוחד בבי"ס רגיל", יקבלו תקצוב שעות מוגדל לתלמידי 

"(. לצורך כך, על ביה"ס 07החינוך המיוחד הלומדים בביה"ס הרגילים )להלן: "מסלול 

", ולצרף את 07להעביר אל מפקח החינוך המיוחד בקשה לאישור זכאות ל"מסלול 

חינוך מיוחד בבי"ס רגיל". אישור  החלטת ועדת השמה על שיבוץ התלמיד ב"כיתת

פעמי, והוא מלווה את התלמיד עד סיום -" הינו חד07המשרד את הזכאות ל"מסלול 

 לימודיו בחטיבה העליונה.

 

ש"ש לפחות  4.35 -חינוך מיוחד מקבלים תקצוב שעות לפי תקן  07תלמידי מסלול  .49

תנאי לקבלת ש"ש. ה 13.86לדוגמה, בגין ילדים עם אוטיזם מקבלים תקצוב של 

ש"ש הוא אישור המשרד לאחר קבלת החלטה של ועדת השמה לגבי התלמיד  4.35

וקיום מספר תלמידים בטווח המותר לכיתה לדוגמה, בכיתה המיועדת לילדים עם 

 8-5התלמידים הוא אוטיזם טווח 

 

", על ביה"ס לברר 07כאשר המשרד אינו מאשר את הזכאות לתקצוב ב"מסלול  .50

הדרוש תיקון; שאם לא כן יפסיד ביה"ס את תוספת השעות בגין מדוע, ולתקן את 

תלמיד זה, והוא יקבל עבורו תקציב נמוך יותר בהתאם למגמה בה הוא לומד 

צירוף מקצועות עיוני" במסלול רגיל, במקום  -99ש"ש עבור "מגמה  1.45)לדוגמה: 

 "(.07ש"ש לתלמיד ב"מסלול  4.35

 

יימים תלמידים אשר לא אושרו כתלמידי הביקורת בדקה במערכת מית"ר האם ק .51

חינוך מיוחד על ידי משרד החינוך ולכן מופיעים במסלול בברירת המחדל )"מגמה 

" בגין תלמידי החינוך המיוחד. בטבלה  07(" במקום תקצוב מוגדל ב "מסלול  9999

 : 9999להלן מפורטים מספר התלמידים המצוינים במגמה 

 חודש
מספר 

 תלמידים
מינימלי מספר ש"ש 

 07לתלמידי 
מספר ש"ש לפי 

 ברירת מחדל

 1.45 4.35 13 17-אוק

 1.45 4.35 3 17-נוב

 1.45 4.35 1 17-דצמ

 1.45 4.35 1 18-ינו
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, שקיימת בעיה באישורם לתשלום על ידי משרד החינוך, ניתן 07על תלמידי מסלול  .52

ללמוד מדוחות הבקרה החודשיים שהכינה החברה היועצת ושהציגו את נתוני 

 המנב"ס מול נתוני מערכת מית"ר: 

 תלמידים אוטיסטים אינם קלוטים כנדרש.  7דיווחה היועצת כי  10.17בחודש  .א

תלמידי חינוך מיוחד טרם נקלטו  5יועצת כי דיווחה ה 10.17בחודש  .ב

 במערכת. 

תלמידי חינוך מיוחד נקלטו במערכת  3דיווחה היועצת כי  11.17בחודש  .ג

 ותוקצבו רטרואקטיבית מתחילת השנה. 

תלמידי חינוך מיוחד נקלטו במערכת  2דיווחה היועצת כי  12.17בחודש  .ד

 ותוקצבו רטרואקטיבית מתחילת השנה. 

דיווחה היועצת כי התקבל תקצוב רטרואקטיבי מתחילת  12.17בחודש  .ה

 התלמידים האוטיסטים שלא נקלטו בתחילת השנה.  7השנה בגין 

במסלול חינוך מיוחד והתקבל  1דיווחה היועצת כי עודכן תלמיד  2.18בחודש  .ו

 תקצוב רטרואקטיבי בגינו מתחילת השנה.

 

אוקטובר מספר התלמידים שלא נקלטו כנדרש על פי דיווחי החברה היועצת לחודש  .53

תלמידי חינוך מיוחד(, לעומת זאת על פי מערכת  5-תלמידים אוטיסטים ו 7) 12הינו 

תלמידים. הביקורת  13מית"ר מספר התלמידים שלא נקלטו כהלכה בחודש זה הינו 

"אני לא  ביקשה מנציג החברה היועצת לקבל הסבר לדבר, והוא בתגובה השיב:

 דוע יש פער של תלמיד אחד"זוכר מ

 

לדעת הביקורת ייתכן ופער זה נובע מדיווח החברה היועצת בחודש אוקטובר על כך  .54

 6תלמידים שטרם נקלטו. נתון זה ) 6תלמידי חינוך מיוחד טרם נקלטו במקום  5-ש

( מתאים לדיווחי החברה היועצת לחודשים נובמבר, דצמבר 5תלמידים במקום 

תלמידי חינוך מיוחד בהתאמה נקלטו במערכת ותוקצבו  1-ו 2, 3 -ופברואר על כך ש

 רטרואקטיבית מתחילת השנה.

 

הביקורת בדקה במערכת מית"ר את פירוט תלמידי חינוך מיוחד שאושרו ותוקצבו על  .55

 ידי משרד החינוך בשנת הלימודים תשע"ח. להלן פירוט הנתונים:

 מספר תלמידים שכבה

 13 י'

 16 י"א

 10 י"ב
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 39 סה"כ

 

 

, על מנת 07הביקורת ביקשה מאגף החינוך המיוחד את רשימות תלמידי מסלול  .56

לבדוק שכל התלמידים שנקבעה זכאותם ללימודים ב"כיתה לחינוך מיוחד בבי"ס 

 רגיל", וששובצו בתיכונים עירוניים, אמנם דווחו למשרד החינוך על ידי בתי הספר.

 

 38שכללו  07רשימת תלמידי מסלול  הביקורת קיבלה ממנהלת אגף חינוך מיוחד את .57

 תלמידים כלומר תלמיד אחד פחות מתקצוב משרד החינוך, כמפורט להלן:

 מספר תלמידים שכבה

 13 י'

 15 י"א

 10 י"ב

 38 סה"כ

 

" יכול להיות שנמחקה שורה. זו טבלה מנהלת אגף חינוך מיוחד מסרה בתגובה: 

 משנה שעברה..."

 

משתמע מהנתונים שהוצגו לעיל, כי באגף החינוך המיוחד לא קיימת רשימה מלאה   .58

הכוללת את כל התלמידים שמשרד החינוך מזכה בגינם את בית הספר בתוספת 

באגף החינוך העל  07". בהעדר מידע מלא על תלמידי מסלול 07שעות ל"מסלול 

צת מטעמה אינן יכולות יסודי ו/או באגף החינוך המיוחד, העירייה או החברה היוע

לערוך בקרה מקיפה על שלמות אישורי משרד החינוך בגין תלמידים אלה, ועל מיצוי 

ההכנסות שהתקבלו מהמשרד עבורם. יתרה מזאת, בהעדר מידע מלא אודות 

השעות המתקבלות מהמשרד עבור תלמידים אלה, לא יכולים האגפים הרלוונטיים 

חינוך המיוחד( לוודא כי כל השעות שהוקצו עבור )אגף החינוך העל יסודי ו/או אגף ה

 אמנם נוצלו למטרות הפדגוגיות שלשמן ניתנו. 07תלמידי מסלול 

 

 דיווח ותשלום על רמת שירות

 לדיווח בהתאם שירות רמת נקבעת יסודי על ספר בית לכלע: "נקב המשרד בחוברת .59

 הניתנים השירותים טיב על פרטים כולל אשר ,השירות רמת על הספר ביתשל 

 בבית ספרייה שירותי קיום :כגון פרטים כוללת השירות רמת .הספר בבית לתלמידים

 סעיף כל עבור .באלה וכיוצא סדנאות ,מעבדות קיום ,רפואיים שירותים קיום ,הספר

 ".האמור השירות את הנותן הספר בית לתקציב מתווסף אשר מסוים אחוז מוגדר
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נתונים למערכת רמת השירות על מנת לקבל את אחוז בתי הספר נדרשים להזין מספר  .60

 השירות של בית הספר. בין נתונים אלה: רמת

נתונים אודות עובדי סיוע: טכנאי מעבדה ללימודי מדעים, טכנאי מעבדות  .א

 טכנולוגיות, מתאם מחשוב בית ספרי ומפעיל ציוד אור קולי . וסדנאות

ר שעות הנלמדות נתונים נוספים: מספר ש"ש הנלמדות במעבדה, מספ .ב

 טכנולוגיות ושעות לריכוז טכני, מעבדות וסדנאות טכנולוגיות. במעבדות

הצהרת מנהל בית הספר לגבי נתוני רמת השירות ואישור רואה חשבון בדבר  .ג

 בדיקת נתוני דיווח של בית הספר. ביקורת

 טופס אישור העסקת יועץ חינוכי וטופס אישור העסקת רכז לחינוך חברתי. .ד

ת השירות מושפעים גם ממספר הכיתות בבית הספר, ומספר כיתות רכיבי רמ .ה

  לעומת טכנולוגיות. עיוניות

 

ככל שרמת שירות ביה"ס גבוהה יותר, שיעור תשלומי ההשתתפות של משרד החינוך  .61

 גבוה יותר, שכן אחוז רמת השיעור הינו מרכיב בנוסחת החישוב של תשלומים אלה.

 

, אתר חהחינוך בנושא "רמת שירות" לשנת תשע"על פי חוברת הנחיות משרד  .62

והמועד  2017מחודש ספטמבר מערכת רמת השירות באינטרנט נפתח לדיווח 

 . 31.12.17האחרון לדיווח על רמת השירות נקבע ליום 

 

 98.67 -מ בן צבי שירות בתיכוןהעודכנה רמת דיווחה היועצת כי  2018בחודש מרץ  .63

 א' ש"ח. 37 -של כ בסך שנההמתחילת  אקטיביוהתקבל תשלום רטרו 99.02 -ל

 

 רמת אחוז את ,החינוך משרד של ר"מית ממערכת הביקורת ריכזה ,השוואה לשם .64

 :אחרות ערים בארבע השירות

 רמת שירות שם העיר

 99.21 אשקלון

 98.28 תל אביב

 99.93 ראשון לציון

 99.97 חיפה

 

 נמוך הכי השני הינו בקריית אונוהתיכון ,של השירות רמת אחוז כי עולה הטבלה מן

 .שנבדקו הערים מבין

 

את היקף השירותים בנוגע לבדיקת רמת קובע  מול החברה היועצת לחוזה א'נספח  .65

 השירות אותם מספק היועץ:
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 מיפוי נתוני בית הספר התיכון לקביעת רמת שירות ופרופיל מורים.  .א

רמת שירות ופרופיל מורים ומקסום פרמטרים  -בדיקת דיווחי משרד החינוך .ב

 המשפיעים על התקצוב. 

הגשת דוח מפורט, סיכום ממצאי הבדיקה והמלצות אופרטיביות להעלאת  .ג

רמת השירות. ההמלצות יכללו בדיקות כלכליות להעלאת תקנים או כל 

 פרמטר אשר משפיע על תקצוב המשרד.

 

קבל את הדוח שהכינה החברה היועצת עבור רמת השירות הביקורת ביקשה ל  .66

אבדוק אם יש לי בתיכון לשנת הלימודים תשע"ח. בתגובה לכך מסר נציג החברה: "

 משהו כזה. בדרך כלל הטיפול היה און ליין מול המוסד"
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 סיכום ומסקנות

 נהלי האגף

 והחברה בית הספר, אגף החינוך העבודה בין יחידותלגבש נוהלי עבודה שיסדירו את תהליך  .67

היועצת; לוחות זמנים לשלבי העבודה וחלוקת אחריות בהתאם; ומנגנון בקרה לזיהוי מוקדם 

במועד חריגות ופערים שלא תוקנו והמלצות שלא יושמו, כדי להבטיח תיקון ויישום  של

 .משרד החינוךהתשלום מ וקבלת מלוא

 

 החברה היועצתההתקשרות והעבודה עם 

למנות את חשבת אגף החינוך כאשת קשר שתפעל באופן יזום ושוטף מול בית  .68

הספר ומול החברה היועצת, להבטחת מיצוי ההכנסות ממשרד החינוך. לקבל 

מהחברה היועצת דוחות בדיקה חודשיים מפורטים לגבי כל הליקויים בדיווחיו של כל 

תקנים את הדיווחים השגויים; לקבל בי"ס למשרד החינוך; לוודא שביה"ס והחברה מ

 מהחברה דיווחים על תוצאות הטיפול בשגויים; ולפעול לתיקון השגויים שנותרו.

 

יש להוסיף להסכם עם החברה היועצת פירוט לגבי מועד הגשת דוח מפורט בנושא  .69

רמת השירות בתיכון, סיכום ממצאי הבדיקה שנעשתה והמלצות אופרטיביות 

משרד החינוך לא יעלה לבית הספר את רמת השירות לאחר להעלאת רמת השירות. 

תאריך מסוים גם אם בית הספר ביצע שיפורים והעלה את רמת השירות, ועל כן 

ישנה חשיבות לקבלת ההמלצות להעלאת רמת השירות כמה שיותר מוקדם בכדי 

 שבית הספר יוכל להתכונן כראוי.

 

 דיווח ותשלום בגין מספר התלמידים בבית הספר

לדרוש מהחברה היועצת דיווח תקופתי אודות ליקויים מחודשים קודמים שלא טופלו  .70

 ולעקוב אחר אופן הטיפול בהם על ידי בתי הספר. על ידי בתי הספר,

 

 לעקוב אחר הנחיות החברה היועצת, ולטפל בדוחות "פירוטבית הספר להנחות את  .71

הסיבות לפערים , לברר את בית הספרשעורך המשרד לגבי  שגיאות" החודשיים

 השגיאות בדיווחי מצבת התלמידים. במספר התלמידים, ולתקן במהירות את
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 למגמהמכסת תלמידים חריגה מ

להנחות את ביה"ס לפעול בהתאם להוראות משרד החינוך: לשבץ תלמידים במגמות  .72

לטפל בה; ואם לא ניתן  -לפי תקן המשרד; ואם נוצרה חריגה  לימוד ככל האפשר

 אישורו לשינוי התקן. לפנות למשרד ולבקש -לטפל בה 

 

 לדרוש מהחברה היועצת דיווח תקופתי אודות ליקויים שלא טופלו על ידי בתי הספר .73

אופן הטיפול בהם על ידי בתי  , ולעקוב אחרבנושא חריגה ממכסת תלמידים למגמה

 הספר.

 

לחריגה מתקן המשרד למספר תלמידים למגמות לימוד, ובהתאם  הלברר את הסיב .74

 לבירור לשקול לפנות למשרד, לנמק את החריגה מהתקן, לבקשו לאשרה, ולהסדיר

 את ההחזר הכספי.

 

 חינוך מיוחד -07תלמידי מסלול 

לבנות באגף לחינוך על יסודי בסיס נתונים מסודר אודות תלמידי החינוך המיוחד  .75

היתר, לצורך עריכת בקרה על דיווח ביה"ס למשרד החינוך, ועל  , ביןבבית הספר

 (.07אותם תלמידים )מסלול  קבלת תקצוב מוגדל מהמשרד בגין

 

לדרוש מהחברה היועצת דיווח תקופתי אודות ליקויים מחודשים קודמים שלא טופלו  .76

 ביצוע השוואה מדויקת בין דוחות מית"ר של משרד החינוך לבסיס על ידי בתי הספר,

אחר אופן הטיפול בהם על ידי  הנתונים מאגף החינוך ולדיווחי בית הספר, וכן מעקב

 בתי הספר.

 

 דיווח ותשלום על רמת שירות

להנחות  ושמטרתלדרוש מהחברה היועצת להכין דוח עבור רמת השירות בתיכון   .77

הספר כיצד להעלות את רמת השירות )לצורך הגדלת ההכנסות המגיעות ית את ב

כפי שנכתב בנספח א' לחוזה. הדוח צריך לכלול את הדברים  החינוך(ממשרד 

 הבאים:

: להעניק שירות שלא קיים בביה"ס, או להעלאת רמת השירות כגוןהמלצות  .א

להגדיל שיעור מתן שירות קיים בביה"ס. לדוגמה: המלצה על העסקת רופא/ 

אחות/ טכנאי מעבדה שאינם מועסקים בעת הבדיקה; הגדלה של היקף 

  רה של יועץ/ רכז/ ספרן וכד'.מש
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הערכה של תוספת התקציב הצפויה מהמשרד כתוצאה מיישום כל המלצה  .ב

לדוגמה: מה תוספת התקציב הצפויה מהמשרד כתוצאה מהעסקת 

אחות/רופא/ספרן בביה"ס בהיקף שמציעה החברה. לפיכך ביה"ס ומנהל 

ויים החינוך אמורים להיות מודעים לכדאיות הכלכלית של עריכת השינ

שמציעה החברה בדוח האופטימיזציה; כלומר האם תוספת ההכנסה ממשרד 

החינוך כתוצאה מיישום כל אחת מההמלצות, מכסה את עלות היישום של כל 

 המלצה )שהיא עלות העסקת עובד הסיוע בהיקף המוצע(.

 ולהגדלת, 100%-רמת השירות עד ל למקסוםהחברה היועצת  המלצות .ג

 תשלומי משרד החינוך בהתאם. 

את  םממקס במידה ובית הספר היה אומדן גידול ההכנסות ממשרד החינוך .ד

 .(100%לאחוז המרבי ) ורמת השירות של

 

לקבוע לחברה לו"ז מוקדם ככל האפשר להגשת דוחות האופטימיזציה, כדי לספק  .78

ם ברכיבי קבלת ההחלטות, ולאפשר לביה"ס להיערך לשינויי מידע רלוונטי בתהליך

 רמת השירות ובמצבת העובדים.

 

להגביר את הבקרה והפיקוח על מידת יישום ביה"ס את המלצות החברה )להגדיל  .79

 להגדיל את רמת ההכנסות ממשרד החינוך(. -וכתוצאה  את רמת השירות,

 

בדיקה ודיון מעמיק, בדבר עלות יישום ההמלצה מול תוספת התקציב ביצוע ותיעוד  .80

 .וצאה מיישומההצפויה מהמשרד כת
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 תגובת מנהלת אגף החינוך -נספח

  כ"ג/אדר א/תשע"ט

צבי, זאת ע"פ הסעיפים  –להלן התייחסות  לדו"ח שהוצג בפניי אודות תיכון בן 
 הבאים: 

 . אין נוהלי עבודה עבודה לעניין ההתחשבנות עם העירייה22

החברה היועצת היא זו  –"איש הקשר לחברה"  –. תקציבאית האגף מהווה 24
שאמורה לטפל ברמת השירות מול ביה"ס והגורמים באגף מתעדכנים על כך מידי 

 חודש. כך זה אמור לעבוד.

 . אכן רצוי להוסיף סעיף כזה להסכם עם החברה  היועצת.27

 פר את רמת השירות.. מסכימה שחשוב לאייש את כל המשרות בתיכון ולש64

 לגביי שאר הסעיפים להלן תגובת משרדו של רו"ח רון פישמן :

יש לבדוק פערים לסוף שנה ולא במהלך החודשים. לסוף שנה לא היו פערי  - 35-36
אדגיש כי ברגע שתלמיד מאושר הוא מתוקצב רטרו לפי תאריך הכניסה קליטה. 
 למוסד.

-4012הוכנה על ידינו בקשה לכל המפמרים כולל למגמה  -ייבדק מול עמית - 44-46
 תלמידים חריגים במהלך השנה. 156במשרדנו טיפל  יש לשים לב כי 

 45העיריה היו  לפני שהתחלנו להיות היועצים של -לצורך השוואה בשנת תשע"ד
 09שגויים במסלול 

חודשים. לסוף שנה לא היו פערי יש לבדוק פערים לסוף שנה ולא במהלך ה -53
אדגיש כי ברגע שתלמיד מאושר הוא מתוקצב רטרו לפי תאריך הכניסה  קליטה.
 למוסד.

 הנושא טופל גם במיילים וגם טלפון. -כפי שהוסבר למבקר -66

 99.04%בלבד לעומת  97.5%  לצורך השוואה רמת השירות בשנת תשע"ד הייתה
 בשנת תשע"ח.

 

 בברכה,       

 

 נירה פרידמן        

 מנהלת אגף החינוך       
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 13/2018יה מס' דוח מבקר העיר

 בנושא:

 

 תיקון ליקויים 

 חשד לגניבת ציוד מחשוב
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 כללי

הביקורת נתבקשה על ידי מנכ"ל העירייה לבדוק חשד שמסך מחשב השייך לעיריית קריית 

 אונו נגנב. 

העירייה עם מנכ"ל העירייה ובו  חשד זה נוצר עקב שיחה שיזמה אחראית המחשוב  של

 הביעה את חששה כי המסך הנדון נגנב.

סיפקה לעובד הוועדה לתכנון ובנייה קריית אונו מחשב ומסך  2017לדבריה, בחודש אוגוסט 

. לאחר מספר שבועות לדבריה החל העובד "Philips 24חדשים. המסך שסופק היה מדגם 

מדי ואינו מתאים לצרכי עבודתו. כששמעה להתלונן על כך שמסך המחשב שסופק לו קטן 

 .24זאת אחראית המחשוב התפלאה שכן זכרה שסיפקה לעובד מסך בגודל "

בעוד שהיא זכרה  "AOC 21כשביקרה בחדרו של העובד התפלאה לראות שיש לו מסך מדגם 

 ."Philips 24שסיפקה לו מסך מדגם 

 ר ביקש לבדוק נושא זה.אחראית המחשוב שתפה את חששה מיד עם מנכ"ל העירייה אש

 

 .חשד לגניבת ציוד מחשובבנושא  5/17דוח ביקורת זה נערך בהמשך לדוח ביקורת מספר 
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 עיקרי הממצאים על פי דוח הביקורת

 

בכך  שמסך מחשב השייך לעיריית קריית אונו נגנבד הביקורת הפריכה את החש .1

 נמצא אצל ראש אגף בינוי בעירייה.  שמצאה שמסך המחשב

 

במהלך הבדיקה הביקורת מצאה ליקויים נוספים אשר לדעת הביקורת יש לתקנם ללא  .2

 דיחוי. להלן פירוט הליקויים:

יש להעביר נוהל ברור לכל עובדי העירייה על כך שיש לנעול את החדרים כל  .א

 זמן שאינם נמצאים בהם.

יש לערוך סקר עבור ציוד המחשוב )מחשבים, מסכי מחשב, מדפסות וכו'(  .ב

 הנמצא בעירייה. 

 יש להכין רשימה מסודרת ובה ציוד המחשבים הנמצא בידי כל עובד. .ג

בעת הנפקת ציוד מחשוב חדש לעובד יש לרשום על טופס ייעודי את הציוד  .ד

 הטופס. שסופק כולל מספי קטלוג עבור כל ציוד ולהחתים את העובד על

יש לנהל ארכיון מסודר )ידני או ממוחשב( של רשימת ציוד המחשוב שבידי  .ה

 כל עובד וכן של הטפסים עליהם חתמו העובדים.

 כאשר ציוד מחשוב מתקלקל ומוחלף יש לעדכן זאת ברשימה. .ו

יש להטביע על כל ציוד מחשוב שמונפק את המילים "רכוש עיריית קריית  .ז

 אונו"
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 דיון בממצאים 

 התכנס צוות תיקון ליקויים לדון בממצאי הדוח.  16.10.18בתאריך  .1

 : משתתפי הישיבה

 חברי צוות תיקון ליקויים:

 מנכ"ל העירייה ויו"ר הצוות –מר גדי לייכטר 

 היועץ המשפטי –עו"ד אלון רום 

 גזברית העירייה -רו"ח טירנה ססי

 מוזמנים נוספים:

 מבקר העירייה –רו"ח שמעון זהבי 

 מנהל מערכות מידע -מר יאיר מנור

 

 להלן הנושאים שעליהם דנו בישיבה זו: .2

נעילת החדרים על ידי העובדים לשם שמירה על הציוד הנמצא בחדרים וכן אבטחת   .א

 מידע.

 עריכת סקר ציוד מחשוב. .ב

 הכנת רשימה מסודרת של כל הציוד הנמצא בידי העובדים. .ג

 הנפקת ציוד מחשוב לעובדים. .ד

 בור רשימת ציוד המחשוב.בניית ארכיון ע .ה

 סימון כל ציוד המחשוב השייך לעירייה.  .ו

 

 להלן מובא תמצית הדיון: .3

צוות תיקון ליקויים החליט כי תצא הנחייה מסודרת לכל עובדי העירייה על כך שיש  .א

 לנעול את החדרים כל זמן שאינם נמצאים בהם.

מערכות מידע להוציא הזמנת עוד הוחלט על ידי צוות תיקון ליקויים כי באחריות מנהל  .ב

עבודה מסודרת לספירה, סימון, רישום וקטלוג כל ציוד המחשוב המשויך לאגפים 

 יום. 90ולעובדים. סיום העבודה הנ"ל תוך 

הוחלט כי רשימת ציוד המחשוב תנוהל בקובץ דיגיטלי ובעת העברה של ציוד מחשוב  .ג

 בין עובדי העירייה ישונה הרישום גם בקובץ הדיגיטלי.

צוות תיקון ליקויים החליט כי אין צורך בהחתמת העובדים על טופס ייעודי בעת הנפקת  .ד

ציוד מחשוב . יוצא מהכלל הוא הנפקת מחשב נייד לעובד שבמקרה זה יש להחתים 

את העובד על טופס ייעודי לכך. באחריות מנהל מערכות מידע להכין טופס זה 

 ולהחתים את העובדים עליו כאמור.
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 ך טיפולסיכום והמש

בנושא חשד לגניבת ציוד מחשוב התכנס צוות תיקון  5/17בעקבות דוח מבקר העירייה מספר 

 ליקויים בראשות מנכ"ל העירייה לדון בממצאי הדוח.

 להלן נושאים אשר יש לבצעם וזאת על פי החלטת צוות תיקון ליקויים:

ה על נעילת באחריות מנכ"ל העירייה להוציא הנחייה מסודרת לכלל עובדי העיריי .1

  החדרים כל זמן שלא נמצאים בהם.

להוציא הזמנת עבודה מסודרת לספירה, סימון, רישום  מנהל מערכות מידעבאחריות  .2

 .וקטלוג כל ציוד המחשוב המשויך לאגפים ולעובדים

רשימת ציוד המחשוב בקובץ דיגיטלי ובעת  באחריות מנהל מערכות מידע לנהל את .3

 בדי העירייה ישונה הרישום גם בקובץ הדיגיטלי.העברה של ציוד מחשוב בין עו

באחריות מנהל מערכות מידע להכין טופס ייעודי ולהחתים את העובדים אשר יש  .4

  ברשותם מחשב נייד.
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 14/2018יה מס' דוח מבקר העיר

 בנושא:

 

 תיקון ליקויים 

 בטיחות מתקני משחק
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 תוכן עניינים

 

 130 -                       כללי            

 131 -עיקרי הממצאים על פי דוח הביקורת                

 133 -                      דיון בממצאים          

 135 -  סיכום והמשך טיפול                            
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 כללי

גני משחקים ובהם מוצבים מתקני משחק מסוגים שונים ,  31ברחבי העיר קריית אונו מצויים 

הן לפעוטות והן לגילאים בוגרים יותר. נוסף להם , ישנם שישה מתחמי כושר לרווחתם של 

גני ילדים ברחבי העיר אשר  30 –תושבי העיר. כמו כן , מוצבים מתקני משחק שונים ב 

 החינוך .באחריות אגף נמצאים 

 

מאחר ומדובר במתקני משחק , יש צורך לעקוב , לבדוק ולוודא כי המתקנים עצמם בנויים 

בהתאם לתקנים המקובלים, החומרים מהם עשויים המתקנים עמידים בפני פגעי מזג אויר 

 ומתוחזקים באופן שוטף , כדי שלא ייווצרו מפגעים בטיחותיים לילדים המשתמשים בהם.

 

עירייה על מתקני המשחקים בגנים אלה, על התקנתם, על בדיקתם ועל הגורם האחראי ב

 תחזוקתם הוא האגף לשיפור פני העיר.

 

בנושא בטיחות מתקני המשחקים, האם הביקורת ביקשה לבדוק כיצד פועלת העירייה 

קתם פעולותיה תואמות את דרישות התקן המחייב בנושא זה וכן לבחון את רמת תחזו

ם בגנים הציבוריים. לשם כך נפגשה הביקורת עם הגורמים ובטיחותם של המתקני

 הרלוונטיים בעירייה וערכה סיורים בגנים ברחבי העיר.

 

ובו נמצא כי  2015ביקורת זו נערכה בהמשך לסקר הסיכונים )להלן "הסקר"( שנערך בשנת 

 תהליך  "בטיחות מתקני משחק" נמצא ברמת סיכון גבוהה.

 

הבטיחות של מתקני המשחקים הפרוסים ברחבי העיר אשר הסקר בחן את ביצוע בדיקות 

 מבוצעות באמצעות חברה חיצונית המתמחה בתחום.

 

 על פי הסקר, הסיכונים הינם: 

סכנה בטיחותית לילדים בשל אי איתור ליקויים במתקני המשחקים ו/ או בשל העדר  .1

 טיפול בהם. 

 טיפול לקוי במתקני המשחקים בשל ביצוע מיפוי הליקויים ותיקונם ע"י אותה חברה.  .2

 

 בטיחות מתקני משחק.בנושא  1/17דוח ביקורת זה נערך בהמשך לדוח ביקורת מספר 
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 עיקרי הממצאים על פי דוח הביקורת

 

העירייה משקיעה משאבים  רבים בהקמתם של מתקני  הממצאים בשטח מעידים כי .1

 משחק הפזורים ברחבי העיר לרווחתם של התושבים.    

  

מתקני המשחק הפזורים ברחבי העיר מתוחזקים בצורה  כמו כן הממצאים מעידים כי .2

טובה מאוד עפ"י הוראות התקן. יש לציין את אחראית מתקני משחק בעירייה וכן את 

ים לתחזוקה שוטפת ברמה הגבוהה ביותר לרווחתם ובטיחותם פקח העירייה הדואג

 של תושבי העיר.     

 

ק בעירייה הוא תפקיד שכרוך בתחום מאחר ותפקידו של אחראי מתקני משח .3

הבטיחות, בעיקר של הילדים , לדעת הביקורת , יש לדאוג, כי הוא ישתתף 

 קים.    בהשתלמויות נוספות בתחום הבטיחות , בעיקר בתחום מתקני משח

 

הביקורת מצאה כי תיעוד מתקני המשחק לוקה בחסר תכולתם של התיקים שנפתחו  .4

 דלילה מאוד, ולרוב חסרה מידע ונתונים בסיסיים. 

לדעת הביקורת יש לפתוח לכל מתקן תיק ובו יישמר החומר הרלוונטי לאותו מתקן: 

, בדיקות בדיקה ראשונית של מכון התקנים, בדיקות שבועיות, בדיקות חודשיות

 שנתיות, בדיקות תלת שנתיות, פתיחה וסגירת תקלות וכל חומר רלוונטי נוסף.    

 

 הביקורת מצאה כי אין שילוט בגני המשחקים.  .5

 יש לדאוג לשילוט  בכל גני המשחקים על פי הוראות התקן.    לדעת הביקורת 

 

בסיור שערכה הביקורת במתקני המשחקים נמצא כי בשני אתרים ישנה בעיית  .6

הצללה עד כדי כך שבחלק משעות היום השימוש במתקנים הרלוונטיים אינו 

 בטיחותי. 

יש לדאוג להצללה במתקנים שנבדקו, וכמן כן יש לבדוק האם ישנה לדעת הביקורת 

 בעיית הצללה גם ביתר המתקנים שלא נבדקו בסיור.  
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 בסיור שערכה הביקורת במתקני המשחק נתגלו מספר ליקויים הדורשים תיקון: .7

 שבר במגלשה. -גן העשרים 

 סרגלי עץ סדוקים ושבורים . -גן דרכטן 

 חוסר בגדר הפרדה בין גינת המשחקים לבין הכביש.     -גן ורשה 

 לדעת הביקורת יש לתקן ליקויים אלה בהקדם.

 

 נהלים לתהליכי עבודה במחלקה:יש לכתוב לדעת הביקורת  .8

 .פתיחת וסגירת תקלה 

 .לוח זמנים לתיקון התקלה על פי חומרתה 

    .)ביקורות )שבועיות, חודשיות, שנתיות ותלת שנתיות 

 

יש לכתוב הגדרת תפקידים של בעלי התפקידים לרבות תחומי לדעת הביקורת,  .9

 אחריות וכפיפות.
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 דיון בממצאים 

 התכנס צוות תיקון ליקויים לדון בממצאי הדוח.  16.10.18בתאריך  .4

 : משתתפי הישיבה

 חברי צוות תיקון ליקויים:

 מנכ"ל העירייה ויו"ר הצוות –מר גדי לייכטר 

 היועץ המשפטי –עו"ד אלון רום 

 גזברית העירייה -רו"ח טירנה ססי

 מוזמנים נוספים:

 מבקר העירייה –רו"ח שמעון זהבי 

 נהלת מחלקת גינון מ -גב' איריס אקוס 

 

 להלן הנושאים שעליהם דנו בישיבה זו: .5

 השתתפות בהשתלמויות בנושא בטיחות מתקני משחק.  .ז

תיעוד ושמירת המסמכים הקשורים לבטיחות מתקני משחק )חשבוניות בגין תיקונים,  .ח

 בדיקות וכו'(

 שילוט בגינות המשחקים. .ט

 הצללת גינות המשחק. .י

 המשחק.תיקון ליקויים שנמצאו בגינות  .יא

 נהלים במחלקה. .יב

 הגדרות תפקידים לרבות תחומי אחריות וכפיפות לעובדי המחלקה. .יג

 

 להלן מובא תמצית הדיון: .6

מאחר ותפקידו של אחראי מתקני משחק בעירייה הוא תפקיד שכרוך בתחום  .ב

הבטיחות, בעיקר של הילדים הוחלט כי מנהלת מחלקת גינון תבדוק היכן מתקיימות 

דאג להוציא את פקח העירייה העוסק בבטיחות מתקני משחק השתלמויות בנושא, ות

 להשתלמויות אחת לתקופה.

צוות תיקון ליקויים מחדד את הנושא שיש לשמור תיעוד של הבדיקות והטיפולים של  .ג

כל מתקן על פי הוראות התקן. מנהלת מחלקת גינון הסבירה כי לגבי בדיקה תלת 

ל פי שיקול דעתו אילו מתקנים לבדוק שנתית של מכון התקנים הרי שהבוחן מחליט ע

 מהמתקנים. 100%ועל כן ייתכן ולא יהיו בדיקות עבור 

הוחלט כי תעשה פניה לחברת א.ד מתקני משחק להתקנת שילוט על פי הוראות התקן  .ד

 יום. 90בכל מתקני המשחק הפזורים ברחבי העיר תוך 
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ים האם ההצללה ימ 30הצוות מנחה את מנהלת מחלקת גינון לבדוק ולדווח  תוך  .ה

 נותנת מענה ראוי למשתמשים במתקני המשחק.

השבר במגלשה בגן העשרים וכן סרגלי העץ בגן דרכטן שנמצאו סדוקים ושבורים  .ו

תוקנו. לגבי חוסר בגדר הפרדה בין גינת המשחק לכביש בגן ורשה על מנהלת מחלקת 

ואינה מטר מהכביש הסמוך. במידה  15גינון לבדוק האם גינת המשחק מרוחקת 

 מרוחקת מנהלת מחלקת גינון תדאג להתקין גדר הפרדה במקום.

 נהלים לתהליכי עבודה במחלקה הוכנו והועברו לביקורת על ידי מנהלת מחלקת גינון. .ז

הגדרות תפקידים לרבות תחומי אחריות וכפיפות מופיעים בכתבי ההעסקה של  .ח

של פקח העירייה העובדים. מנהלת מחלקת גינון הציגה לביקורת את כתב ההעסקה 

 האחראי לבטיחות מתקני משחק ובו מופיעים הגדרת תפקיד, תחומי אחריות וכפיפות.
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 סיכום והמשך טיפול

בנושא בטיחות מתקני משחק התכנס צוות תיקון  1/17בעקבות דוח מבקר העירייה מספר 

 ליקויים בראשות מנכ"ל העירייה לדון בממצאי הדוח.

 

 נושאים אשר טופלו: להלן

השבר במגלשה בגן העשרים וכן סרגלי העץ בגן דרכטן שנמצאו סדוקים ושבורים  .1

 תוקנו.

 נהלים לתהליכי עבודה במחלקה הוכנו והועברו לביקורת על ידי מנהלת מחלקת גינון. .2

הגדרות תפקידים לרבות תחומי אחריות וכפיפות מופיעים בכתבי ההעסקה של  .3

 .העובדים

 

 נושאים אשר יש לבצעם וזאת על פי החלטת צוות תיקון ליקויים:להלן 

בטיחות מתקני  מנהלת מחלקת גינון תבדוק היכן מתקיימות השתלמויות בנושא .1

להשתלמויות אחת  בנושא זה, ותדאג להוציא את פקח העירייה העוסק משחק

 לתקופה.

על פי מנהלת מחלקת גינון תפנה לחברת א.ד מתקני משחק לשם התקנת שילוט  .2

 יום. 90הוראות התקן בכל גינות המשחק הפזורות ברחבי העיר תוך 

ימים האם ההצללה בגינות  30באחריות מנהלת מחלקת גינון לבדוק ולדווח  תוך  .3

 המשחק ברחבי העיר נותנת מענה ראוי למשתמשים במתקני המשחק.

גינון  לגבי חוסר בגדר הפרדה בין גינת המשחק לכביש בגן ורשה על מנהלת מחלקת .4

מטר מהכביש הסמוך. במידה ואינה מרוחקת  15לבדוק האם גינת המשחק מרוחקת 

 מנהלת מחלקת גינון תדאג להתקין גדר הפרדה במקום.
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 15/2018יה מס' דוח מבקר העיר

 בנושא:

 

 תיקון ליקויים 

 הנחות בארנונה
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 תוכן עניינים

 

 138 -                       כללי            

 139 -עיקרי הממצאים על פי דוח הביקורת                

 143 -                      דיון בממצאים          

 150 -  סיכום והמשך טיפול                            

  



 2018העירייה לשנת דוח מבקר 

138 
 

 כללי

הרשות ארנונה היא מס המוטל על תושבי העיר הגרים בתחום השיפוט העירוני של  .1

המקומית. הארנונה היא מקור ההכנסה העיקרי של העירייה, וייעודה הוא מימון 

השירותים הניתנים לתושבי העיר. על פי החוק והתקנות, קיימים קריטריונים ברורים 

אשר איננו עומד בקריטריונים איננו זכאי להנחה על פי  לקבלת הנחה בארנונה. תושב

  חוק.

הוא מורכב בגלל ריבוי סוגי ההנחות, רשימת  תהליך מתן ההנחות בארנונה

הקריטריונים להנחות ותכיפות השינויים בקריטריונים. על כן יש חשיבות רבה 

לבדיקת נאותות התהליכים, הנתונים שעל בסיסם ניתנות ההנחות, סכומי ההנחות 

 ושיעורן.

 

 ארנונהבנחות סוגי ה .2

 ועוד. וצדקה, קופות חוליםמוסדות דת , חינוךהנחה הניתנת למוסדות  -מוסדות  .א

 משרד הביטחון. .ב

שיעור ההנחה מותנה בעמידה במבחן הכנסה של בני הבית  -מבחן ההכנסה  .ג

 הנפשות בבית על פי טבלה שמאשרת מועצת העירייה בכל שנה. ובמספר

 הנחה הניתנת לגמלאים, על פי מבחן הכנסה. -אזרח ותיק  .ד

 לים קצבה מביטוח לאומי.הנחה הניתנת לגמלאים המקב -גמלאי בטוח לאומי  .ה

הנחה הניתנת לאזרחים שהיו להם הוצאות רפואיות חריגות או שחלה  - נזקקים .ו

הנחה זו ניתנת על ידי ועדת ההנחות  משמעותית במצבם החומרי. הרעה

 בעירייה.

עיוורים, משפחות  משפחות חד הוריות,  הנחה הניתנת לנכים, -על פי תקנות  .ז

 אסירי ציון, פדויי שבי, חיילים ועוד.,נרדפי נאצים,  נפגעי פעולות איבה  שכולות,

 ., נכסים ריקים ועוד עוליםהנחות ל -אחרים  .ח
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 עיקרי הממצאים על פי דוח הביקורת

 נהלים .1

נהלים והנחיות מפורטים באשר לתהליך בדיקת זכאות  בכתבלדעת הביקורת יש להגדיר 

מבקשי ההנחה. במסגרת הנהלים יש לציין גם את המסמכים המבססים שעל התושב 

 להציג בבואו לבקש הנחה מארנונה. כך לדוגמא בהנחת מבחן ההכנסה:

יש לציין במפורש אילו טפסים מבססים לעניין חישוב הכנסה ממוצעת על התושב להציג  .א

ן מאיזה חודש/ שנה על טפסים אלו להיות. בתיקים שנדגמו על ידי הביקורת וכמו כ

 נמצאו: תלושי שכר, אישורים ממס הכנסה/ יועצי מס וכן אישורים מביטוח לאומי.

יש לציין במפורש איזו הנחה ניתנת בכל טווח כך שההנחה תינתן  בצורה אחידה לכלל  .ב

ניתנו  80%כי בטווח הנחה של על  התושבים. בתיקים שנדגמו על ידי הביקורת נמצא

 . 80%-, ו70%, 50%, 40%הנחות בפועל של 

 

 מסמכי מקור .2

בכל התיקים שהביקורת דגמה לא נמצאו מסמכי מקור. לדעת הביקורת יש  לקבל מסמכי 

מקור היכן שניתן וזאת על מנת להקשות על זיופים. כך לדוגמא בהנחת מבחן ההכנסה יש 

 ר  ולא העתק.לקבל תדפיס בנק שהינו מקו

 

 בקרת תהליך אישור ההנחה .3

יש לבצע בקרה נוספת לתהליך אישור ההנחה כך שהבקשה תיבחן על ידי  לדעת הביקורת

גורם נוסף בכדי למנוע טעויות. הדבר נוגע במיוחד להנחות אשר כוללות חישובים מורכבים 

 יחסית כדוגמת הנחה בגין מבחן ההכנסה.

 

 תיעוד ושמירת התיקים .4

השנים האחרונות. בתיקים  3-ולשמור את כל חומר התיקים ובמיוחד תיקים מיש לתעד 

 על ידי הביקורת לא נמצאו תיקים רבים על פי הפירוט הבא: שנדגמו

 תיקים. 3 -הנחת מבחן הכנסה .א

 תיקים. 4 -הנחה לנכים .ב

 תיקים. 4 -הנחת אזרח ותיק .ג
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 חוזי שכירות .5

תושב המבקש הנחה מארנונה ואשר הנכס אשר בגינו מבוקשת ההנחה אינו רשום על שמו 

צריך להמציא חוזה שכירות בתוקף. חוזה השכירות נועד לתחום את ההנחה עד למועד 

 סיום החוזה ולכן הוא חשוב ביותר בעת תהליך מתן ההנחה. 

 י שכירות. בכל התיקים אותם הביקורת דגמה נמצאו מספר בודד בלבד של חוז

לדעת הביקורת יש לדרוש חוזי שכירות מכל תושב הבא לקבל הנחה והנכס אינו רשום על 

 שמו.

 

 אישורי אי קבלת הנחה מרשות אחרת .6

תושב המבקש הנחה מארנונה ואשר כתובת מגוריו רשומה ברשות אחרת צריך להמציא 

 אישור בדבר אי קבלת ההנחה מאותה רשות.  

 גמה רק במקרים ספורים נמצא אישור זה. מבין התיקים שהביקורת ד

אישור זה חשוב ביותר למניעת כפל הנחות ולכן לדעת הביקורת יש לדרוש אישור זה מכל 

 תושב הבא לקבל הנחה ואשר כתובת מגוריו נמצאת ברשות אחרת. 

כמו כן לדעת הביקורת יש לציין במפורש בנוהל האם נדרש להציג אישור זה בכל שנה שבה 

 מבוקשת ההנחה או שמספיק אישור רק בשנה הראשונה לבקשת ההנחה. 

 

 רשימת מסמכים להגשה .7

לדעת הביקורת יש לעדכן את אתר האינטרנט של מחלקת הגבייה כך שיכלול את כל 

 ציא בבואו לקבל הנחה מארנונה. המסמכים המבססים שעל התושב להמ

כמו כן לדעת הביקורת יש להכין טפסים ובהם רשימת המסמכים שיש להגיש )צ'ק ליסט( 

 וכן הסבר על סוגי ההנחות  עבור אוכלוסיות אשר אינן משתמשות במחשב.

 

 טופס סיכום בקשה .8

את לדעת הביקורת יש לצרף לכל תיק טופס סיכום בקשה. בטופס זה יסמן בודק התיק 

המסמכים המבססים שהמציא התושב לצורך קבלת ההנחה וכן את שיעור ההנחה 

 שהתקבלה. 

כמו כן בהנחות אשר מצריכות תחשיב כדוגמת הנחה בגין מבחן ההכנסה יבוצע התחשיב 

 על גבי טופס זה. העתק מטופס זה ניתן לתת לתושב.

 

 מסמכים מבססים .9

לדעת הביקורת על עובדי מחלקת הגבייה בבואם לתת הנחות מארנונה לדאוג לקבלת כל 

המסמכים המבססים שהוגדרו על פי הנהלים . כמו כן יש לבדוק את תקינות המסמכים. כך 
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לדוגמא אזרח ותיק המבקש הנחה מארנונה צריך להציג אישור מביטוח לאומי בדבר קבלת 

שנים קודמות. דוגמא נוספת היא תושב המבקש הנחה קצבת זקנה מהשנה הנוכחית ולא מ

בגין מבחן הכנסה צריך להמציא טופס בקשה בגין מבחן הכנסה ולא טופס בקשה של אזרח 

 ותיק. בתיקים שנדגמו על ידי הביקורת נמצאו החוסרים והליקויים הבאים:

 לא נמצאו טופסי בקשת הנחה בשני תיקים. -מבחן ההכנסה .א

ופס בקשת הנחה של אזרח ותיק ולא טופס בקשה עבור מבחן נמצא ט -מבחן ההכנסה .ב

 ההכנסה בשני תיקים.

 לא נמצאו טופסי אישור הנחה בחמישה תיקים. -מבחן ההכנסה .ג

 לא נמצאו תדפיסי בנק בחמישה תיקים. -מבחן ההכנסה .ד

 לא נמצאו צילומי תעודת זהות  בשמונה תיקים. -מבחן ההכנסה .ה

. על סמך אישור זה קיבל 2015אומי לשנת נמצא אישור מביטוח ל -הנחה לנכים .ו

 .2017התושב הנחה בשנת 

על פי מנהלת מחלקת הנחות כאשר גבר מבקש הנחת הורה  -הנחת הורה עצמאי .ז

עצמאי הוא צריך להמציא הסכם גירושין בו מצוין כי הילדים נמצאים במשמורת 

 גבר. משותפת. בשני תיקים לא נמצא הסכם גירושין כאמור למרות שהמבקש הינו

בתיק אחד שהביקורת דגמה לא נמצא אישור שירות מהצבא לבנו  -הנחת הורה עצמאי .ח

 של מבקש ההנחה.

בתיק אחד שנדגם על ידי הביקורת  נמצא כי נתנה הנחה להורה  -הנחת הורה עצמאי .ט

 אשר ילדיו אינם רשומים בתעודת הזהות שלו.

כי לא הוצג אישור  בחמישה תיקים אותם הביקורת דגמה נמצא  -הנחת אזרח ותיק .י

מביטוח לאומי  אלא האישורים והאסמכתאות הבאים:  2017קבלת קצבת זקנה לשנת 

, תדפיס בנק הכולל הפקדת קצבת זקנה, אישור 2012אישור מביטוח לאומי לשנת 

 בדבר קבלת קצבת שארים וצילומי תעודת אזרח ותיק.

 

 ליקויים במתן הנחות .10

 תקנם במתן הנחות במקרים הבאים:לדעת הביקורת קיימים ליקויים שיש ל

בעוד  40% -ו 30%ניתנה הנחה לשני תושבים בשיעור של  -מבחן ההכנסה .א

 שאינם זכאים לכך על פי טבלת משרד הפנים.

בעוד הוא זכאי להנחה  70%ניתנה הנחה לתושב בשיעור של  -מבחן ההכנסה .ב

 בלבד. 40%בשיעור של 

הצהירו על מספר ילדים מסוים ניתנו הנחות לשני תושבים אשר  -מבחן ההכנסה .ג

 בעוד שבתעודת הזהות שלהם הופיע מספר נמוך יותר של ילדים.
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)ולכן אינה  21ניתנה הנחה לתושב אשר גיל ילדיה מעל  -הנחת הורה עצמאי .ד

 זכאית להנחה(.

. לדעת הביקורת יש 14/7/2019ניתנה הנחה לתושב עד תאריך  -הנחה לנכים .ה

 חית.לתקן את התאריך לסוף השנה הנוכ

 

 בדיקת התיקים מול הקובץ המועבר מביטוח לאומי .11

 רוב מקבלי הנחת נכים מופיעים בקובץ המועבר מביטוח לאומי. 

 סוגי הגמלה המזכים בהנחה הינם:

 . 75ב.ל נכות כללית מעל  .א

 .90ב.ל נכות רפואית  .ב

 בעשרה מקרים שנדגמו על ידי הביקורת סוג הגמלה המופיע בקובץ אינו זהה לסוגי הגמלה

 המופיעים לעיל. לדעת הביקורת יש לבחון האם גם סיווגים אלו מזכים בהנחה.

 

 חובת הצגת הסכם גירושין לקבלת הנחת הורה עצמאי .12

כאמור לעיל, על פי מנהלת מחלקת הנחות כאשר גבר מבקש הנחת הורה עצמאי הוא צריך 

 להציג הסכם גירושין בו מצוין כי הילדים נמצאים במשמורת משותפת. 

 מת זאת אישה בבואה לבקש הנחה זו אינה צריכה להציג הסכם גירושין. לעו

 לדעת הביקורת יש לחייב כל תושב, גבר או אישה,  בהצגת הסכם גירושין.
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 דיון בממצאים 

 התכנס צוות תיקון ליקויים לדון בממצאי הדוח.  16.10.18בתאריך  .1

 : משתתפי הישיבה

 חברי צוות תיקון ליקויים:

 מנכ"ל העירייה ויו"ר הצוות –מר גדי לייכטר 

 היועץ המשפטי –עו"ד אלון רום 

 גזברית העירייה -רו"ח טירנה ססי

 מוזמנים נוספים:

 מבקר העירייה –רו"ח שמעון זהבי 

 מנהל אגף גבייה –מר שאדי רבי 

 מנהלת מדור גבייה  -גב' איילה כהן

 

 להלן הנושאים שעליהם דנו בישיבה זו: .2

 נהלים במחלקה.  .יד

 הצגת מסמכי מקור. .טו

 בקרת תהליך אישור ההנחה. .טז

 תיעוד ושמירת החומר. .יז

 מסמכים מבססים  שעל התושב להציג לשם אישור ההנחה. .יח

 

 להלן מובא תמצית הדיון: .3

גזברית העירייה הציגה לביקורת קובץ הנחות ופטורים מארנונה שמעודכן אחת  -נהלים .א

לשנה על ידי חברת מגע"ר ובו כל ההנחיות והתקנות הרלוונטיות המשמשות כנוהל 

 בנושא זה.

החלטת צוות תיקון ליקויים היא שיש להסתפק בתצהיר על ידי המבקש  -מסמכי מקור .ב

בכדי לא להכביד ולבקש מסמכי מקור והכל  בדבר אמיתות הנתונים והמסמכים שהציג

 על פי שיקול דעתה של מנהלת מדור גבייה.

החלטת צוות תיקון ליקויים היא שבשל העדר כוח אדם  -בקרת תהליך אישור ההנחה .ג

לא ניתן ליישם המלצה זו. גזברית העירייה ציינה כי קיימת בקרה מדגמית לתהליך 

 אישור ההנחה בעת הכנת הדוחות הכספיים.

מנהלת מדור גבייה ציינה שכל התיקים שהיו חסרים נמצאו.  -תיעוד ושמירת התיקים .ד

ייתן מענה לתיעוד ושמירת  2019כמו כן פרויקט הדיגיטציה שיושלם במהלך שנת 

 התיקים על ידי סריקת החומר למחשב.
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לדברי מנהלת מדור גבייה בכל  -חוזי שכירות ואישורי אי קבלת הנחה מרשות אחרת .ה

המסמכים הללו רלוונטיים התושב מתבקש להמציא מסמכים אלו לפני  בקשה בה

 אישור ההנחה.

יש לעדכן את  2019החלטת הצוות הינה שעד סוף שנת  -רשימת מסמכים להגשה .ו

אתר האינטרנט של מחלקת הגבייה כך שיכלול את רשימת כל הטפסים והמסמכים 

 שעל התושב להמציא בבואו לבקש הנחה.

החלטת הצוות הינה שבכל מקרה בו שיעור ההנחה הינו מורכב  -טופס סיכום בקשה .ז

וקיימים קריטריונים נוספים למתן ההנחה הרי שיש לצרף לתיק את התחשיב שעל פיו 

 בוצעה ההנחה.

כל המסמכים המבססים שהיו חסרים נמצאו ויועברו לביקורת על  -מסמים מבססים .ח

 ידי מנהלת מדור גבייה.

ים ייבדקו על ידי מנהלת מדור גבייה ותינתן תשובה הליקוי -ליקויים במתן הנחות .ט

 לביקורת לגבי כל אחד מהם.

הנושא ייבדק על ידי מנהלת  -בדיקת התיקים מול הקובץ המועבר מביטוח לאומי .י

 מדור גבייה ותינתן תשובה לביקורת.

הצוות החליט כי מבקשת חד הורית תתבקש להצהיר  -חובת הצגת הסכם גירושין .יא

ן בחזקתה. לגבי מבקש גבר הרי שהנוהל לפיו יצטרך להציג הסכם בכתב שהילדים אכ

 גירושין בו מצוין כי הילדים נמצאים במשמורת משותפת יישאר בעינו.

 

התקיימה פגישה במשרדה של מנהלת מדור גבייה לדיון המשך בממצאי  4.11.18. בתאריך 4

 ומבקר העירייה.הדוח. בפגישה זו נכחו מנהלת מדור גבייה, עובד מחלקת הגבייה 

. הדיון נסב על הנושאים שנידונו על ידי צוות תיקון ליקויים ואשר נשארו פתוחים בסיום 5

 הישיבה. הנושאים הינם:

 חוסר במספר תיקים/ מסמכים. .א

 ליקויים במתן הנחות. .ב

 בדיקת התיקים מול הקובץ המועבר מביטוח לאומי. .ג

 

 הנחת מבחן ההכנסה:. 6

 התיקים הבאים לא נמצאו: .א

  מספר משלםXXXXX377- .לדברי מנהלת מדור גבייה תיק זה לא נמצא 

  מספר משלםXXXXX586- .לדברי מנהלת מדור גבייה תיק זה לא נמצא 

  מספר משלםXXXXX780- .התיק הוצג לביקורת ונמצא תקין 
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 ב. בתיקים הבאים לא נמצא טופס בקשת הנחה בארנונה עבור מבחן ההכנסה:

  מספר משלםXXXXX484- הלת מדור גבייה הציגה לביקורת טופס בקשת מנ

 הנחה שנמצא תקין.

  מספר משלםXXXXX780-  מנהלת מדור גבייה הציגה לביקורת טופס בקשת

 הנחה שנמצא תקין.

 

 ג. בתיקים הבאים לא נמצאו טופסי אישור הנחה:

  מספר משלםXXXXX246 

  מספר משלםXXXXX114 

  מספר משלםXXXXX540 

  מספר משלםXXXX091 

  מספר משלםXXXXX484 

"בתיקים הנ"ל מדובר במקרים אשר התושבים הגיעו פיזית לדברי מנהלת מדור גבייה: 

למחלקת הגבייה ונבדקו על ידה במקום. התשובה לגבי הנחה בארנונה במקרים הנ"ל 

 נרשמה בבקשה עצמה. להבא הנושא יתוקן ויהיה טופס אישור הנחה בכל תיק".

 

 ו תדפיסי בנק:ד. בתיקים הבאים לא נמצא

  מספר משלםXXXXX406 

  מספר משלםXXXXX556 

  מספר משלםXXXX091 

  מספר משלםXXXXX484 

  מספר משלםXXXXX780 

"אין חובת הצגת תדפיסי בנק בהנחה בארנונה בגין מבחן לדברי מנהלת מדור גבייה: 

 ההכנסה אלא רק במקרים חריגים".

 

 ה. בתיקים הבאים לא נמצאו צילומי תעודת זהות:

  מספר משלםXXXXX409-  מנהלת מדור גבייה הציגה לביקורת ת.ז למספר

 משלם זה שנמצאה תקינה.

  מספר משלםXXXXX540-  :מדובר על אזרח ותיק לדברי מנהלת מדור גבייה"

שלגביו אין צורך בהצגת ת.ז מכיוון שנושא מקום המגורים מופיע בדו"ח 

 רלוונטי". המתקבל מביטוח לאומי וכמו כן מספר הילדים אינו

  מספר משלםXXXX091- .אזרח ותיק ראה לעיל 
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  מספר משלםXXXXX931-  מנהלת מדור גבייה הציגה לביקורת ת.ז למספר

 משלם זה שנמצאה תקינה.

  מספר משלםXXXXX484-  מנהלת מדור גבייה הציגה לביקורת ת.ז למספר

 משלם זה שנמצאה תקינה.

  מספר משלםXXXXX556- .אזרח ותיק ראה לעיל 

  מספר משלםXXXXX232- .אזרח ותיק ראה לעיל 

  מספר משלםXXXXX780-  מנהלת מדור גבייה הציגה לביקורת ת.ז למספר

 משלם זה שנמצאה תקינה.

 

ו. בתיקים הבאים נמצא כי מספר הילדים שהוצהר עליהם ושעל פיהם התבצע תחשיב 

 ההנחה גדול ממספר הילדים המופיעים בצילום תעודת הזהות:

 ם מספר משלXXXXX406-  מנהלת מדור גבייה הציגה לביקורת ספח ת.ז עבור

 מספר משלם זה. מספר הילדים המופיעים בספח ת.ז מתאים לתחשיב ההנחה.

  מספר משלםXXXXX727-  מנהלת מדור גבייה הציגה לביקורת מסמך מביטוח

 ילדים כפי שמופיע בתחשיב ההנחה. 6לאומי שהתושב מקבל קצבה עבור 

 

בעקבות  בגין מבחן ההכנסה בתיקים שבדקה. מצאה ליקויים במתן הנחותז. הביקורת 

על כך שבחישוב ההנחה יש לקחת את סכום ההכנסה הערתה של מנהלת מדור הגבייה 

 ברוטו ולא נטו ערכה הביקורת תחשיב חדש עבור התיקים שנבדקו. 

 מהתחשיב החדש עולים הממצאים הבאים:

 שניתן לתת על פי  להנחה המקסימליתתיקים שנבדקו ההנחה שניתנה זהה  5-ב

 התקנות.

 תיקים שנבדקו ההנחה שניתנה נמוכה מההנחה המקסימלית שניתן לתת  11-ב

 על פי התקנות.

 תיקים שנבדקו ההנחה שניתנה גבוהה מההנחה המקסימלית שניתן לתת על  2-ב

 פי התקנות. 

דו הנהלים בנושא מתן הנחה בארנונה בגין מבחן לדברי מנהל אגף הגבייה, חוד

ההכנסה , ומכאן ולהבא  תינתן ההנחה המקסימלית על פי התקנות ללא שיקול דעת 

 וזאת בהתאם להחלטת צוות תיקון ליקויים.

 הנחה לנכים:. 7

 א. האישורים הבאים מביטוח לאומי לא נמצאו:

  מספר משלםXXXX371-  בוטלה לתושב זה.לדברי מנהלת מדור גבייה ההנחה 
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  מספר משלםXXX220-  לדברי מנהלת מדור גבייה האישור צריך להתקבל בימים

 הקרובים על ידי התושב.

  מספר משלםXXXX416- .לדברי מנהלת מדור גבייה ההנחה בוטלה לתושב זה 

  מספר משלםXXXX130- .לדברי מנהלת מדור גבייה ההנחה בוטלה לתושב זה 

 

 סיווג שונה בגמלה המשולמת על ידי ביטוח לאומי:ב. בתיקים הבאים נמצא 

  מספר משלםXXXX893-  סיווג הגמלה המופיע בקובץ המועבר מביטוח לאומי

הינו ב.ל נכות מעבודה. לדברי מנהלת מדור גבייה סיווג זה נחשב כנכות רפואית 

 הנחה בארנונה. 40%-ועל כן מזכה ב

  מספר משלםXXXX061- המועבר מביטוח לאומי  סיווג הגמלה המופיע בקובץ

. לדברי מנהלת מדור גבייה מדובר על אזרח ותיק+ נכות 75הינו ב.ל זקנה כלל 

 הנחה בארנונה. 80% -שמזכה ב

  מספר משלםXXXX041-  סיווג הגמלה המופיע בקובץ המועבר מביטוח לאומי

לדברי מנהלת מחלקת גבייה מספר משלם זה המופיע בקובץ ביטוח  -הינו ב.ל זקנה

מי שייך לגבר תושב העיר וההנחה לנכס ניתנה בגין אשתו שהינה נכה. מנהלת לאו

מחלקת הגבייה הציגה לביקורת את סיווג הגמלה המופיע בקובץ שהתקבל מביטוח 

 לאומי בגין האישה.

  מספר משלםXXXX040-  סיווג הגמלה המופיע בקובץ המועבר מביטוח לאומי

גבייה מספר משלם זה המופיע בקובץ ביטוח לדברי מנהלת מחלקת  -הינו ב.ל זקנה

לאומי שייך לאישה תושבת העיר וההנחה לנכס ניתנה בגין בעלה שהינו נכה. 

מנהלת מחלקת הגבייה הציגה לביקורת את סיווג הגמלה המופיע בקובץ שהתקבל 

 מביטוח לאומי בגין הגבר.

  מספר משלםXXXX179- אומי סיווג הגמלה המופיע בקובץ המועבר מביטוח ל

הינו ב.ל זקנה. לדברי מנהלת מדור גבייה ההנחה במקרה זה ניתנה עבור האישה 

 הנחה בארנונה.  80%-שזכאית ל

  מספר משלםXXX860-  סיווג הגמלה המופיע בקובץ המועבר מביטוח לאומי הינו

 .90ב"ל נכות רפואית  -הסיווג המופיע בקובץ מביטוח לאומי נמצא תקין -ב.ל זקנה

  מספר משלםXXXX654-  סיווג הגמלה המופיע בקובץ המועבר מביטוח לאומי

לדברי מנהלת מחלקת גבייה ההנחה עבור מספר משלם זה -הינו ב.ל שארים

 בוטלה.

  מספר משלםXXXX184-  סיווג הגמלה המופיע בקובץ המועבר מביטוח לאומי

י מנהלת מדור גבייה הציגה לביקורת אישור רפואי מביטוח לאומ -הינו ב.ל זקנה

 הנחה בארנונה. 40%-המזכה תושב זה ב
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  מספר משלםXXXX924-  סיווג הגמלה המופיע בקובץ המועבר מביטוח לאומי

מנהלת מדור גבייה הציגה לביקורת אישור רפואי מביטוח לאומי  -הינו ב.ל זקנה

 הנחה בארנונה. 40%-המזכה תושב זה ב

  מספר משלםXXX109- ביטוח לאומי הינו סיווג הגמלה המופיע בקובץ המועבר מ

 .90ב"ל נכות רפואית  -הסיווג המופיע בקובץ מביטוח לאומי נמצא תקין -ב.ל זקנה

 

 הנחת הורה עצמאי:. 8

 א. בתיקים הבאים לא נמצא חוזה שכירות למרות שמקבלי ההנחה גרים בשכירות בנכס:

  מספר משלםXXXXX242-  מנהלת מדור גבייה הציגה לביקורת הסכם שכירות

 בתוקף.

  מספר משלםXXXXX670-   מנהלת מדור גבייה הציגה לביקורת הסכם שכירות

 בתוקף.

 

ניתנה הנחה להורה אשר בנו בטווח  XXXX340ב. הביקורת מצאה כי בתיק מספר      

אולם לא נמצא בתיק אישור על כך שהילד משרת בצבא/ שירות לאומי.  18-21הגילאים 

 מנהלת מחלקת הגבייה הציגה לביקורת תעודת חוגר עבור בנו של בעל הנכס.

 

ניתנה הנחה לתושב אשר ילדיו מעל גיל XXXX520 ג. הביקורת מצאה כי בתיק מספר 

 נהלת מדור גבייה בעקבות ממצא זה ההנחה בוטלה.לדברי מ -21

 

הילדים אשר התושב ציין בטופס ההצהרה  XXXXX109ד. הביקורת מצאה כי בתיק מספר 

ועל סמך זה קיבל את ההנחה אינם רשומים בתעודת הזהות שהוצגה. מנהלת מדור 

ים בטופס גבייה הציגה לביקורת צילום ת.ז תקין שבו מופיעים מספר הילדים כפי שמופיע

 ההצהרה.

 

 הנחת אזרח ותיק:. 9

 הבאים לא נמצאו: האישוריםא. 

  מספר משלםXXX189-  מופיע בקובץ המועבר מביטוח לאומי ועל כן אין צורך

 בהצגת אישור.

  מספר משלםXXX380-  מנהלת מדור גבייה הציגה לביקורת אישור מביטוח לאומי

 בדבר קבלת קצבה.

  מספר משלםXXXX090- ר גבייה הציגה לביקורת אישור מביטוח מנהלת מדו

 לאומי בדבר קבלת קצבה.
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  מספר משלםXXX651-  מנהלת מדור גבייה הציגה לביקורת אישור מביטוח לאומי

 בדבר קבלת קצבה.

 

ב. בתיקים הבאים לא נמצא אישור מביטוח לאומי בדבר קבלת קצבת זקנה אלא מסמכים       

 רח ותיק:אחרים המעידים על כך שהתושב הינו אז

  מספר משלםXXX390-  2012התקבל אישור מביטוח לאומי עבור שנת- 

 לדברי מנהלת מדור גבייה מספיק אישור משנים קודמות לשם קבלת ההנחה.

  מספר משלםXXX880- התקבל תדפיס בנק הכולל הפקדה של קצבת זקנה- 

לדברי מנהלת מדור גבייה מסמך זה מספיק לשם קבלת ההנחה. למרות 

מנהל המחלקה הטמיע נוהל פנימי במחלקה לפיו יש לקבל ממבקש האמור 

 ההנחה אישור מביטוח לאומי בכל מקרה.

  מספר משלםXXX164- .מנהלת  התקבל אישור בדבר קבלת קצבת שארים

מדור גבייה הציגה לביקורת את הקובץ שהתקבל מביטוח לאומי ובו מצוין כי 

 התושב מקבל קצבת זקנה ועל כן זכאי להנחה.

 ספר משלם מXXXXX654-  התקבל צילום תעודת אזרח ותיק. מנהלת מדור

גבייה הציגה לביקורת את הקובץ שהתקבל מביטוח לאומי ובו מצוין כי התושב 

 מקבל קצבת זקנה ועל כן זכאי להנחה.

  מספר משלםXXX619-   התקבל צילום תעודת אזרח ותיק. מנהלת מדור

 לאומי בדבר קבלת קצבה.גבייה הציגה לביקורת אישור מביטוח 
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 סיכום והמשך טיפול

 

החלטת צוות תיקון ליקויים היא שיש להסתפק בתצהיר על ידי המבקש  -מסמכי מקור .1

בדבר אמיתות הנתונים והמסמכים שהציג בכדי לא להכביד ולבקש מסמכי מקור והכל 

 על פי שיקול דעתה של מנהלת מדור גבייה.

 

 3-יש לתעד ולשמור את כל חומר התיקים ובמיוחד תיקים מ -התיקיםתיעוד ושמירת  .2

לאחר מעבר על התיקים החסרים שנדגמו על ידי הביקורת נמצאו  השנים האחרונות.

 תיקים של הנחה בארנונה בגין מבחן ההכנסה. 2רוב התיקים למעט 

 

יש  2019הינה שעד סוף שנת  צוות תיקון ליקוייםהחלטת  -רשימת מסמכים להגשה .3

לעדכן את אתר האינטרנט של מחלקת הגבייה כך שיכלול את רשימת כל הטפסים 

 והמסמכים שעל התושב להמציא בבואו לבקש הנחה.

 

הינה שבכל מקרה בו שיעור ההנחה  צוות תיקון ליקוייםהחלטת  -טופס סיכום בקשה .4

הרי שיש לצרף לתיק את  הינו מורכב וקיימים קריטריונים נוספים למתן ההנחה

 התחשיב שעל פיו בוצעה ההנחה.

 

כי מבקשת חד הורית הינה  צוות תיקון ליקוייםהחלטת  -חובת הצגת הסכם גירושין .5

תתבקש להצהיר בכתב שהילדים אכן בחזקתה. לגבי מבקש גבר הרי שהנוהל לפיו 

יישאר  יצטרך להציג הסכם גירושין בו מצוין כי הילדים נמצאים במשמורת משותפת

 בעינו.

 

הביקורת מצאה מספר מקרים  -טפסי אישור הנחה בארנונה בגין מבחן ההכנסה .6

 נבע מכךבהם לא נמצא בתיק טופס אישור הנחה. לדברי מנהלת מדור גבייה הנ"ל 

התושבים הגיעו פיזית למחלקת הגבייה ונבדקו על ידה במקום. התשובה לגבי הנחה ש

להבא הנושא יתוקן ויהיה סוכם כי עצמה. בארנונה במקרים הנ"ל נרשמה בבקשה 

 .טופס אישור הנחה בכל תיק
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יש להקפיד על מתן ההנחה  -ליקויים במתן הנחות בארנונה בגין מבחן ההכנסה .7

המקסימלית על פי התקנות ללא שיקול דעת וזאת על פי החלטת צוות תיקון ליקויים, 

 שהתירו התקנות.ובכל מקרה אין לתת הנחה מעל גובה ההנחה המקסימלית 
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 16/2018יה מס' דוח מבקר העיר

 בנושא:

 

 תיקון ליקויים 

 בטיחות בבתי הספר
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 תוכן עניינים

 

 154 -                       כללי              

 155 -עיקרי הממצאים על פי דוח הביקורת                

 159 -                      דיון בממצאים          

 161 -  סיכום והמשך טיפול                            
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 כללי

 בתי ספר יסודיים 7בתי ספר ברחבי העיר,  11באחריותה של העירייה מצויים  .1

 בתי ספר על יסודיים. 4 -ו          

 

תלמידים לפי  7,812 ז הלימודים תשע"ל למדו בבתי הספר השונים בשנת ובסך הכ .2

 הפירוט דלהלן :

 285: דמוקרטיה ס"בי .א

 107:  שילה ס"בי .ב

 577: שרת ס"בי .ג

 404: רימונים ס"בי .ד

 642: עלומים ס"בי .ה

 780:  ניר ס"בי .ו

 1077: כהן יעקב ס"בי .ז

 547: וורשה אביגדור ס"בי .ח

 878: צבי בן' חט .ט

 847:  ר"שז' חט .י

 1668: צבי בן תיכון .יא

 

 מקיימים פעילויות חינוכיות וחברתיות במסגרת בתי הספר , ומטבעבתי הספר  .3

  .הדברים , יתכן ויפגעו תלמידים במסגרת אותן פעילויות 

 על כן , כדי למנוע עד כמה שניתן , תאונות , צריך להתמקד בשני תחומים עיקריים :

 .חינוך לבטיחות –בתחום החינוכי  .א

 מפגעים בטיחותיים.טיפול בליקויים בטיחותיים והסרתם של  .ב

 

 מידי שנה , בחופשת הקיץ , אמורה העירייה לתקן את כל המפגעים הבטיחותיים .4

 שנתגלו בבתי הספר , כדי שלקראת פתיחת שנת הלימודים יהיו כל מוסדות החינוך

  בטיחותיים.

יאושר בית בתום תיקוני המפגעים הבטיחותיים ולקראת פתיחת שנת הלימודים , 

 ר הבטיחות יועבר למוסד החינוכי.הספר סופית ואישו
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 עיקרי הממצאים על פי דוח הביקורת

 נהלים והגדרת תפקידים .1

לא נמצאו נהלים והגדרת תפקידים עבור הגורמים העוסקים בבטיחות בבתי הספר. לדעת 

בכתב הגדרת תפקידים וכן נהלים והנחיות מפורטים בנושא בטיחות  הביקורת יש להגדיר

בבתי הספר. במסגרת הגדרת התפקידים יש להגדיר את תפקידיו של הממונה על הבטיחות 

 בבתי הספר וכן את תפקידיהם של רכזי הבטיחות בבתי הספר. 

 במסגרת הנהלים יש להגדיר בין היתר :

ור וסילוק מפגעים וליקויי  בטיחות בבתי פעולות שעל רכזי הבטיחות לבצע לאית .א

 הספר.

 השתלמויות והדרכות לעוסקים בנושא בטיחות בבתי הספר. .ב

 בדיקות שנתיות ורב שנתיות. .ג

 

 איוש תפקיד ממונה בטיחות מוסדות חינוך .2

לדברי ממונה בטיחות במוסדות חינוך תפקיד זה רחב ביותר ומצריך משרה בהיקף של 

נבחרו שני אנשים לתפקידי קציני בטחון  2013שבוצעו בשנת . כמו כן בשני מכרזים 100%

( כאשר הגדרת תפקידם הינה גם ארגון 50% -ו 100%מוסדות חינוך )היקף משרה 

 הבטיחות השוטפת במוסדות החינוך.

 לדעת הביקורת יש לבחון העברת התפקיד לזוכים במכרזים אלו.

 

 בדיקות ואישורי בטיחות שנתיים .3

נמצאו חסרים בבדיקות וכן באישורי בטיחות. לדעת הביקורת הבדיקות חשובות ביותר על 

מנת לשמור על הבטיחות בבתי הספר. על כן, לדעת הביקורת יש לקבל אישורי בטיחות עבור 

כל הנושאים המופיעים ברשימה המנחה שפרסם משרד החינוך וכן לשמור על תיעוד של 

 מסמכים אלו. 

יקורת יש להוציא אישור חתום על ידי מהנדס העיר לפני פתיחת שנת כמו כן לדעת הב

 הלימודים, על כך שתוקנו הליקויים בבתי הספר.

 

 שימוש בעמדות כיבוי אש למטרות תחזוקה וניקיון .4

בעת הסיורים בבתי הספר הביקורת הבחינה במקרים רבים בהם עמדות כיבוי אש משמשות 

 גם לצרכי תחזוקה וניקיון. 

הביקורת יש לחדד את הנהלים בקרה עובדי התחזוקה בבתי הספר על כך שאין לדעת 

 להשתמש בעמדות הכיבוי לצרכים אלו.
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 ארונות חשמל .5

הביקורת הבחינה כי קיימים מקרים רבים בהם מאוחסן ציוד רב בתוך חדרי החשמל או סמוך 

 לארונות החשמל. חלק מציוד זה הוא ציוד דליק. 

את כל הציוד מקרבת ארונות החשמל וחדרי החשמל ובמיוחד את  לדעת הביקורת יש לפנות

 הציוד הדליק.

 

 קרינה עקב טעינת מחשבים ניידים .6

הביקורת הבחינה בעת הסיורים בבתי הספר במספר מקרים בהם בזמן נטענים מחשבים 

 ניידים בסמוך לתלמידים. 

עגלות המחשבים לדעת הביקורת יש להנחות את צוות בית הספר על כך שאין להטעין את 

הניידים בכיתות בהם לומדים תלמידים. פתרון אפשרי לדבר הוא הטענת המחשבים בשעות 

 הערב באמצעות שעוני שבת כפי שעושים במספר בתי ספר.

 

 רמפה בבית ספר שילה .7

הביקורת בבית ספר שילה נמצא כי הגישה לבית הספר דרך שער הולכי הרגל  בסיור שערכה

עבור נכים בכיסאות גלגלים או אפילו הורים המגיעים עם עגלת  הינה באמצעות מדרגות.

תינוק לבית הספר הגישה אינה נוחה עד כמעט בלתי אפשרית. לדברי שומר בית הספר 

בשנת הלימודים תשע"ז למדה בבית הספר תלמידה אשר הייתה צריכה להיכנס דרך שער 

 החירום של בית הספר עקב נכותה. 

את הכניסה הראשית לבית הספר אם על ידי  בניית רמפה או  לדעת הביקורת יש להנגיש

 בכל דרך אחרת.

 

 קיבוע הארונות לקיר .8

הביקורת בבתי הספר נמצא כי במספר רב של מקרים ארונות אינם  בסיורים שערכה

מקובעים לקיר. יש לציין כי ארונות אלו מלאים בציוד רב ועל כן משקלם כבד ובמקרה של 

 אסון. נפילה עלולים לגרום ל

לדעת הביקורת יש להוציא הנחייה לאבות הבית לדאוג לעיגון כל הארונות אל הקירות 

 בהקדם. כמו כן על ממונה הבטיחות לבדוק שהנחייה זו מיושמת בשטח.

 

 מפגעים במרחב בית הספר .9

במספר רב של בתי ספר ציוד שאינו בשימוש כגון חלקי מזגנים, ברזיות וכו'  הביקורת מצאה

 בי בית הספר. ציוד זה עלול לגרום לפציעת תלמידים. הזרוק ברח
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לדעת הביקורת יש להנחות את אבות הבית בבתי הספר כי יש לשמור שבמרחב בית הספר 

 לא יהיו מפגעים , ובכלל זה , ציוד שיצא מכלל שימוש היכולים לגרום לפציעות של תלמידים.

 

 גובה הגדרות בבתי הספר .10

כי בשני בתי ספר ישנן גדרות אשר אינן עומדות בהוראות התקן על פי  הביקורת מצאה

 הפירוט הבא:

הגדר הדרומית של בית הספר בסמוך לבניין הכיתות הראשי נמוכה  -בית ספר שילה .א

 מטר. 2-מ

הגדר בין מגרש הכדורסל בצד הדרום מערבי של בית הספר לבין  -בית ספר ניר .ב

 מטר. 4 -הכביש נמוכה מ

 הביקורת יש להגביה גדרות אלו כך שיתאימו להוראות התקן.לדעת 

 

 בעיית גדרות בקמפוס התיכון וחטיבות הביניים .11

בן צבי וחטיבות הביניים שז"ר ובן צבי ישנן גדרות רבות המפרידות בין  בקמפוס תיכון

מתחמי בתי הספר השונים. אחראי הבטיחות הפנה את תשומת לב הביקורת לכך 

פינוי מהיר של הקמפוס עלולה להיות בעיה מכיוון שהגדרות וכן שבמקרה של צורך ב

השערים לא מאפשרים יציאה מהירה ובטוחה מהקמפוס. כמו כן לכל אחד מהשערים 

הרבים הפזורים ברחבי הקמפוס ישנו מפתח אחר דבר המקשה על פתיחה מהירה של 

 השערים. 

מו כן יש להתקין מנעולים עם לדעת הביקורת יש לבחון הסרת הגדרות הפנימיות או חלקן כ

 מפתח מאסטר לכל השערים.

 

 ביקורות שנתיות לציוד כיבוי אש .12

בבתי הספר הביקורת מצאה כי לחלקם לא בוצעה ביקורת עבור ציוד כיבוי  בעת הסיורים

אש למעלה משנה. כמו כן נמצאו ליקויים בציוד כיבוי האש אשר יכלו להיות מתוקנים במידה 

רת כנדרש. אין צורך לציין את החשיבות הרבה לקיומו של ציוד כיבוי והייתה מבוצעת ביקו

 אש שלם ותקין על פי הוראות התקן בכל בתי הספר. 

לדברי הממונה על הבטיחות בבתי הספר הסיבה לכך שטרם בוצעה בדיקה כנדרש הינה 

שבכל מוסדות החינוך ברחבי העיר )בתי ספר וגנים( הבדיקה השנתית מבוצעת במהלך 

ש אוקטובר ומכיוון ומדובר באתרים רבים לבדיקה הרי שבדיקות אלו "גולשות" גם אל חוד

 חודשים נובמבר ואף דצמבר. 

לדעת הביקורת יש לפרוס את הבדיקות לזמן רב יותר כך שלא יהיה לחץ במהלך חודש 

 אחד וכך לא יווצר מצב בו ציוד כיבוי האש בבית ספר מסוים לא נבדק במשך למעלה משנה.
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 ספת שומר בצד המערבי של חט"ב שז"רהו .13

"ב שז"ר נוכחה הביקורת לדעת כי בצדו המערבי של בית הספר ישנו אתר בעת הסיור בחט

בנייה. לדברי שומר בית הספר מהמקום בו הוא נמצא אין לו זווית ראייה לצד זה של בית 

הספר באין הספר ועל כן, כל מי שירצה יוכל בנקל לקפוץ מעל הגדר ולהיכנס לשטח  בית 

 מפריע. 

 לדעת הביקורת יש להציב עמדת שמירה בצד זה של בית הספר לכל תקופת הבנייה.

 

 קורסים עבור רכזי הביטחון בבתי הספר .14

שנים וכמו כן ריענון פעם  3-יש לדאוג שכל רכז בטיחות יעבור קורס פעם ב לדעת הביקורת

 בשנה לפני פתיחת שנת הלימודים.

 בדחיפות את רכזי הבטיחות שלא עברו קורס זמן רב לקורס זה.כמו כן יש להוציא 

 בנוסף לדעת הביקורת יש להעביר קורס בנושא כיבוי אש לרכזי הבטיחות. 

 ישנה חשיבות רבה לכך כי רכזי הבטיחות ידעו לתפעל את ציוד כיבוי האש כנדרש.
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 דיון בממצאים 

 התכנס צוות תיקון ליקויים לדון בממצאי הדוח.  6.11.18בתאריך  .4

 : משתתפי הישיבה

 חברי צוות תיקון ליקויים:

 מנכ"ל העירייה ויו"ר הצוות –מר גדי לייכטר 

 היועץ המשפטי –עו"ד אלון רום 

 גזברית העירייה -רו"ח טירנה ססי

 מוזמנים נוספים:

 מבקר העירייה –רו"ח שמעון זהבי 

 בטיחות מוסדות חינוךממונה  -מר אלי שטרן

 

 להלן הנושאים שעליהם דנו בישיבה זו: .5

 נהלים והגדרות תפקידים.  .יט

 .איוש תפקיד ממונה בטיחות מוסדות חינוך .כ

 בדיקות ואישורי בטיחות שנתיים. .כא

 מפגעים וליקויים בטיחותיים במרחב בית הספר. .כב

 קורסים והשתלמויות עבור רכזי הבטיחות. .כג

 

 להלן מובא תמצית הדיון: .6

החלטת הצוות היא שבמסגרת ההדרכה שנעשית לרכזי  -והגדרת תפקידים נהלים .ט

הבטיחות לפני פתיחת שנת הלימודים יושם דגש על קיום כל הנהלים המופיעים בקובץ 

 משרד החינוך, לרבות קיומם של אישורים ועריכת השתלמויות לממונה בטיחות.

שראוי לפצל בין  החלטת הצוות היא -איוש תפקיד ממונה בטיחות מוסדות חינוך .י

 תפקיד ממונה בטיחות למנהל המוקד ויש לפעול לביצוע הפיצול בהקדם.

הבדיקות והאישורים חשובים ביותר ועל כן החלטת  -בדיקות ואישורי בטיחות שנתיים .יא

הצוות הינה שיש לדאוג לשמירה ותיעוד של כל הבדיקות והאישורים. כמו כן בימים 

 דבר שייתן פתרון מלא לסוגיה. -רה והמעקבאלו פועלים למחשוב האישורים, הבק

החלטת הצוות הינה שממונה  -שימוש בעמדות כיבוי אש למטרות תחזוקה וניקיון .יב

הבטיחות במוסדות חינוך יוציא הנחיה למנהלים ,רכזי הבטיחות ואבות הבית בבתי 

הספר, לחידוד הנהלים בקרב עובדי התחזוקה בבתי הספר, על כך שאין להשתמש 

 כיבוי למטרות תחזוקה וניקיון.בעמדות ה
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החלטת הצוות הינה שממונה הבטיחות במוסדות חינוך יוציא הנחיה  -ארונות חשמל .יג

למנהלים , רכזי הבטיחות ואבות הבית בבתי הספר, לפנות את כל הציוד מקרבת 

 ארונות וחדרי החשמל בבתי הספר.

טיחות במוסדות החלטת הצוות הינה שממונה הב -קרינה עקב טעינת מחשבים ניידים .יד

חינוך יוציא הנחיה למנהלים , רכזי הבטיחות ואבות הבית בבתי הספר, על כך שאין 

 להטעין את עגלות המחשבים הניידים בכיתות בעת שהתלמידים נמצאים בהן.

החלטת הצוות לפעות מידית להשלמת רמפה בבית הספר  -רמפה בבית ספר שילה .טו

 שילה.

הינה שממונה הבטיחות במוסדות חינוך יוציא  החלטת הצוות -קיבוע הארונות לקיר .טז

הנחיה למנהלים , רכזי הבטיחות ואבות הבית בבתי הספר, על כך שיש לדאוג לעיגון 

 כל הארונות אל הקירות בהקדם.

החלטת הצוות הינה שממונה הבטיחות במוסדות חינוך  -מפגעים במרחב בית הספר .יז

ת בבתי הספר, על כך שיש לדאוג יוציא הנחיה למנהלים , רכזי הבטיחות ואבות הבי

לפינוי כל הציוד שיצא מכלל שימוש והנמצא במרחב בית הספר ועלול לגרום לפציעתם 

 של התלמידים.

החלטת הצוות לפעות מידית להגבהת הגדר הדרומית  -גובה הגדרות בבתי הספר .יח

 ניר בין מגרש הכדורסל בצד הדרום מערבי של בית הספרבבית הספר שילה, והגדר 

 .ין הכבישלב

החלטת הצוות היא שיש לדאוג  -בעיית גדרות בקמפוס התיכון וחטיבות הביניים  .יט

שלכל השערים בקמפוס יהיה מפתח אחיד )"מאסטר"( לשם פתיחה מהירה של 

השערים במקרה חירום. כמו כן נושא הסרת הגדרות הפנימיות יועבר לבחינת מחלקת 

 החינוך.

וות מנחה את ממונה הבטיחות במוסדות הצ -ביקורת שנתיות לציוד כיבוי האש .כ

 החינוך לדאוג שהאישורים יינתנו בזמן.

על פי החלטת הצוות הנושא יועבר  -הוספת שומר בצד המערבי של חט"ב שז"ר .כא

לבחינת הממונה על הביטחון במוסדות חינוך ומשטרת ישראל, וככל שיהיה צורך יש 

 לפעול לפי ההנחיות שיתקבלו.

הצוות מנחה את ממונה הבטיחות לדאוג  -חון בבתי הספרקורסים עבור רכזי הביט .כב

להוצאת רכזי הבטיחות לקורסים והכשרות מדי תקופה על פי הוראות התקנים 

 הרלוונטיים.
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 סיכום והמשך טיפול

יש להקפיד כי במסגרת ההדרכה שנעשית לרכזי הבטיחות לפני פתיחת שנת הלימודים  .1

בקובץ משרד החינוך, לרבות קיומם של יושם דגש על קיום כל הנהלים המופיעים 

 אישורים ועריכת השתלמויות לממונה בטיחות.

 

 ראוי לפצל בין תפקיד ממונה בטיחות למנהל המוקד ויש לפעול לביצוע הפיצול בהקדם. .2

 

 באחריות ממונה הבטיחות להוציא הנחייה לבתי הספר על כך: .3

 שאין להשתמש בעמדות הכיבוי למטרות תחזוקה וניקיון. .א

 שיש לפנות את כל הציוד מקרבת ארונות וחדרי החשמל בבתי הספר. .ב

שאין להטעין את עגלות המחשבים הניידים בכיתות בעת שהתלמידים נמצאים  .ג

 בהן.

 שיש לדאוג לעיגון כל הארונות אל הקירות בהקדם. .ד

שיש לדאוג לפינוי כל הציוד שיצא מכלל שימוש והנמצא במרחב בית הספר  .ה

 של התלמידים. ועלול לגרום לפציעתם

 

 באחריות ממונה הבטיחות לדאוג לתיקון הליקויים הבאים שנמצאו בבתי הספר: .4

 השלמת רמפה בכניסה לבית הספר שילה. .א

בין מגרש הכדורסל בצד הגבהת הגדר הדרומית בבית הספר שילה, והגדר  .ב

 .לבין הכביש ניר הדרום מערבי של בית הספר

ות הביניים יהיה מפתח אחיד לדאוג שלכל השערים בקמפוס התיכון וחטיב .ג

 )"מאסטר"( לשם פתיחה מהירה של השערים במקרה חירום.

 

 באחריות ממונה הבטיחות לדאוג לקיום הדברים הבאים: .5

 לדאוג שאישורי ביקורות שנתיות עבור ציוד כיבוי האש יינתנו בזמן. .א

לדאוג להוצאת רכזי הבטיחות לקורסים והכשרות מדי תקופה על פי הוראות  .ב

 ם הרלוונטיים.התקני

 

באחריות ממונה הבטיחות להעביר לגורמים הרלוונטיים את בחינת הדברים הבאים,  .6

 ולדווח לצוות תיקון ליקויים על הממצאים והמסקנות שהתקבלו:

נושא הסרת הגדרות הפנימיות בקמפוס התיכון וחטיבות הביניים יועבר  .א

 לבחינת מחלקת החינוך.
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חט"ב שז"ר יועבר לבחינת הממונה על נושא הוספת שומר בצד המערבי של  .ב

 יטחון במוסדות חינוך ומשטרת ישראל.הב
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 נספח

 

 חקיקה בנוגע 

 לביקורת בעירייה
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 חקיקה בנוגע לביקורת בעירייה

 פקודת העיריות )נוסח חדש(

 

 (14-ג. ועדה לענייני ביקורת )תיקון: תשל"ט, תש"ן, תשנ"ח, תשס"ב149

)א( המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר 

המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירייה, בכל דו"ח של משרד הפנים על 

העיריה ובכל דו"ח של מבקר העיריה, ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, והיא 

קורת אחר על העיריה שהוגש לפי דין; הועדה תגיש למועצה את רשאית לדון בכל דו"ח בי

 סיכומיה והצעותיה.

)ב( מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה; הרכב הועדה יהיה תואם, ככל שניתן, את ההרכב 

הסיעתי של המועצה; ראש העיריה, סגניו וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו חברים בוועדה 

 לענייני ביקורת.

מהאופוזיציה ולא  (2ראש הועדה לענייני ביקורת יהיה בכפוף להוראות פסקה ) יושב ( 1)ג( )

לעניין סעיף זה יראו את יושב ראש הועדה   יכהן כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר;

 לאופוזיציה אם התקיימו בסיעתו, בין היתר, לפחות כל אלה: לענייני ביקורת כשייך

 ריה;)א(  סיעתו שונה מסיעתו של ראש העי

 )ב(  לסיעתו אין ייצוג בוועדת ההנהלה;

 )ג(  מסיעתו לא מונו סגנים לראש העיריה;

 )ד(  סיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העיריה או לניהול העיריה.

(  היו הסיעות כולן מיוצגות בוועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד, יהיה 2)

 קורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה:יושב ראש הועדה לענייני בי

 )א(  הוא אינו חבר בוועדת ההנהלה;

 )ב(  הוא אינו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים;

 )ג(  הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר.

 )ד(  סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה, אם יש במועצה יותר מסיעה אחת.

 

 ריהפרק תשיעי : עובדי העי

 , תשס"ב(6מועצה שלא מינתה מבקר )תיקון: תשנ"ה א.167

)א( ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממנה בצו כי תמנה 

 , תוך הזמן הנקוב בצו.167מבקר, כאמור בסעיף 

)ב( לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור, רשאי הממונה למנות מבקר לעירייה 

 שכרו.ולקבוע את 
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 ב.  ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים 169

)א(  בכל עירייה תוקם ועדת מכרזים לבחירת עובדים למשרות המנויות בתוספת החמישית; 

 החלטתה של הועדה תובא לאישור המועצה או ראש העיריה, לפי העניין.

 -)ב(  ואלה חברי ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים 

ו נציגו מקרב סגניו, אשר ישמש כיושב ראש ועדת המכרזים לבחירת (  ראש העיריה א1)

 עובדים בכירים;

(  שני חברי המועצה שייבחרו על ידה, אשר לפחות אחד מהם נציג סיעה שאינה 2)

מיוצגת בוועדת ההנהלה, ואם כל הסיעות מיוצגות בוועדת ההנהלה, חבר המועצה שאינו 

 חבר בוועדת ההנהלה;

 של העיריה; (  המנהל הכללי3)

 (  נציג שימנה השר, שהוא בעל תפקיד מקביל בעירייה אחרת לתפקיד הנדון במכרז.4)

(, בתהליך בדיקת כשירותו והתאמתו של מועמד 3)ג(   על אף האמור בסעיף קטן )ב()

למשרת המנהל הכללי, יהיה היועץ המשפטי של העיריה חבר ועדת המכרזים לבחירת 

 המנהל הכללי.עובדים בכירים במקום 

)ד(  היועץ המשפטי של העיריה יהיה משקיף בישיבות ועדת המכרזים לבחירת עובדים 

 בכירים, למעט בישיבות שעניינן מינוי היועץ המשפטי של העיריה.

)ה(  נקבע בדין כי לא ימונה אדם למשרה מסוימת אלא אם כן הוא בעל כשירות והתאמה 

וסמכת לבדיקה ולאישור כשירותו והתאמתו לתפקיד, תהיה ועדת המכרזים הועדה המ

 כאמור.

 

 . דרכי מינוי עובדים וכשירות עובד ביקורת 170

למשרות שיש עליהן  167)א( ראש העיריה רשאי למנות לעירייה עובדים שלא הוזכרו בסעיף 

 הקצבה בתקציב המאושר.

למעט )ב( לא יתמנה אדם לעובד עירייה לרבות למשרות המנויות בתוספת החמישית, 

המנהל הכללי אלא לאחר שראש העיריה או מי שהוא הסמיך לכך הכריז על המשרה בפומבי 

 על פי כללים לפי סעיף קטן )ג(.

(  במהלך מינוי למשרה המנויה בתוספת החמישית או למשרת פקח תונח לפני 1( )1-)ב

הרשעה  ועדת המכרזים הדנה בעניין, חוות דעתו של היועץ המשפטי של העיריה בדבר קיום

של המועמד בעבירה שבשל אופייה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקיד; 

במהלך מינוי למשרת יועץ משפטי תונח לפני ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים חוות 

דעת כאמור, על ידי היועץ המשפטי של משרד הפנים; החליטה ועדת המכרזים בניגוד לחוות 

פטי תחליט המועצה בעניין מינוי אדם למשרה כאמור; בפסקה זו, דעתו של היועץ המש

 "פקח"  לרבות נושא משרה בעירייה הממלא תפקידי פיקוח.
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(  שר הפנים, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ושר המשפטים, ובאישור ועדת הפנים 2)

ות דעת ואיכות הסביבה של הכנסת רשאי לקבוע בעלי תפקידים נוספים שלגביהם תידרש חו

 (.1היועץ המשפטי של העיריה כאמור בפסקה )

(  השר לביטחון הפנים בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים ואיכות 3)

הסביבה של הכנסת יקבע דרכי מסירת מידע בדבר קיום הרשעה של מועמד כאמור בסעיף 

 זה.

קנות כללים בדבר דרכי )ג( השר, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, יקבע בת

מכרז ופרטיו, אם בדרך כלל ואם לסוגי משרות, ורשאי הוא בתקנות כאמור לקבוע משרות 

 וסוגי משרות שעליהן לא תחול, בתנאים שיקבע, חובת מכרז.

)ד( לא תחול חובת מכרז לפי סעיף קטן )ב( על משרות שלהן מתקבל אדם באמצעות לשכת 

 .1959התשי"ט תעסוקה לפי חוק שירות התעסוקה,

)ה( ראש העיריה בהסכמת מבקר העיריה ימנה עובדים ללשכת מבקר העיריה בהתאם 

פי האמור בהוראות סעיפים קטנים )א( עד )ד(. -לתקנים שיקבע שר הפנים בתקנות ועל

תקנים לפי סעיף קטן זה ייקבעו בידי השר בהתחשב במספר התושבים, בתחומה של 

 העיריה ובגודל תקציבה השנתי.

לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העיריה אלא אם כן   14( 1)ה

 (.4( עד )1)ג()167התקיימו בו הוראות סעיף 

(, רשאי ראש העיריה, בהסכמת מבקר העיריה, לאשר 1(  על אף הוראות סעיף קטן )ה2)ה

כש ניסיון במשך ( אם ר4)ג()167מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף 

 .1992-שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב

)ו( עובדי לשכת מבקר העיריה דינם כשאר עובדי העיריה, ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות 

 ממבקר העיריה בלבד.

285 

מבקר העיריה, אלא  )ז( לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העיריה, שלא בהסכמתו של

 (.1א)171בכפוף להוראות סעיף 

 עובד המבצע פעולת ביקורת. -)ח(  בסעיף זה, "עובד ביקורת" 

 

 א. תפקידי המבקר 170

 )א( ואלה תפקידי המבקר:

, 1965-( לבדוק אם פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה1)

ך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תו

 והחיסכון;

 ( לבדוק את פעולות עובדי העיריה;2)
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( לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל 3)

 דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;

כספי העיריה ושמירת ( לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת 4)

 רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

)ב( הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן לגבי 

כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העיריה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר 

מי שעומד לביקורת לפי מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. ל

 סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר";

)ג( בכפוף לאמור בסעיף קטן )א(, יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי 

 -הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת 

 ( על פי שיקול דעתו של המבקר;1)

 ( על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני;2)

(  על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על 3)

 שני נושאים לשנת עבודה.

 )ד( המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.

)ה( מבקר העיריה יכין ויגיש לראש העיריה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו, לרבות 

ת התקציב לפי הפקודה. היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור הצעת תקן, במסגרת הכנ

קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העיריה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים 

 בתחומה של העיריה ובגודל תקציבה השנתי.

)ו( ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העיריה, כפי 

 עיריה, במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי.שהגיש אותן מבקר ה

 

 ב. המצאת מסמכים ומסירת מידע 170

ראש העיריה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העיריה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי  (א)

המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, 

ו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העיריה ימציאו למבקר העיריה, על פי דרישת

דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר העיריה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה 

 הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.

)ב( למבקר העיריה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר 

נים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העיריה מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתו

 או של המשרתים את העיריה או של גוף עירוני מבוקר.

פי דין, יחולו על מבקר העיריה ועל עובדים מטעמו המגבלות -)ג( לגבי מידע החסוי על

 הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.



 2018העירייה לשנת דוח מבקר 

168 
 

ד העיריה, יחולו עליו, לעניין עבודתו האמורה, כל )ד( עובדו של מבקר העיריה שאינו עוב

 איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העיריה.

)ה( לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העיריה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת 

ישיבה העיריה או כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר; ב

 שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו.

 

 ג. דו"ח המבקר 170

)א( המבקר יגיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערך; הדו"ח יוגש אחת לשנה, לא 

באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח; בדוח יסכם המבקר  1-יאוחר מ

ים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם את פעולותיו, יפרט את הליקוי

בעתיד; בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק ממנו לוועדה לענייני 

ב לחוק מבקר 21-א ו21ביקורת; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 

 ]נוסח משולב[. 1958-המדינה, התשי"ח

קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש העיריה ולוועדה לענייני )ב( בנוסף לאמור בסעיף 

ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העיריה או 

 הועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

)ג( תוך שלושה חדשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העיריה לוועדה לענייני ביקורת 

 על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.את הערותיו 

)ד( הועדה לענייני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העיריה עליו ותגיש למועצה 

לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העיריה 

ותיו על הדוח עד תום התקופה כאמור בסעיף קטן )ג(. לא הגיש ראש העיריה את הער

האמורה, תדון הועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד 

תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העיריה לוועדה. בטרם תשלים 

הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי 

 או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח. משרה של העיריה

( תוך חודשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון 1)ה(  )

 מיוחד בהם ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור.

עצה עד תום התקופה כאמור (  לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המו2)       

בסעיף קטן )ד(, או לא המציא ראש העיריה לכל חברי המועצה העתק מהדוח 

בצירוף הערותיו, ימציא המבקר עותק הדוח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדוח 

 ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העיריה.

ף זה או חלק ממנו או תכנו, לפני שחלף המועד )ו( לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעי

שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא בקורת של מבקר העיריה, ואולם מבקר 

 העיריה או ראש העיריה רשאי, באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור.
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)ז(  היה למבקר העיריה יסוד להניח שראש העיריה או היועץ המשפטי של העיריה, הוא צד 

, יעביר 1977-עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק העונשין, התשל"ז לעשיית

 המבקר את העניין במישרין לידיעת מבקר המדינה.

 

 .  חומר שאינו ראיה 1ג170

דוחות המבקר, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מבקר העיריה במילוי תפקידו, 

פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך  לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא יהיו

 משמעתי.

 

 א.  צוות לתיקון ליקויים 1ג170

עובדי העיריה החברים בצוות לתיקון ליקויים, שמונה לפי הוראת  -)א( בסעיף זה, "הצוות" 

חוק  -]נוסח משולב[ )בסעיף זה  1958-א)ב( לחוק מבקר המדינה, התשי"ח21סעיף 

 מבקר המדינה(.

ים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש מבקר העיריה ושנדון )ב( הצוות ידון בדרכ

(, לפי העניין, ובדרכים למניעת הישנותם של 2( או )1ג)ה()170על ידי המועצה לפי סעיף 

 ליקויים בעתיד.

)ג( הצוות יגיש את המלצותיו לראש העיריה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח מבקר העיריה 

המועצה, וידווח לוועדה לענייני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה נדון על ידי 

 חודשים.

)ד( ראש העיריה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים, ובלבד שינמק דחיה זו לפני מבקר 

העיריה והוועדה לענייני ביקורת, בכתב, לא יאוחר משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו 

 המלצות הצוות.

 ב לחוק מבקר המדינה.21–א ו21ראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים )ה( אין בהו

 

 . פיטורי עובדים בכירים171

)א( לא יפוטר אלא אם 167)א( בכפוף להוראות סעיף זה, עובד העיריה שנתמנה לפי סעיף 

כן, לפי המלצת ראש העיריה הוחלט על כך בישיבת המועצה לאחר שניתנה הודעה כדין 

 ועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.לכל חברי המ

 (, רשאי ראש העיריה לפטרו.2)א167(  מנהל כללי שנתמנה לפי סעיף 1)א

( לא יפוטר היועץ המשפטי לעירייה שהוא עובדה או הגזבר, אלא לפי המלצת ראש 1)ב(  ) 

העיריה ובאישור המועצה ברוב של שני שלישים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין 

 לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.
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המועצה ברוב של שלושה  ( לא יפוטר מבקר העיריה שהוא עובדה אלא באישור2)          

רבעים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון 

 באותה ישיבה.

)ג( לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר העיריה, הגזבר או היועץ המשפטי לעירייה 

 אלא לאחר שניתנה להם זכות לשאת לפני המועצה את דברם בעניין הפיטורים.

( וסבר הגזבר כי ההחלטה 1( החליטה המועצה לפטר גזבר כאמור בסעיף קטן )ב()1( )1)ג

לפטרו התבססה על טעמים שאינם ענייניים, רשאי הוא לפנות  לוועדה שימנה השר 

לעניין סעיף קטן זה בבקשה לבחון את החלטת המועצה; בוועדה יהיו חברים נציגי השר 

עובדי משרדיהם, ושמספרם ייקבע בידי השר;  ונציגי שר האוצר שימנו השרים מבין

נוכחה הועדה לאחר שנתנה הזדמנות לראש העיריה להשמיע טענותיו, שהחלטת 

 המועצה אינה נובעת משיקולים ענייניים, רשאית היא לבטל את החלטת המועצה. 

( רשאית, מיזמתה או לבקשת ראש העיריה, לבדוק האם פעל 1( הועדה האמורה בפסקה )2)

שלא בהתאם להוראות פקודה זו או להוראות כל דין; מצאה הועדה כי גזבר פעל  גזבר

כאמור, רשאית היא, לאחר שנתנה לגזבר הזדמנות להשמיע את טענותיו, להמליץ לפני 

ימים מיום קבלת המלצת  14מועצת העיריה לפטר את הגזבר; ראש העיריה יכנס, בתוך 

ו של הגזבר, שבה תינתן לגזבר הזדמנות הועדה כאמור, ישיבת מועצה לעניין פיטורי

להשמיע את טענותיו; החלטת המועצה לפיטוריו של הגזבר לפי פסקה זו תתקבל, על 

(, ברוב של חברי המועצה הנוכחים באותה ישיבה; לא 1אף הוראות סעיף קטן )ב()

החליטה המועצה על פיטוריו של הגזבר, רשאי השר להורות על פיטוריו לאחר ששקל 

 לטת המועצה.את הח

( יחולו, בשינויים המחויבים, גם על השעיית מבקר 1)ג-)ד( הוראות סעיפים קטנים )ב( )ג( ו

 העיריה, הגזבר או היועץ המשפטי לעירייה.

)ה( האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי חוק הרשויות 

יו של עובד עירייה שסעיף זה , לפסוק בדבר פיטור1978-המקומיות )משמעת(, התשל"ח

 דן בו, בשל עבירת משמעת כמשמעותה בחוק האמור.

 

 א. פיטורי עובדים אחרים 171

 - 171עובד העיריה שאינו מהעובדים המנויים בסעיף 

 (  יפטרו ראש העיריה על פי החלטת בית דין למשמעת לפי חוק המשמעת;1)

העיריה, המנהל הכללי של העיריה ( רשאית לפטרו ועדת פיטורים שחבריה הם: גזבר 2)

אם  -מנהל כוח האדם בעירייה וכן היועץ המשפטי של העיריה מינתה לכך  -ובאין מנהל כללי 

 הפיטורים היו שלא מחמת עבירת משמעת כמשמעותה בחוק המשמעת.
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 א. פרסום דו"ח ביקורת או ממצא ביקורת 334

ג)ו( או תנאי 170ומפר בכך את סעיף המפרסם דו"ח או חלקו או תכנו או ממצא ביקורת, 

 מאסר שנה. -בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור, דינו 

 

 . תקנות 347

השר רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועה של הפקודה. תקנות כאמור לעניין 

פעולתו של מבקר העיריה או לעניין הטיפול בדו"ח שהוא מגיש טעונות אישור הועדה לענייני 

 רת המדינה של הכנסת.ביקו

 

 תוספת שניה )תיקון: תשס"ח(פרק שנים עשר: דיונים מיוחדים )תיקון: תשס"ח(

 . דינים וחשבונות, הצעות תקציב והיטלי ארנונות )תיקון: תשס"ח(57

 216)א( ראש עירייה יקבע מועד לדיון מיוחד בדוח השנתי והדוח החצי שנתי כאמור בסעיף 

ר, חודש לאחר הגשתו; הדיון בדוח מבקר העיריה ובדוח לפקודה, שיהיה, לכל המאוח

 ג לפקודה.170מבקר המדינה, יהיה באופן ובמועדים הקבועים בסעיף 

)ב( ראש עירייה יקבע מועד לדיון מיוחד בהצעת התקציב ובתשלומי החובה, שיתקיים 

 בישיבות שלא מן המניין.

מצב בכל תאגיד שהעירייה )ג( ראש עירייה יגיש למועצה פעם בשנה לפחות דוח על ה

 משתתפת בו, ולפי דרישה של חבר המועצה יקוים דיון בדוח זה.

 )א( לתקנון זה לעניין ימי השבוע יחול גם על דיונים לפי סעיף זה.6)ד( סעיף 

 

 . ישיבות בעניינים מיוחדים 58

יפתח עניין מיוחד(,  -לתקנון זה )בסעיף זה  57)א( בישיבות בעניינים המפורטים בסעיף 

לתקנון זה, תקבע  48היושב ראש, או מי שהוא יורה, בדברי ההסבר, ובכפוף לאמור בסעיף 

המועצה בעצמה את משך הזמן שיוקדש לדיון; ואולם שליש מחברי המועצה רשאי לדרוש 

לתקנון זה  48שהזמן שיוקדש לדיון בהצעת התקציב לא יפחת משש שעות; הוראות סעיף 

 א התקציב.לא יחולו על ישיבות בנוש

 )ב( בישיבה הראשונה בעניין המיוחד לא יידון כל דבר אחר מלבד אותו עניין מיוחד.

)ג( יחולו גם על ישיבות -)א( ו6)א( לתקנון זה, הוראות סעיף 7)ג( בכפוף לאמור בסעיף 

 מיוחדות וישיבות שלא מן המניין.
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 תוספת חמישית )תיקון: תשס"ה(

 ((2)א167)סעיף 

 רשימת המשרות: -המכרזים לבחירת עובדים בכירים ועדת 

 ( מנהל כללי;1

 ( מזכיר;2)

 ( מהנדס;3)

 ( רופא וטרינר;4)

 ( היועץ המשפטי;5)

 ( מנהל מחלקת חינוך;6)

 ( מבקר;7)

 ( גזבר8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


