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דבר המבקר
אני מתכבד בזאת להגיש את דוח הביקורת לשנת  2019על פי סעיף 170ג(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש).
הביקורת בעירייה נערכה בהתאם לסמכותי על פי פקודת העיריות וכן לתקנים המקצועיים המקובלים של
לשכת המבקרים הפנימיים – ישראל.
דוח ביקורת זה עוסק בנושאים הבאים:
 .1פרויקטים בביצוע החברה הכלכלית לפיתוח קריית אונו
 .2ניהול כספים בבתי ספר.
 .3ניהול מאגרי מידע.
 .4אבטחת מידע.
 .5בקרה אחר חשבונות חשמל.

דוח הביקורת השנתי המוגש בזאת כולל המלצות מפורטות לתיקון הליקויים שעלו בביקורת.
בהתאם לסעיף 170ג1א בפקודת העיריות פועל בעירייה צוות לתיקון ליקויים בראשות מנכ"ל העירייה אשר
מתפקידו לדון בדרכים ובמועדים לתיקון הליקויים שנמצאו בביקורת.

בכבוד רב,
שמעון זהבי ,רו"ח
מבקר העירייה

מרץ 2020
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דוח מבקר העיריה מס' 17/2019
בנושא:

פרויקטים בביצוע
החברה הכלכלית לפיתוח
קריית אונו

4

דוח מבקר העירייה 2019

תוכן עניינים
כללי

6-

מטרת הביקורת

8-

שיטת הביקורת

9-

פירוט הממצאים

10 -

סיכום ומסקנות

22 -

5

דוח מבקר העירייה 2019

כללי
 .1החברה הכלכלית לפיתוח קריית אונו בע"מ ח.פ מספר  51-455034-2הינה תאגיד
עירוני .החברה נוסדה בשנת  1961והחלה את פעילותה בדצמבר  . 1999החברה
רשומה כחברה בערבון מוגבל בשליטת עיריית קריית אונו .החברה שוכנת ברחוב
תנועת המרי מספר  3בעיר ואינה משלמת דמי שכירות לעירייה עבור השימוש בנכס.
על פי התקנות ,שר הפנים צריך לתת אישור להקמת החברה אך אישור זה טרם
התקבל למרות חלוף הזמן .לחברה אין תקנון מאושר.
 .2דירקטוריון החברה מונה  12חברים המונים נציגי ציבור ,חברי מועצה ועובדי עירייה
בחלוקה שווה .יו"ר הדירקטוריון הינו חבר מועצת העיר קריית אונו וכמו כן עוד
שלושה מחברי הדירקטוריון הינם חברי מועצת העיר .בנוסף חברים בדירקטוריון
מנכ"ל העירייה ,גזברית העירייה ,מהנדס העיר ומנהלת מחלקת בתי ספר .כאמור
בנוסף לעיל ישנם עוד  4נציגי ציבור החברים הדירקטוריון.
 .3לחברה חמישה עובדים:
א .מנכ"ל
ב .סמנכ"ל החברה
ג .מתאם פרויקטים
ד .עוזרת אדמיניסטרטיבית
ה .מזכירה
 .4החברה הכלכלית מתקשרת עם שירותים חיצוניים של עו"ד ,הנה"ח ורו"ח מבקר.
לחברה הכלכלית אין מבקר פנימי קבוע ואין ביקורת פנימית שוטפת אודות
התנהלותה.
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 .5מטרות החברה -החברה הכלכלית הינה תאגיד עירוני ומשמשת כמנוף כלכלי לפיתוח
וקידום הרשות המקומית באמצעות יזמות ופיתוח כלכלי תוך שימוש מושכל במשאבים
העומדים לרשותה .החברה עוסקת גם בהשכרת נכסי העירייה .החברה לפיתוח
קריית אונו מהווה אמצעי לפיתוח האורבאני של העיר וקשר ליזמים לפיתוח והקמת
פרויקטים כלכליים בעיר.
החברה לפיתוח איננה מתוקצבת ע"י העירייה ו /או כל גוף אחר ופועלת על בסיס
מדדי הצלחה כלכליים ויעדים ברורים לביצוע עבודה.החברה הציגה לביקורת תכנית
עבודה ותקציב לשנת .2019
 .6דוחותיה הכספיים של החברה לשנים  : 2017-2018לחברה רואה חשבון מבקר
ודוחות מבוקרים עם חוות דעת חלקה .הכנסות החברה הכלכלית הן בעיקרן מניהול
נכסים ומניהול פרויקטים ובממוצע ההכנסות בחלקים כמעט שווים בין שני התחומים.
לחברה רווחים צבורים בסך של כ  4.5מיליון  .₪החברה מציגה רווח נקי בדוחותיה
הכספיים באופן עקבי ומציגה גידול צפוי ברווח הצפוי בתקציב לשנת  .2019החברה
נרשמה ברשויות מע"מ כמלכ"ר ומדווחת בהתאם לרשויות בשירותים אותם היא
מספקת לעירייה .בפרויקטים שאינם עבור שירותי ניהול לעירייה ,מדווחת החברה
לרשויות כחברה בע"מ.
לשיטתה של החברה הכלכלית ישנם בחברה שני סוגי הכנסות:
א .הכנסה מפעילותה כמוסד ציבורי – הכנסות אלו אינן חייבות במס.
ב .הכנסות מפעילות עסקית -הכנסות אלו חייבות ומדווחות במס.
פקיד השומה אינו מקבל את עמדת החברה שמגדירה את מרבית פעילותה
כמוסד ציבורי שאינו חייב במס ודיון שומות מתנהל בנושא.
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מטרת הביקורת
 .7בחינת שלושה פרויקטים שבוצעו עבור העירייה על ידי החברה הכלכלית לפיתוח
קריית אונו.

שיטת הביקורת
 .8הביקורת בחנה שלשה פרויקטים בביצוע החברה הכלכלית לפיתוח:
א .שדרוג רחוב קורצ'אק
ב .בניית בית הצופים עבר הירדן
ג .תוספת כיתות בבית ספר ניר ועבודות שדרוג החשמל בכיתות הקיימות.
 .9בוצעה פגישת היכרות עם מנכ"ל החברה וכמו כן הביקורת קיבלה הבהרות ונתונים
ממנכ"ל ומסמנכ"ל החברה.
במהלך הביקורת נבחנו האסמכתאות והנתונים הבאים:

.10

א .מסמכי המכרז לביצוע העבודות ופרסום המכרז בתקשורת.
ב .מסמכי הזמנות העבודה מהעירייה לחברה וצווי תחילת עבודה.
ג .חוזי ההתקשרות עם קבלני הביצוע.
ד .תוספות ונספחים לחוזים.
ה .טבלאות בדבר הוצאות הפרויקטים.
ו.

ערבויות ביצוע.

ז .חשבוניות ודרישות תשלום.
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תגובת המבוקר שולבה בסעיפי הדו"ח השונים.

פירוט הממצאים
כללי
.11

לאחר סיום הפרויקט החברה מעבירה אותו לידי העירייה עם תיק מסירה

מסודר הכולל שמות וטלפונים של אנשי קשר .החברה ממשיכה ללוות את המזמין
(העירייה או מי מטעמה) במהלך שנת הבדק .לאחר סיום שנת הבדק האחריות
עוברת לעירייה בכל מה שקשור לקבלן או בפנייה אל מי מטעמו בנוגע לליקויים.
בעירייה לא מנוהל מעקב אחר האחריות שניתנה על כל רכיב בפרויקטים ,ועל כן ייתכן
מאוד שלאחר זמן מה יידרש תיקון בפרויקט מסוים שנמצא עדיין באחריות הקבלן
המבצע  ,אולם עקב כך שאין תיעוד ומעקב אחר האחריות לפרויקט  ,התיקון יתבצע
על ידי משאבי העירייה ולא על ידי הקבלן המבצע שהטיפול בתקלה מצוי תחת
אחריותו.
.12

החברה הכלכלית מעסיקה בכל פרויקט יועצים שונים כגון :יועצי בטיחות,

חשמל ,מעלית ,נגישות וכו' .מטרת העסקתם של יועצים אלו הינה תכנון הפרויקט כל
אחד בתחום אחריותו וכמו כן בקרה ופיקוח עליון אחר הפרויקט .הביקורת ביקשה
לקבל מספר אישורים מהיועצים השונים על כך שהם ביצעו פיקוח עליון לפרויקט וכמו
כן שהפרויקט בוצע בהתאם לתכנון שלהם .הביקורת לא מצאה בחומר שום תיעוד
לאישורים אלו.
תגובת החברה הכלכלית:
בהתאם לבקשת הביקורת הועברה הדרישה לאישור ביצוע לפי תכנון מהיועצים ,והיועצים
העבירו את האישור ,יש לציין שחתימה של היועצים על טופס  4חופפת לאישור הנ"ל ,בכל
מקרה ,בפרויקטים החדשים נדרוש מסמך נוסף בהתאם להערות הביקורת לקבל אישור על
ביצוע בהתאם לתכנון.
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תוספת כיתות בבית ספר ניר ועבודות שדרוג החשמל בכיתות הקיימות
מכרז פומבי:

.13

א .הצעות מחיר עבור מכרז פומבי ( 31/2017תב"ר  )3077התקבלו עד ליום
.26.10.17
ב .המכרז נסקר ונמצא תקין.
ג .למכרז הוגשו  2הצעות ושתיהן נמצאו תקינות -ההצעות היו זהות למעט
המחיר .בהצעה של החברה הזוכה ניתנה הנחה בסך  1.6%והחברה שלא
זכתה הציעה הנחה של  .1.3%הפער הכספי בין ההנחות עמד על כ12,000 -
 ₪לכל הפרויקט.
ד .ועדת המכרזים החליטה לבחור בהצעה הזוכה על פי שיקול המחיר בלבד.
החברה הקבלנית:

.14

א .ביום  2.11.17הודיע מנכ"ל העירייה לחברת "גלובל צמנטק" על זכיה במכרז
לתוספת כיתות בבית ספר ניר.
ב .החברה הזוכה הגישה תצהיר כדין .החברה הציגה קבלה עבור רכישת מסמכי
המכרז .החברה הגישה הצעה ובה הנחה בשיעור של  1.6%ממחיר המחירון.
ג .החברה הגישה ערבות כמבוקש ,על סך  250אלפי  ₪ואף האריכה את כתב
הערבות ביום  18.1.18עד ליום .26.1.19
ד .נחתם חוזה כדין עם החברה.
ה .ביטוח -החברה הציגה בנספח ד' ביטוח מחברת הראל כפי שהתבקש מתנאי
המכרז .הביטוח הוגדר עד ליום .1.10.18
מכיוון שטופס  4ניתן בפועל רק כחודשיים לאחר מכן אזי ככל הנראה לא היה
כיסוי ביטוחי לעבודות הסיום.
תגובת החברה הכלכלית:
אישור אכלוס ניתן ב . 31/08/2018-עד לתאריך זה הסתיימו העבודות העיקריות
בפרויקט ונמסרו האישורים הנדרשים לטופס ( 4פרט לאישור מתאגיד המים אשר
לגביו יש סיכום נפרד בין העירייה לתאגיד).
ו.

נחתם כתב כמויות בהתאם לזכייה במכרז.
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ז .מהנדסת העיר חתמה על צו תחילת עבודה ליום .19.11.17
ח .תקופת ביצוע העבודה הינה  240ימים קלנדרים .תכנון לוחות הזמנים כפי
שקבלה הביקורת חורגים מלוח הזמנים המוסכם של  240ימים .טופס 4
התקבל לאחר כ 365 -ימים מתחילת העבודות.
ט .על פי סעיף  43.1להסכם ,עבור חריגה בלוח הזמנים יוטל קנס של ₪ 1000
לכל יום פיגור אולם ,קנס כאמור לא הושת עבור החריגה ,וכמו כן לא ניתנה
ארכה בלוחות הזמנים בפקודות השינויים.
תגובת החברה הכלכלית:
הקבלן לא חויב בגין פיגורים מהסיבות הבאות:
.1לבקשת העירייה בוצעו שינויים בעבודות הפיתוח שגרמו להתארכות לוחות
הזמנים.
.2תוך כדי העבודות סוכם עם הקבלן על ביצוע עבודות החשמל בבית הספר הקיים,
מאחר ועבודות החשמל באגף הישן נעשו בזמן שביה"ס היה פעיל ולכן היה צריך
להתחשב בדרישות בית הספר וקב"ט העירייה ולכן התעכב לוח הזמנים לביצוע.
י.

לא נחתם הסכם עם החברה הקבלנית אודות פקודות השינויים וכתבי הכמויות
בגינם.
תגובת החברה הכלכלית:
בהתאם לסעיף  31.1בעמוד  34לחוזה להגדלה של עד  50%מהחוזה נדרשים רק
פקודת שינויים ואישור מועצת עיר.

.15

פקודת שינויים:
א .נמצאו שלוש פקודות שינויים :תוספת עבור חשמל ,תוספת תקרה ועבודות
נוספות.
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ב .ביום  26.3.18נחתמה פקודת שינויים ראשונה בסך של  ₪ 1,146,636לפני
( ₪ 4,613,851כ 24.85% -תוספת לסכום

מע"מ .הסכום המקורי עמד על
המקורי).

ג .ביום  1.5.18נחתמה פקודת שינויים שנייה בסך של  ₪ 135,513לפני מע"מ.
ד .פקודת שינויים שלישית נחתמה בסך של  ₪ 164,925עבור עבודות נוספות
ותוספת לכמויות חוזה.
ה .סה"כ הגידול בפקודות השינויים עומד על כ 31.4% -מהסכום המקורי.
ו.

לאחר שבחברה הכלכלית הסתמן גידול של מעל  25%מהתקציב המקורי
לקבלן המבצע ,נשלח מכתב למנכ"ל העירייה ביום  ,18.4.18שבו הוא
מתבקש להעלות את הבקשה לגידול בפני מועצת העיר.

ז .פקודות השינויים אושרו במועצת העיר ונחתמו על ידי כל בעלי התפקידים
בעירייה ,בחברה הכלכלית והחברה המפקחת.
ח .לא ניתנה ארכה בלוחות הזמנים בפקודות השינויים.
.16

התקשרות עם החברה המפקחת והתנהלותה:
א .החברה הכלכלית התקשרה עם חברת "אופק י.ר הנדסה ובנין בע"מ" על מנת
לפקח על ביצוע הפרויקט שזכתה בו חברת הביצוע הקבלנית "גלובל צמנטק"
.
ב .לא בוצע מכרז טרם ההתקשרות עם החברה המפקחת.
תגובת החברה הכלכלית:
בעבר החברה עבדה עם מספר מפקחים ובהתאם לניסיון שנצבר מולם הוחלט מי
מהם מתאים יותר לפרויקט מסוים ,עם זאת לפני כשנה קודם נושא המאגר והיום
פניות לבעלי מקצוע אך ורק דרך המאגר".
ג .הביקורת קיבלה את הרשימה של מאגר המפקחים הכוללת כיום שישה
מפקחים.
ד .חוזה בין החברה המפקחת לחברה הכלכלית נחתם ביום  .14.2.17החוזה
נסקר על ידי הביקורת ונמצא תקין.
12
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ה .תנאי התשלום הינם לפי קצב התקדמות הפרויקט ובהתאמה לתשלומים של
הקבלן המבצע.
ו.

ביטוח – התקבל ביטוח החתום על ידי חברת איילון שתוקפו מיום  1.7.16ועד
ליום  .30.6.18ההיקף הביטוחי נמצא תקין.

ז .לא התקבלה ארכה לביטוח עד לתום העבודות וקבלת טופס השלמה וטופס .4
תגובת החברה הכלכלית:
המפקח לא מבצע ביטוח ייעודי עבור החוזה אלא מבוטח באופן קבוע בביטוח
אחריות מקצועית .החברה אכן לא ביקשה ממנו לראות את העדכון של הביטוח
כאשר הסתיים תוקף המסמך שנמצא בידיה .מדובר על מפקח שעובד שנים רבות
מול החברה והעירייה וידוע בקפדנותו על כל הנושאים הנדרשים.
ח .ביום  22.7.18נשלח על ידי החברה המפקחת דוח עם בקשה להשלמות
ותיקונים לגבי עבודות החברה המבצעת.
ט .התקבל טופס שכותרתו "פרוטוקול מסירה" שתאריכו  30.9.18ונכתב בו כי
"העבודות בוצעו בשלמותן והושלמו לשביעות רצוננו" .הטופס חתום על ידי כל
הצדדים כמתבקש.
.17

יועצים שונים:
א .לצורך הפרויקט התקבלו חוות דעת מ 42 -בעלי מקצוע שונים ,בעלות כוללת
של כ 744 -אלפי ( ₪לא כולל פיקוח).
ב .התקבלו אישורי השלמות עבודה ואישור תקינות ממהנדס השלד ,יועץ
החשמל ,יועץ מיזוג אויר ,יועץ אינסטלציה ואישור כיבוי אש.
ג .לדברי החברה הכלכלית ,היועצים נבחרים מתוך רשימות בעלי מקצוע
הנמצאים אצל החברה הכלכלית/העירייה שמתקשרת איתם.
ד .בפני הביקורת הוצגו שלוש הצעות מחיר לפחות עבור כל סוג ייעוץ כמתבקש.

.18

טפסי גמר:
א .התקבל אישור ממהנדס החשמל אודות תקינות מערכות החשמל.
ב .התקבל אישור תקינות מבודק חשמל אודות בדיקת החשמל במתקן.
13
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ג .התקבל אישור תקינות מעבדה לתקרות שנוספו.
ד .התקבל אישור עמידת חומרים בשריפה על ידי חברת "טכנו ליין הנדסת
חשמל".
ה .התקבל אישור תקינות צנרת כיבוי אש.
ו.

התקבל אישור תקינות מיזוג אויר.

ז .התקבל אישור אדריכל.
ח .התקבל טופס  4חתום כדין ביום .19.11.18
ט .לא התקבל טופס השלמה חתום על ידי הקבלן.
תגובת החברה הכלכלית:
פרוטוקול המסירה (כשהוא ללא הערות) חופף לתעודת השלמה.

שדרוג רחוב קורצ'אק
מכרז פומבי

.19

א .המכרז הפומבי נעשה בפיקוחו של משרד עו"ד.
ב .סיור קבלנים נערך בתאריך  .21.6.16הוגשו שש הצעות למכרז עד לתאריך
 .28.6.16חמש הצעות מתוך השש עמדו בתנאי המכרז.
ג .לאחר הגשת ההצעות ביקש אחד המציעים למשוך את הצעתו בטענה לטעות
סופר .מנכ"ל העירייה ביקש מהקבלן להעלות את בקשתו בכתב וזה האחרון
עשה כן.
ד .בתאריך  11.7.19הודיע עו"ד שפיקח על המכרז לוועדת המכרזים כי אין
מניעה מלקבל את ההצעה הנמוכה ביותר  ,והוא ממליץ לקבל הצעה זו משום
שמחירה הוא הנמוך ביותר וכי לעירייה ולחברה ניסיון טוב עם המציע.
ה .מנכ"ל העירייה הודיע לקבלן על זכייתו במכרז בתאריך .19.7.16
ו.

הקבלן שזכה במכרז הציע את ההנחה הגדולה ביותר ,בשיעור של 29.7%
מהמחיר שהוצג (הצעה שמחירה טוב בכ 11% -מההצעה לפניה).
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החברה המבצעת:

.20

א .החברה רכשה את מסמכי המכרז והגישה את כל מסמכי המכרז כמתבקש.
ב .החברה הגישה תצהיר ואת הצעת המחיר כנדרש.
ג .החברה הציגה רישיון קבלן כנדרש.
ד .נחתם הסכם בין העירייה והחברה הכלכלית לבין החברה המבצעת ביום
.1.8.16
ה .החברה המבצעת תקבל עבור עבודתה  + ₪ 1,401,891מע"מ( .עמוד 39
להסכם ההתקשרות).
ו.

לאחר פקודות השינויים אושרה תוספת של  + ₪ 580,483מע"מ.

ז .החברה המבצעת הציגה ביום  26.6.16ערבות בסך  100אלפי  ₪כנדרש.
תאריך פקיעת הערבות הינו  .28.9.16הוצגה ארכה לערבות שניתנה עד ליום
.28.9.17
ח .החברה לא הציגה אישור ביטוחי כנדרש.
.21

פקודות שינויים:
א .בוצעו שלוש פקודות שינויים בסך כולל של ( ₪ 580,483לפני מע"מ) .פקודות
השינויים יצרו גידול בעלות הפרויקט בכ 41% -מהסכום המקורי.
ב .תחשיב התשלומים של החברה הכלכלית בפקודת השינויים השנייה גדולה
בכ ₪ 42,806 -לעומת האישור שנחתם.
תגובת החברה הכלכלית:
מדובר על פקודת שינויים בהתאם לאומדנים  .בפועל ,התשלום לקבלן היה בהתאם
לביצוע בפועל והיה נמוך מההערכה בפקודת השינויים.

ג .בתאריך  2.4.17הוגשה בקשה למנכ"ל העירייה לקבל את אישור מועצת העיר
להגדלה התב"ר .בתאריך  5.4.17אישרה מועצת העיר את הגדלת התב"ר.
ד .התקבלה חוות דעת של היועמ"ש של העירייה ביום  3.4.17שייתכן וביציאה
למכרז חדש ייתכן והנזק יעלה על התועלת ולכן הוא ממליץ להמשיך עם
הקבלן הנוכחי.
15
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יועצים שונים:

.22

א .נבדקה התנהלות החברה הכלכלית מול היועצים השונים מחתימת הזמנת
העבודה ועד דוח פיקוח עליון שהתקבל מהיועצים.
ב .על פי החברה הכלכלית כל היועצים נבחרו מתוך רשימות סגורות והתקבלו
שלוש הצעות מחיר עבור כל ייעוץ.
ג .חברת "דקר בניין והנדסה בע"מ" נשכרה על מנת לתכנן את הרחוב ואת
התנועה ברחוב בתמורה ל + ₪ 45,000מע"מ .לימים הוגדל סכום ההסכם
עם החברה בעוד  ₪ 10,620כולל מע"מ.
ד .ראש העיר ,גזברית העירייה ומהנדסת העיר חתמו על ההזמנה.
מנכ"ל העירייה לא היה חתום על ההזמנה ועל התוספת להזמנה בניגוד
לנוהל.
תגובת החברה הכלכלית:
בזמן ביצוע ההזמנה לא היה נוהל שכזה.
ה .חברת "דקר בניין והנדסה בע"מ" העבירה לחברה המפקחת דוח ליקויים ביום
 11.7.17עם  24ליקויים .לא התקבל דוח "חלק" מחברת דקר אודות תיקון
הליקויים.
ו.

בפועל שולמו לחברת "דקר בניין והנדסה בע"מ"  ₪ 1,615ביתר.
תגובת החברה הכלכלית:
תשלום ביתר נבע מהתייקרויות שחברת דקר חייבה בכל חשבון .בשל העובדה
שהחברה ליוותה את העירייה משנת  2012ודרשה התייקרויות על הזמן הממושך
של עבודת הייעוץ.

ז .תכנון התאורה בוצע ע"י "טיקטין תכנון חשמל" תמורת + ₪ 15,750מע"מ.
ראש העיר ,גזברית העירייה ומהנדסת העיר חתמו על ההזמנה.
מנכ"ל העירייה וחברת טיקטין לא היו חתומים על ההזמנה ועל התוספת
להזמנה בניגוד לנוהל.
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תגובת החברה הכלכלית:
בזמן ביצוע ההזמנה לא היה נוהל שכזה.
ח .הכנת מפה טופוגרפית בוצע ע"י מר ירוסלב תמורת  + ₪ 8,000מע"מ.
ט .ראש העיר ,גזברית העירייה ומהנדסת העיר חתמו על ההזמנה.
מנכ"ל העירייה ומר ירוסלב לא היו חתומים על ההזמנה ועל התוספת להזמנה
בניגוד לנוהל.

תגובת החברה הכלכלית:
בזמן ביצוע ההזמנה לא היה נוהל שכזה.
י.

תכנית הניקוז בוצעה ע"י "מלין מהנדסים" תמורת + ₪ 4,518מע"מ .הזמנת
העבודה נמצאה תקינה.

יא .כמו כן נבדקו הזמנות העבודה הבאות ונמצאו תקינות:
 העתקת ברז כיבוי אש בבית כנסת למי אונו תמורת + ₪ 4,223מע"מ.
 העתקת פילר גן ילדים ע"י חברת חשמל תמורת  + ₪ 9,853מע"מ.
 העתקת פילר ליד בית כנסת ע"י חברת חשמל תמורת  + ₪ 2,940מע"מ.
.23

פרוטוקול מסירה
א .בהסכם המקורי נקבע כי העבודות יושלמו לאחר  180ימים קלנדריים (סעיף
 5.1בהסכם).
ב .התקבל צו תחילת עבודות ל  11.8.16ולתקופה של  180ימי עבודה קלנדריים.
ג .בפקודות השינויים נקבעה תוספת של  75ימים קלנדריים .סה"כ העבודות
נקבעו לסך של  255ימים קלנדריים.
ד .התקבלה רשימת ליקויים ראשונה ביום  12.3.17עם החברה המבצעת ויועץ
התאורה "טיקטין תכנון חשמל ( )2003בע"מ" ונמסרו  6ליקויים.
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ה .התקבלה רשימת ליקויים קודם לפרוטוקול המסירה ,ביום  7.5.17עם 38
ליקויים על ידי החברה המפקחת.
ו.

התקבלה רשימת ליקויים נוספת בסיור שנערך ביום  11.7.17עם  18ליקויים
על ידי החברה המפקחת.

ז .סוכם במייל מיום  12.7.17שהליקויים יתוקנו בתוך שבוע.
ח .נערך פרוטוקול מסירה ביום  .29.6.17על הפרוטוקול חתומה החברה
המבצעת ,החברה המפקחת והעירייה.
ט .בפרוטוקול נכתב כי ישנם ליקויים ברשימה נפרדת אך זו לא עברה לעיון ולא
התקבלה הודעה בדברת השלמת הליקויים .ייתכן שמדובר ברשימת הליקויים
מיום .11.7.17
י.

למרות שפרוטוקול המסירה לא היה חלק נחתם חשבון סופי שבו שוחררו כספי
הערבון.

.24

אישורים נוספים
התקבל אישור מהנדס חשמל ואישור מהנדס בודק בגמר הפרויקט .לא התקבל
אישור יועץ בטיחות כמתחייב מעמוד  42לחוזה.
תגובת החברה הכלכלית:
אין דרישה לאישור יועץ נגישות.

בניית בית הצופים עבר הירדן
.25

מכרז פומבי
א .סיור קבלנים נערך ביום  .5.6.17הצעות מחיר ניתן היה לקבל עד ליום
.26.6.17
ב .ביום  12.7.17החליטה ועדת המכרזים לפסול את אחת משתי ההצעות
שהוגשו בטענה שההצעה לא נכתבה על טופס ייעודי אלא על כתב הכמויות.
הטענה הוגדרה כמהותית על ידי ועדת המכרזים.
ג .בפסילת אחת ההצעות נותר לקבל את הצעת חברת גלובל צמנטק שהייתה
בהנחה של  3.1%מכתב הכמויות.
ד .נעדרה חתימתו של ראש העירייה ממסמך ההחלטה.
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ה .ביום  24.9.17אישר מפעל הפיס את הקמת בית הצופים על ידי הקבלן
שנבחר ,בתוכניות שאושרו ובמימון של כ  2.5מיליון .₪
ו.
.26

זמן ביצוע העבודות נקבע ל  365ימים קלנדריים.
החברה המבצעת:

א .לביצוע העבודות נבחרה חברת "גלובל צמנטק".
ב .נחתם הסכם בין העיריה והחברה הכלכלית לבין החברה המבצעת ביום
.24.7.17
ג .הביקורת קיבלה לידה את צו התחלת העבודות שתחילתו ביום 7.8.17
ולתקופה של  365ימים קלנדריים.
ד .עלות העבודה המקורית שהחברה הציעה עמדה על סך של .₪ 3,173,340
ה .החברה המציאה ערבות בנקאית על סך  200אלפי  ₪ביום 25.12.17
שתוקפה עד ליום  .25.12.18הומצאה הארכה לערבות עד ליום ,25.12.19
קרי עד לקבלת טופס  4ומעבר לכך.
ו.

התקבל אישור ביטוחי שתוקפו עד ליום  .30.8.18לא הומצאה ארכה לאישור
ביטוח עד לקבלת טופס .4

ז .עוכבו לחברה המבצעת  5%מסכום ההסכם וכמתחייב ממנו ,ובהתאם
לחשבונות החלקיים שהוצגו.
.27

החברה המפקחת:
א .מהחברה הכלכלית נמסר שהמפקח נבחר מתוך רשימה סגורה .הביקורת לא
קיבלה לידה רשימה שכזו ,או פרוטוקול אודות בחירת המפקח.
תגובת החברה הכלכלית:
החברה עבדה בעבר עם מספר מפקחים ובהתאם לניסיון שנצבר מולם הוחלט מי
מהם מתאים יותר לפרויקט מסוים ,עם זאת קודם נושא המאגר והיום פניות לבל"מ
אך ורק דרך המאגר.
ב .נחתם הסכם בין העירייה לחברה הכלכלית והחברה המפקחת "זהר שמר
ניהול פרוייקטים בע"מ" ביום .10.1.16
ג .הומצא אישור ביטוחי בתוקף והארכה עד לסיום העבודות ומעבר לכך.
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ד .התקבל דוח מסירה סופי מהחברה המפקחת מיום  10.3.19ללא ליקויים.
פקודות שינויים:

.28

א .בוצעו ארבע פקודות שינויים בסך כולל של  ₪ 1,463,118גידול של כ – 30%
מהסכום המקורי.
ב .ביום  12.3.18אישרה מועצת העיר הגדלת תב"ר בסך  624אלפי .₪
ג .כל פקודות השינויים נחתמו כנדרש.
ד .ניתנה תוספת של  92ימים קלנדריים להשלמת העבודות.
ה .טופס  4הוגש במסגרת לוחות הזמנים כפי שנקבע בין הצדדים.

יועצים שונים:

.29

א .נבדקו  37הזמנות עבודה ונמצאו  35הזמנות עבודה תקינות.
יש לציין לשבח את מערכת ההזמנות והחתימות הדיגיטליות.
ב .הזמנת עבודה  702-014על סך  ₪ 50,740כולל מע"מ ,לתכנון אדריכלי מיום
 7.12.14לא נחתמה על ידי מנכ"ל העירייה .ככל הנראה טרום כניסת מערכת
ההזמנות הדיגיטליות .ההזמנה גם לא נחתמה על ידי האדריכלית נשוא
ההזמנה.
ג .הזמנת עבודה  7214למר דני לוי עבור פיתוח נוף ,מיום  19.1.16ובסך של
 ₪ 21,060לא נחתמה על ידי ראש העירייה (במערכת הזמנות החדשה).
ד .לדברי החברה הכלכלית ,היועצים נבחרו מתוך רשימת יועצים ,כאשר לכל
ייעוץ התקבלו  3הצעות מחיר .נושא זה מעוגן גם כן בהסכם מול החברה
המפקחת.
ה .הביקורת קיבלה לידה טבלה מרכזת אודות הצעות המחיר עבור היועצים
השונים.
ו.

לא התקבלה רשימת היועצים הסגורה שממנה נבחרו היועצים.
תגובת החברה הכלכלית:
לא הייתה רשימה סגורה של יועצים ,נשלחו בקשות ליועצים שעבדנו אתם בעבר
או כאלו שהמליצו לנו עליהם ,היום נשלח בל"מ ליועצים הרשומים במאגר.
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.30

טפסי גמר:
א .טופס  4התקבל ב 11.10.18 -אך מאחר ואינו נרשם נכון יצא טופס מתוקן ב-
.12.3.19
ב .פרוטוקול מסירה ללא ליקויים התקבל ביום .10.3.19
ג .לא התקבל דוח מסכם של המפקח אודות הפרויקט.
תגובת החברה הכלכלית:
המפקח מוציא פרוטוקולים לאורך הפרויקט ,עם סיום הפרויקט נרשם שהפרויקט
נמסר לשביעות רצון העירייה .החברה תבדוק אם מקובל לדרוש קבלת דוח מסכם
מהמפקחים בסיום הפרויקט ותפעל בהתאם למקובל.
ד .התקבל אישור חשמלאי בודק ללא ליקויים.

סיכום ומסקנות
.31

יש לכתוב תקנון לחברה הכלכלית וכמו כן לפעול לקבלת אישור משר הפנים

להקמת החברה.
תגובת החברה הכלכלית:
קיימת טיוטת תקנון מאושר ע"י משרד הפנים ,הוא לא מועבר לאישור מועצת העיר כיוון
שמשרד הפנים דורש שיו"ר החברה יהיה ראש העיר.
.32

הביקורת מצאה מספר מקרים בהם היו חסרות חתימות על גבי הזמנות

העבודה .לדעת הביקורת יש להקפיד שכל הגורמים הרלוונטיים יחתמו על הזמנות
העבודה.
.33

בפרויקט בניית בית הצופים עבר הירדן לא התקבל דוח מסכם של המפקח

אודות הפרויקט וכן אישור מהנדס לדעת הביקורת יש לדרוש לקבל את כל האישורים
בגמר כל פרויקט וכן לדאוג לשמירתם ותיעודם.
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.34

הביקורת מצאה כי בפרויקט שדרוג רחוב קורצ'אק למרות שפרוטוקול המסירה

לא היה חלק נחתם חשבון סופי עם הקבלן שבו שוחררו כספי העירבון .לדעת
הביקורת כספי עירבון ישוחררו רק לאחר הגשת פרוטוקול מסירה חלק.
.35

לדעת הביקורת יש לבצע מעקב במהלך הפרויקט ועד לסיומו באשר לחידוש

הביטוחים והערבויות של אנשי המקצוע השונים .יש לדרוש מהקבלן הארכת ביטוח
במקרה של עיכוב במסירת הפרויקט.
תגובת החברה הכלכלית:
קיים מעקב אחר הערבויות ,לגבי חידוש הביטוחים בימים אלו כבר מבוצע מעקב למרות
שמדובר על ביטוחים כלליים של היועצים ולא ערבויות בהתאם למכרז.
.36

הביקורת מצאה כי בפרויקט תוספת כיתות בבית הספר ניר החריגה מהמועד

הקבוע להגשת הפרויקט לא נאכפה.
תגובת החברה הכלכלית:
במידה ויש טענות כלפי קבלן על איחור הנושא נאכף ,בפרויקטים שנבדקו לא ניתן לבוא
בטענות לקבלן על פיגור בלו"ז מאחר והעיכובים נגרמו בעיקר משינויים ותוספות שדרשה
העירייה.
תשובת הביקורת לתגובת החברה הכלכלית:
במידה ויש פיגור בלו"ז בעקבות דרישות של העירייה ו/או החברה הכלכלית לתוספת כזו או
אחרת אזי יש להעריך את העיכוב ולרשום אותו בפקודת השינויים במקום המיועד לכך.
.37

בשלושת הפרויקטים שנבדקו נדרש אישור מועצת העיר ,קרי גידול של מעל

 25%מהעלות המקורית של הפרויקט .לדעת הביקורת על החברה הכלכלית לבצע
בחינה ולהסיק מסקנות אודות הגידול בעלויות בפרויקטים השונים ובכך לצמצם
למינימום גידול בעלויות במשך חיי הפרויקט.
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תגובת החברה הכלכלית:
בפרויקט בית ספר ניר הגידול נבע בעיקר מתוספת עבודות החשמל אשר לא היה חלק
מהפרויקט מהמקורי ולכן אין לקשר בין תוספת זו לגידול בפרויקט .בשל מורכבות העבודה
בביה"ס ניר הוחלט לנצל את האפשרות להגדלת ההתקשרות ב 50%-ולהטיל על הקבלן
שממילא עבד בביה"ס את המשימה במקום לשלב בין שני קבלנים שיעבדו באותו זמן
במסגרת עבודות אינטנסיבית בביה"ס.
בפרויקט צופים עבר הירדן -כנ"ל ,תוספת הקומה לא תוכננה להתבצע בשלב זה של
הפרויקט ולכן אין לקשר בין תוספת זו לגידול בפרויקט.
בפרויקט שדרוג רחוב קורצ'אק – כנ"ל ,לא תוכנן לבצע שדרוג של רחבות החניה לאורך
הרחוב ולכן אין לקשר בין תוספת זו לגידול בפרויקט.
.38

פיקוח על -יש לוודא כי בסיום כל פרויקט מתקבל דוח מפורט מהיועצים השונים

אודות עבודתם במהלך הפרויקט ,הפיקוח שהם ביצעו והמסקנות שלהם .לדעת
הביקורת ,כיום הדוחות הסופיים ללא מידע מספק.
תגובת החברה הכלכלית:
המפקח מוציא פרוטוקולים לאורך הפרויקט ,עם סיום הפרויקט נרשם שהפרויקט נמסר
לשביעות רצון העירייה .החברה תבדוק אם מקובל לדרוש קבלת דוח מסכם מהמפקחים
בסיום הפרויקט ותפעל בהתאם למקובל.
.39

הביקורת ממליצה לבצע מעקב אחרי אחריות הפרויקט ורכיביו גם לאחר

המסירה של הפרויקט לעירייה .לפעמים הקושי הוא במעקב בלבד אחרי אנשי
המקצוע השונים ,כעבור מספר שנים מיום מסירת הפרויקט.
הפתרון הקיים כיום בחלק מהמקרים הוא תיקון ליקויים על ידי אנשי המקצוע הקיימים
במערכת.
תגובת החברה הכלכלית:
החברה מלווה את העירייה בכל מה שקשור ברג'קטים במהלך שנת הבדק .עם סיום שנת
הבדק נערך סיור ביוזמת החברה לבדיקת הליקויים שנדרש לתקן והחברה מלווה את הקבלן
עד להשלמת כל הליקויים ורק לאחר מכן משחררים לקבלן את ערבות הבדק.
במקרה ויש ליקויים לאחר שנת הבדק ההתקשרות מול הקבלן נעשית ע"י העירייה ,במידה
ונדרש החברה מסייעת לעירייה.
23

דוח מבקר העירייה 2019

דוח מבקר העיריה מס' 18/2019
בנושא:

ניהול כספי עצמאי
בבתי הספר

24

דוח מבקר העירייה 2019

תוכן עניינים
תקציר מנהלים

26 -

כללי

28 -

מטרת הביקורת

31 -

היקף הביקורת

32 -

שיטת הביקורת

33 -

פירוט הממצאים

34 -

25

דוח מבקר העירייה 2019

תקציר מנהלים
סעיף
בדוח

נושא

לא נעשה מעקב ורישום אחר
ניצול כספי עודפים ולכן לא ניתן
לשייך הוצאות שנעשו בבתי
הספר מכספים אלו לשנים
שבהם נצברו העודפים.

28

29

עודפים
מפעילות
בתי ספר לא קיים נוהל מסודר בבתי
הספר ובמחלקת חינוך העירייה
אודות ניצול יתרות עודפים
במלך השנה.

32

ניהול
תקציב
שנתי
ומעקב
ביצוע
33

42

ממצאים

תקציבי
העירייה

בבתי הספר שנבדקו לא קיים
נוהל כתוב לאופן הכנת תקציב
שנתי ומעקב ביצוע ,כמו כן לא
קיים מעקב שוטף או תקופתי
מטעם אגף החינוך בעירייה
אודות ניצול תקציבי בתי הספר
ולא מופקים דוחות תקופתיים
למעט דוח שנתי בסוף השנה.

הכנת התקציב השנתי בבתי
הספר משה שרת ,יעקב כהן
ורימונים אינם מבוצעים באופן
שוטף לאורך השנים – 2016
. 2018

המלצה

לקבוע נוהל דיווח ומעקב אחר
ניצול עודפים בבתי הספר,
כאשר הדיווח בסוף כל שנה
יכלול פירוט אודות מטרת ניצול
העודף ומעקב אחר ביצוע.

לקיים נוהל ברור ואחיד לבתי
הספר בניהול עצמי בנושא
הכנת תקציב שנתי בתחילת
שנת הלימודים.

להכין דוחות תקופתיים בבתי
הספר אודות ניצול התקציב
לצורך מעקב גם באגף החינוך
בעירייה .דוחות תקופתיים
יתריעו בפני חריגה תקציבית
אפשרית בסוף השנה ויוכלו
לשמש בסיס לצפי לשנים
בעתיד.

לאור הפערים שנמצאו ברישום
ההכנסות מניהול עצמי בדוחות
בתי הספר אל מול רישום
על פי ממצאי בדיקת רישום
ההעברות הכספיות במערכות
הכנסות מניהול עצמי בבתי
הספר אל מול רישום ההעברות העירייה ,הביקורת ממליצה
הכספיות בעירייה ,עולה כי ישנו לבצע בדיקה מעמיקה לסיבת
פער בין הכנסות ניהול עצמי כפי הפערים בנוסף הביקורת
ממליצה לבצע מעקב ובקרה
שרשות בדוחות הכספיים של
במהלך השנה באגף החינוך
בתי הספר לבין הסכומים
ובבתי הספר לאופן רישום
הרשומים במערכות העירייה.
ההכנסות וההוצאות מניהול
עצמי.
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תגובת הביקורת

הוצאות בגין עודפים מתועדות בכרטסת הנהלת
חשבונות של ביה"ס כפי שמתועדות כל
ההוצאות השוטפות .כספי העודפים עומדים
לשימוש ביה"ס עבור פרויקטים ייעודיים
ומתוכננים מראש וכן עבור חריגות שוטפות
ובמסגרת הניהול העצמי ביה"ס רשאי לנצל
ולנהל את כספיו באופן עצמאי וע"פ צרכיו
הכלכליים והפדגוגים ולכן לא קיים נוהל ספציפי
בדבר מהות ההוצאה .אגף החינוך אינו רואה
צורך בהגדרת נוהל ספציפי לעודפים אלו
המהווים חלק אינטגרלי מתקציב ביה"ס.

הביקורת ממליצה ורואה
צורך בדווח לאגף
החינוך בעירייה אודות
ייעוד אל מול ניצול
עודפים וזאת כאמצעי
פיקוח ומעקב אחר
התנהלות כספית של
בתי הספר.

השנה התקיימו לראשונה ועדות מלוות בהן דנו
בתכנון התקציבי של השנה הנוכחית וסקירת
דוח הביצוע של שנה קודמת של כל בית ספר
בנפרד ,בוועדה זו הציגו ביה"ס את אומדן
הכנסותיהם והוצאותיהם לשנה הקרובה וקיבלו
את הערות הנוכחים בוועדה ,באחריות ביה"ס
ליישם את השינויים הנדרשים .בספר הנהלים
הקיים מצוין כי במהלך חודש ינואר יש להגיש
דו"ח גם לתקופה של ספטמבר-דצמבר ,חשבת
אגף החינוך תבצע מעקב אחר הגשת דוחות
אלו .לעניין הממצא בסעיף  33מציין המבקר כי
לא הוכנו תקציבים ל 3-בתי ספר ,בספר
הנהלים הקיים קיימות הנחיות מסודרות בדבר
בניית התקציב וניצולו .לעניין ההמלצה בסעיף
 33דוחות ביצוע (דוחות כספיים) מוגשים מידי
שנה באופן שוטף ובמקרים בהם יש חשש כי
ביה"ס ייכנס לגרעון מתערב אגף החינוך ודואג
לסייע בהתאם לצורך.

חשבת אגף החינוך מבצעת בקרה שוטפת על
הכספים המועברים לבתי הספר ובמקרים רבים
מתבצעים עדכונים (תוספות/קיזוזים במידת
הצורך) .הצגת הנתונים כפי שמופיעה בדוח
הביקורת בין שני הסעיפים איננה ברת השוואה
שכן בסעיף הכנסות ניהול עצמי נכללות תנועות
נוספות מטעם העירייה שאינן חלק מסל
התלמיד השוטף.
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סעיף
בדוח

56

68

80

נושא

הוצאות
ורכש

תגובת המבוקר

ממצאים

המלצה

ממצאי בדיקת תהליך
ההתקשרות בבתי הספר
שנבדקו ,עולה כי :אין אחידות
בנוהל התקשרות לכל בתי
הספר וכי כל בית ספר אימץ
נוהל שונה .באגף החינוך
בעירייה אין נוהל עדכני מוסדר
וידוע אודות תהליך רכש בבתי
הספר וכן לא נעשות בקרות
מצד העירייה מפעם לפעם
אודות רכישות .בחמשת בתי
הספר שנבדקו נמצאו ליקויים
שונים בתהליך ההתקשרות
אשר לא נוהלו על פי נוהל בתי
הספר

הביקורת ממליצה לרענן נהלים
ולקבוע נוהל התקשרות אחיד
לכל בתי הספר על מנת שיוכלו
להתנהל בתוך מסגרת אחידה
לצורך מנהל תקין .כמו כן
הביקורת ממליצה לבצע בקרה
ומעקב מצד אגף החינוך
בעירייה בנושא אחת לתקופה
לצורך יישום הנוהל בפועל

הביקורת רואה לנכון כי
יש לחדד את נהלי
הרכש ולהטמיע נוהל
אחיד לכולם לצורך
בקרה ומעקב בצורה
אחידה ,היות וממצאי
הבדיקה המדגמית העלו
בספר הנהלים קיים נוהל בנושא "רכש
כי בתי הספר מתנהלים
הצטיידות ושירותים" אליו מחויבים כל בתי
בנוהל שונה וכי ההנחיות
הספר בניהול העצמי ,בקרה נקודתית מתבצעת
והנהלים לא נאכפות
בהתאם לנהלים אלו ולפי דרישה במידה וביה"ס
בפועל באופן שוטף
פונה במידה ומדובר בסכומים גדולים .על מנת
בחמישה בתי ספר.
לבצע בקרה ומעקב שוטף מצד האגף מעבר
התנהלות שלא לפי
לקיים יש צורך בכוח אדם נוסף או בבקרה
הנחיות ונהלים בנושא
חיצונית.
רכש עלולות להביא
להתנהלות לקויה
ובמקרים מסוימים
לבזבוז כספים שלא
לצורך כתוצאה מאי
ביצוע נוהל והשוואות בין
ספקים ונותני שירות.

אגף החינוך דואג להפיץ ולעדכן את ביה"ס
בנוהל השכרת חדרים ,חשבת האגף מלווה
בתי הספר אינם עובדים על פי
באופן שוטף כל פנייה בנושא .בתחילת כל
נוהל אחיד בכל הנוגע לפעולות יש להטמיע את הנוהל הקיים
השכרת
תהליך פונה ביה"ס לאגף ורק לאחר אישור
השכרת חדרים ואולמות .כמו כן באגף החינוך בעירייה בבתי
חדרים
הספר ולבצע מעקב מידי תקופה מהותי של מנהלת האגף מועבר לביה"ס חוזה
לא מתקיימת בקרה שוטפת
ואולמות
לחתימה של השוכר ומנהלת ביה"ס .לאחר
מטעם העירייה אודות השכרת לצורך בדיקת אכיפת הנוהל
בבתי ספר
סבב חתימות ברשות נשלחת לביה"ס דרישת
בפועל
חדרים ובדיקה תקופתית
תשלום איתה מגיע השוכר לשלם בקופת
שהנוהל בעירייה מיושם
העירייה והסכום (בניכוי מע"מ) מועבר לביה"ס.

ניהול
אינווטר

לא קיימים בבתי הספר דוחות או
קבצי ניהול מלאי אינוונטר
עדכניים ומפורטים .בבתי הספר
לא קיימים נהלים כתובים בנושא
רישום ועדכון אינוונטר .מבדיקה
באגף חינוך בעירייה ,עולה כי
ישנו נוהל כתוב ישן בחוברת
נהלים אשר אינו מפרט את
ההליך הנדרש .בעירייה לא
קיימת מערכת אינוונטר אשר
באמצעותה יהיה אפשר לקלוט
מידע אודות מלאי ורכוש עדכני
קיים בבתי הספר .אי רישום
מלאי ורכוש קבוע קיים במערכת
או בקבצים חכמים עלול להביל
להוצאות של בתי הספר
והעירייה שלא לצורך.

אמנם לא קיימים בביה"ס דוחות או קבצי ניהול
הביקורת ממליצה להטמיע נוהל
מלאי עדכניים ומן הראוי שהדבר יטופל וינוהל
מוסדר ואחיד לרישום ותיעוד
בצורה שוטפת .מומלץ על ידינו כי נציג
אינוונטר בבתי הספר ,כאשר
מהעירייה האחראי על תיעוד המלאי העירוני,
העירייה תוכל לקלוט את
ינהל ויפקח גם על מלאי בת"ס שכן מלאי
הנתונים למערכת אינוונטר
מוסדות החינוך הינו חלק אינטגרלי מהמלאי
רשותי ובכך לבצע רישום ,מעקב
העירוני .יתרה מכך ,רכישות גדולות כגון
ובקרה נוספת אחר רכישות של
מחשבים ,ריהוט וציוד יקר מבוצעים בפיקוח
ציוד ורכוש קבוע בתי הספר
ולעיתים ממומנות באופן חלקי או מלא על ידי
ורכישות חוזרות
העיריה.
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הביקורת רואה לנכון כי
יש לחדד ולהטמיע את
הנהול הקיים בבתי ספר,
וזאת על מנת למנוע
מקרים של חריגה
מהנוהל של אגף חינוך
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כללי
 .1עיריית קריית אונו מפעילה כיום עשרה בתי ספר יסודיים בניהול עצמי.
הביקורת בדקה היבטים באופן הניהול העצמי הכספי של חמישה בתי ספר
בעיר :ניר ,משה שרת ,רימונים ,אביגדור וורשה ויעקב כהן.
 .2מטרות עיקריות בניהול העצמי:
 חיזוק החינוך הציבורי.
 יצירת תרבות ארגונית המאפשרת מענה דיפרנציאלי לצורכי תלמידים,
קיום למידה משמעותית והעלאת רמת ההישגיות של התלמיד.
 הבטחת רווחתם הלימודית ,הרגשית והחברתית של
התלמידים ומתן מענה מיטבי לצרכים הייחודיים של כל תלמיד.
 השבחת הניהול של בתי הספר בכלל ושל התחום הפדגוגי בפרט.
 הגברת המודעות של הנהלות בתי הספר להיותן אחראיות ומחויבות
לתפוקות ולתוצאות ,תוך שימוש מושכל במשאבים שהועמדו לרשותן כדי
להשיג את מטרותיהן.
 הרחבת מעגל השותפים הפועלים לקידום החינוך בבתי הספר
והמעורבים בו.
 .3מדיניות הניהול העצמי:
המעבר לניהול עצמי של בתי ספר משמעותו הנהגת מדיניות ניהולית-
חינוכית שבמסגרתה מועברים לבתי הספר ממשרד החינוך ומהרשויות
המקומיות סמכויות ,משאבים ואחריות .למנהל בית הספר ולצוותו ניתן
מרחב של סמכות וגמישות בהיבטים פדגוגיים ,ארגוניים וכלכליים לשם
מימוש יעדיו וצרכיו של בית הספר  -ומוקד קבלת ההחלטות מועבר לבית
הספר.
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 .4עקרונות הניהול העצמי:
ניהול עצמי מבוסס על שישה עקרונות יסוד אשר בלעדיהם לא ניתן לקיים
מערך ארגוני-כלכלי-תפעולי מיטבי בבתי הספר ,ואלו הם:
 מיקוד שליטה פנימי
 האצלת סמכויות וביזור סמכויות
 ניהול מושכל של משאבים
 בית ספר כארגון לומד
 אחריות ,מחויבות ומתן דין וחשבון (אחריותיות)
 פיתוח יחסי בית הספר-סביבה
 .5מדיניות
 הגדרת מטרות פדגוגיות בית ספריות ברורות ומוסכמות בהתאמה
לצורכי בית הספר.
 התאמת תכניות הלימודים למטרות הפדגוגיות של בית הספר.
 הפעלת משוב פנימי לשם קידום אוכלוסיות תלמידים ופיתוח צוותי
ההוראה.
 הרחבת סמכויות בתחום כוח העזר ורכישת שירותים.
 הגברת העצמאות של בית הספר בניהול התקציב (משק כספים סגור).
 .6גבולות הסמכות של בתי הספר:
בד בבד עם הגדלת המרחב האוטונומי ,בתי ספר בניהול עצמי פועלים
במסגרת מדיניות ממלכתית ומחויבים להנחיות משרד החינוך המגדירות
את גבולות הסמכות והאוטונומיה שלהם.
 .7מודל התקצוב והתפעול:
בסיס המודל הכלכלי של בתי הספר בניהול עצמי עומד איגום של מרב
המשאבים הגמישים המוקצים לו ממקורות שונים (משרד החינוך ,הרשות
המקומית ומקורות נוספים) והעברתו לרשות בית הספר ,באופן
29
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שהמשאבים יהיו זמינים לבית הספר ,והוא יוכל להפנותם לטובת היעדים
והצרכים שהגדיר לעצמו.
סל תלמיד –התקציב המועבר על ידי הרשות המקומית לחשבונות בתי
הספר בניהול עצמי לצורך ניהולם כמשק כספים סגור.
סל תקצוב –התקציב שהרשות המקומית מעמידה לרשות בתי הספר
בניהול עצמי ,הכולל הן את סל התלמיד המועבר לחשבונות בתי הספר והן
את תקציב בית הספר המנוהל באמצעות הרשות המקומית (כגון לצורך
העסקת שרתים ,מזכירים ,עובדי ניקיון ועוד).
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מטרת הביקורת
 .8בחינת עמידת בתי הספר בהוראות ניהול עצמי כפי שנקבעו ע"י אגף
החינוך בעירייה.
 .9בדיקת אופן הניהול והבקרה בבתי הספר על נושא התקציב והכספים
במסגרת הניהול העצמי.
 .10בחינת טיב מידת הבקרה של אגף החינוך על יישום ההוראות ע"י בתי
הספר.
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היקף הביקורת
 .11בדיקת נהלים
 .12בדיקת הדוח הכספי והתקציב
 .13בדיקת היתרות הכספיות בסוף השנה ,גירעונות ,הפקדה לפיקדונות ,נ
ניצול היתרה.
 .14בדיקת התקשרויות עם ספקים ,בין היתר :בדיקת הצעות מחיר ,ועדת
רכש ואישור הזמנות.
 .15בדיקת אישור וחתימות עבור חשבונות לתשלום ,לרבות של מנהל בית
הספר
 .16בדיקת ניהול האינוונטר.
 .17בדיקת הוצאות חריגות.
 .18בדיקת תשלומי ההורים.
 .19בדיקת תהליך הגבייה -שיקים משורטטים ומוגבלים בסחירות ,הפרדה
בין מקבל למפקיד התקבולים ,מראש ולא במהלך השנה ,הפקדה בחשבון
בנק באופן מידי כולל המחאות דחויות ,שיעור הגבייה ,הנחות.
 .20בדיקת ניהול השכרת נכסים על ידי בית הספר (במידה וקיים)
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שיטת הביקורת
.21

קיום שיחות ופגישות עם בעלי תפקידים באגף החינוך בעירייה ובבתי
הספר שנדגמו.

.22

בחינת קיום נהלי עבודה פנימיים בבתי הספר ,התאמתם להוראות
העירייה ומידת יישומם.

.23

בדיקת התאמה בין הכספים שעוברו ע"י העירייה לבין הרישום בבתי
הספר בפועל.

.24

בחינה מדגמית של סעיפי ההוצאות ותהליכי ההתקשרות עם ספקים
בבתי הספר.
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פירוט הממצאים
נתונים כספיים
להלן ריכוז נתוני דוחות רווח והפסד של בתי הספר לשנת תשע''ט

.25

(  : ) 2019 – 2018רימונים ,ניר ,משה שרת ,אביגדור וורשה ויעקב כהן:
שם בית הספר
הכנסות ניהול עצמי

ניר
766,265

רימונים
479,468

יעקב כהן
1,251,982

אביגדור וורשה
496,684

משה שרת
834,569

הכנסות משרד החינוך

14,174

8,999

3,420

21,476

10,365

הכנסות שונות

138,305

39,370

61,313

234,020

1,285,400

סה"כ הכנסות

918,744

527,837

561,417

1,507,478

2,130,334

הוצאות ניהול עצמי

483,179

388,341

387,991

701,996

1,013,125

22,150

2,837

6,072

19,543

7,488

הוצאות שונות

311,782

195,783

225,574

530,959

1,222,441

סה"כ הוצאות

817,111

586,961

619,637

1,252,498

2,243,054

סה"כ עודף/גרעון שוטף

101,633

-59,124

-58,220

254,980

-112,720

הוצאות משרד החינוך

.26

בתי הספר :אביגדור וורשה ,רימונים ומשה שרת סיימו את שנת
תשע''ט בגירעון שוטף ,כאשר בבתי הספר אביגדור וורשה ורימונים
ההפסד נובע מפעילות שונות ,ואילו בבית ספר משה שרת ההפסד
נובע מגרעון בהכנסות אל מול הוצאות של הניהול העצמי.

.27

הביקורת בחנה את ניצול העודפים השנתיים של בתי הספר לפעילויות
ו/או רכישות שונות .להלן טבלת נתוני העודפים מפעילות לשנת תשע''ט
( :) 2019 – 2018

שם בית הספר
יתרה מתשע"ח
עודף/גרעון שוטף תשע''ט
יתרת עודף

ניר
9,214
101,633
110,847

רימונים
128,162
-59,124
69,038

34

אביגדור
וורשה
260,531
-58,220
202,311

יעקב כהן
198,991
254,980
453,971

משה שרת
381,013
-112,720
268,293
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.28

משיחות שנעשו עם מנהלות בתי הספר שנבדקו עולה כי לא נעשה
מעקב ורישום אחר ניצול כספי עודפים ולכן לא ניתן לשייך הוצאות
שנעשו בבתי הספר מכספים אלו לשנים שבהם נצברו העודפים.

.29

לא קיים נוהל מסודר בבתי הספר ובמחלקת החינוך אודות ניצול יתרות
עודפים במהלך השנה.

המלצת הביקורת
.30

הביקורת ממליצה לקבוע נוהל דיווח ומעקב אחר ניצול עודפים בבתי
הספר ,כאשר הדיווח בסוף כל שנה יכלול פירוט אודות מטרת ניצול
העודף ומעקב אחר ביצוע.

ניהול תקציב וביצוע בבתי הספר
.31

הביקורת בחנה האם בבתי הספר שנבדקו הוכן תקציב שנתי וכן בוצע
מעקב אחריו ב –  4השנים האחרונות .להלן הממצאים:

הכנת תקציב שנתי:
שם בית הספר
ניר
אביגדור ורשה
שרת משה
יעקב כהן
רימונים

התשע"ו
קיים
קיים
אין
אין
קיים

התשע"ז
קיים
קיים
אין
אין
קיים

התשע"ח
קיים
קיים
אין
קיים
אין

התשע''ט
קיים
קיים
קיים
קיים
קיים

ביצוע מעקב:
שם בית הספר
ניר
אביגדור ורשה
שרת משה
יעקב כהן
רימונים

התשע"ו
קיים
קיים
אין
אין
אין

התשע"ז
קיים
קיים
אין
אין
אין

התשע"ח
קיים
קיים
אין
אין
אין

התשע''ט
קיים
קיים
קיים
קיים
קיים

 .32בבתי הספר שנבדקו לא קיים נוהל כתוב לאופן הכנת תקציב שנתי
ומעקב ביצוע ,כמו כן לא קיים מעקב שוטף או תקופתי מטעם אגף
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החינוך בעירייה אודות ניצול תקציבי בתי הספר ולא מופקים דוחות
תקופתיים למעט דוח שנתי בסוף השנה.
 .33הכנת התקציב השנתי בבתי הספר :משה שרת ,יעקב כהן ורימונים אינם
מבוצעים באופן שוטף לאורך השנים . 2018 – 2016
המלצות הביקורת:
 .34הביקורת ממליצה לקיים נוהל ברור ואחיד לבתי הספר בניהול עצמי
בנושא הכנת תקציב שנתי בתחילת שנת הלימודים.
 .35הביקורת ממליצה לבצע דוחות תקופתיים בבתי הספר אודות ניצול
התקציב לצורך מעקב גם באגף החינוך בעירייה .דוחות תקופתיים
יתריעו בפני חריגה תקציבית אפשרית בסוף השנה ויוכלו לשמש בסיס
לצפי עתידי.

תקציבי עירייה
 .36בכל שנה עיריית קריית אונו מעבירה כספים לניהול בתי הספר ,חלק
מכספים הינם תקציבים המחושבים לפי סל תלמיד וחלקם לפי צרכים:


הקצאה ישירה לפי חישוב של סל לתלמיד המתקבלת מידי חודש
בחודשו לצורך הניהול העצמי.



תקציב פיתוח ותקציבים שונים ממשרד החינוך המשתנים משנה לשנה
בהתאם לצרכי בית הספר.

 .37ההקצאה החודשית לצורך הניהול העצמי מתקבלת בסכום קבוע כפי
שנקבע בתחילת כל שנה .תקציב זה מועבר לחשבון הבנק של בית
הספר אחת לחודש .התקציבים הנוספים מועברים לבית הספר בהתאם
לצרכים בכל שנה.
 .38הרשות המקומית נדרשת לגבש עבור בתי-הספר שבתחומה "סל תקצוב
רשותי" הכולל בין היתר פירוט של תחומי האחריות המועברים לניהול
36
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בתי-הספר ופירוט של תחומי האחריות הממשיכים להיות מנוהלים
באמצעות הרשות המקומית.
 .39התעריף כאמור נקבע בכל שנה לילד .בשנת הלימודים תשע''ט לבית ספר
גדול התעריף הינו  ₪ 40.17ולבית ספר קטן  , ₪ 35.7הסכום שמועבר
לבית הספר הינו מכפלה של התעריף בכמות הילדים הרשומים בבית
הספר בכל שנה .בנוסף מועברים תוספות בעבור יוזמות פדגוגיות.
 .40להלן סעיפי ההוצאות לניהול עצמי של בתי הספר לשנת תשע''ט ( 2018
– ) 2019

סעיפי הוצאות
חשמל
טלפון ואינטרנט
ציוד משרדי
חדר לימוד ומלאכה
צילום ושכפול
בדק בית
גינון
חומרי ניקיון
ציוד ספורט
עזרה ראשונה
דואר ובולים
יוזמות פדגוגיות
כיבוד
מחשבים
רכש והצטיידות
אחזקת מזגנים
תחזוקת הנהח"ש
סיוע לנזקקים
דמי שתייה עובדי
ספרים לספריה
ציוד אור קולי
תוספת
דיפרנציאלית
הזנה
עובד סיוע
עמלות בנק
אירועים בבית ספר
סה"כ הוצאות
ניהול עצמי

יעקב
כהן
146,179
4,364
6,898
33,142
81,820
58,884
28,190
75,635
7,014
1,011
250
31,116
11,382

אביגדור
וורשה

שרת

רימונים

ניר

47,314
16,254

57,274
10,899

18,948
20,788
995
476
4,367
1,316
17,593

81,541
7,294
6,927
14,866
30,318
125,257
29,730
35,132
215
1,398
871
226,060
16,563
62,110
165,937
11,495
6,459

69,925
15,811
780
27,900
26,634
16,462
10,992
31,108
8,417
1,321

78,814
21,577
4,256
18,103
55,406
31,196
10,933
24,091
4,261
1,144

25,762
8,676
3,920

37,241

1,097
899
6,166

375
1,453
250

1,908
42,047

13,864

11,256

2,632

8,916

136,318
1,448

106,006
63,697
1,830

70,833
1,522

58,798
1,479

48,414
1,461
9,001

701,996

1,013,125

388,341

483,179

387,991
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1,166

14,719
1,439
1,072
30,957
60,323
12,630
16,926
5,628
2,752
21
97,631
5,673
8,074
58,391
1,200
9,132
2,547
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 .41הביקורת ערכה דגימה אודות העברת התשלום מהעירייה לבתי הספר
לצורך הניהול העצמי ,אשר מקורם בסל תלמיד ותוספות עבור יוזמות
פדגוגיות .להלן הממצאים:

בית הספר
הכנסות ניהול עצמי כפי
שרשום בדוחות הכספיים

ניר

766,265

רימונים

479,468

אביגדור
וורשה

496,684

יעקב כהן

1,251,982

משה
שרת

834,569

סכומים שהועברו לבתי
הספר כפי שנרשם במערכת
העירייה

377,541

266,721

300,533

687,509

359,194

הפרש

388,724

212,747

196,151

564,473

475,375

 .42על פי ממצאי בדיקת רישום הכנסות מניהול עצמי בבתי הספר אל מול
רישום ההעברות הכספיות בעירייה ,עולה כי ישנו פער כפי שמפורט
בטבלה לעיל ,דבר המקשה על בדיקת העברת תשלומים לבתי הספר
מהעירייה.
המלצות הביקורת:
 .43לאור הפערים שנמצאו ברישום ההכנסות מניהול עצמי בדוחות בתי
הספר אל מול רישום ההעברות הכספיות במערכות העירייה ,הביקורת
ממליצה לבצע בדיקה מעמיקה לסיבת הפערים.
 .44הביקורת ממליצה לבצע מעקב ובקרה במהלך השנה באגף החינוך
ובבתי הספר לאופן רישום ההכנסות וההוצאות מניהול עצמי.

תשלומי הורים
 .45גבית התשלום השנתי מהורי התלמידים מתבצעת בתחילת שנת
הלימודים ,כאשר כל התשלומים מתקבלים לחשבון בנק נפרד המיועד

38

דוח מבקר העירייה 2019

אך ורק להכנסות המתקבלות מהורי התלמידים ולהוצאות המשולמות
באופן ישיר מהכנסות אלו.
 .46במסגרת הביקורת נבדקה התאמת סכומי החיוב של ההורים להוראות
משרד החינוך בנוגע לסכומים המותרים לגביה במסגרת תשלומי החובה
והרשות פר תלמיד .חיוב ההורים מורכב משלושה סעיפים:


תשלומי חובה  -ביטוח תאונות אישיות .



תשלומי רשות  -בגין סל תרבות וטיולים.



תשלומים בגין רכישה מרוכזת של שירותים ושל ציוד אישי לתלמיד.

 .47תקרת תשלומי החובה והרשות נקבעים ע"י משרד החינוך בחוזר המופץ
מדי שנה לבתי הספר .הורים שאינם מעוניינים בשירותי הרכישה
המרוכזת רשאים להודיע על כך לבית הספר .במסגרת הביקורת נבדקה
ההתאמה בין סכומי תשלומי החובה והרשות שבתי הספר חייבו בגינם
את הורי התלמידים בלבד .לא נבדקה סבירות התשלומים הנדרשים בגין
הרכישה המרוכזת .להלן הממצאים:
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בית ספר משה שרת
כיתות א'-ב'
בפועל
עפ"י הנחייה
תשלומי חובה:
ביטוח תאונות
אישיות
תשלומי רשות:
אירועים בית
ספרים
סל תרבות
טיול שכבתי
מסיבות סיום
ועד הורים יישובי
תשלומי רכישות
מרוכזות:
פעילויות העשרה
רכישה מרוכזת

כיתות ג'-ד'
בפועל
עפ"י הנחייה

כיתות ה'
עפ"י הנחייה

בפועל

כיתות ו'
עפ"י הנחייה

בפועל

49

49

49

49

49

49

49

49

24
99
101

24
99
101

24
99
126

24
99
126

24
99
252

24
99
252

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

24
99
252
75
1.5

24
99
252
75
1.5

150
50

150
50

150
50

150
50

150
50

150
50

150
50

150
50

בית ספר אביגדור וורשה
כיתות א'-ב'
בפועל
עפ"י הנחייה
תשלומי חובה:
ביטוח תאונות
אישיות
תשלומי רשות:
סל תרבות
סיור לימודי
תשלומי רכישות
מרוכזות:
פרויקטים
לימודיים
ימי שיא
תוכנה ולומדות
מסיבת סיום

כיתות ג'-ד'
עפ"י הנחייה

בפועל

כיתות ה'
עפ"י הנחייה

בפועל

כיתות ו'
עפ"י הנחייה

בפועל

49

49

49

49

49

49

49

49

99
101

99
101

99
126

91
126

99
252

99
252

99
252

99
252

90
90
70

90
90
70

90
90
70

82
90
70

90
90
70

90
90
70

90
90
70
75

90
90
70
75
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בית ספר רימונים
כיתות א'-ב'
בפועל
עפ"י הנחייה
תשלומי חובה:
ביטוח תאונות
אישיות
תשלומי רשות:
סל תרבות
אירועים
כיתתיים
טיולים
תשלומי רכישות
מרוכזות:
פרויקטים
לימודיים
תקשורת ,יומנים,
יישומים
פעילות קהילתית
העשרה
תל"ן

כיתות ג'-ד'
בפועל
עפ"י הנחייה

כיתות ה'
בפועל
עפ"י הנחייה

כיתות ו'
בפועל
עפ"י הנחייה

49

49

49

49

49

49

49

49

99

99

99

99

99

99

99

99

24
101

24
101

24
126

24
126

24
252

24
252

24
252

24
252

70

70

70

70

70

70

70

70

40
80
60
230

40
80
60
230

40
80
60
230

40
80
60
230

40
80
60
230

40
80
60
230

40
80
60
230

40
80
60
230

בית ספר יעקב כהן
כיתות א'-ב'
עפ"י
בפועל
הנחייה

כיתות ג'-ד'
עפ"י
בפועל
הנחייה

כיתות ה'
עפ"י
בפועל
הנחייה

כיתות ו'
עפ"י
בפועל
הנחייה

תשלומי חובה:
ביטוח תאונות אישיות

49

49

49

49

49

49

49

49

תשלומי רשות:
אירועים בית ספרים

24

24

24

24

24

24

24

24

סל תרבות

99

99

99

99

99

99

99

99

סיור לימודי

100.5

100.5

125.5

125.5

251.5

251.5

386.5

386.5

מסיבת סיום כיתה ו'

75

75

ועד הורים יישובי
תשלומי רכישות
מרוכזות:

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

פרויקטים לימודיים

90

90

90

90

90

90

90

90

חומרי לימוד ומלאכה

40

40

40

40

40

40

40

40

מדיה ,עיתונות ותעודות

70

70

70

70

70

70

70

70

פעילות קהילתית

50

50

50

50

50

50

50

50

השאלת ספרים

280

280

280

280

280

280

280

280
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בית ספר ניר
כיתה א'
בפועל
עפ"י הנחייה
תשלומי חובה:
ביטוח תאונות
אישיות
תשלומי רשות:
סל תרבות
מסיבות כיתתיות
ועד הורים
טיולים
תשלומי רכישות
מרוכזות:
אירוע קהילתי
חומרי למידה
לימודי וטרינריה
ומעגלי אבי

49

49

49

49

49

49

98
24
1.5
90

98
24
1.5
90

99
24
1.5
90

99
24
1.5
90

99
24
1.5
85

99
24
1.5
85

19.5
60

19.5
60

19.5
60

19.5
60

19.5
60

19.5
60

478

478

422

422

478

478

כיתה ד'
עפ"י הנחייה
תשלומי חובה:
ביטוח תאונות
אישיות
תשלומי רשות:
סל תרבות
מסיבות כיתתיות
ועד הורים
מסיבת סיום
טיולים
תשלומי רכישות
מרוכזות:
סיור לימודי
אירוע קהילתי
קבוצות אקטיביסטיות
חומרי למידה
לימודי וטרינריה
ומעגלי אבי

כיתה ב'
בפועל
עפ"י הנחייה

כיתה ג'
בפועל
עפ"י הנחייה

בפועל

כיתה ה'
עפ"י הנחייה

בפועל

כיתה ו'
עפ"י הנחייה

בפועל

49

49

49

49

49

49

99
24
1.5

99
24
1.5

99
24
1.5

99
24
1.5

120

120

101

101

99
24
1.5
75
252

99
24
1.5
75
252

12
19.5
20
60

12
19.5
20
60

80
19.5
20
60

80
19.5
20
60

19.5
20
60

19.5
20
60

211

211

317

317

422

422

 .48על פי הממצאים לעיל בתי הספר גבו תעריפים בהתאם להנחיות משרד
הפנים ,לביקורת אין הערות בסעיף זה.

הוצאות ורכש
 .49על פי חוזר המנהל הכללי של משרד החינוך "הוראות בענייני כספים" :
"כל הוצאה בבית הספר תיעשה אך ורק במסגרת התקציב המאושר של
בית הספר על פי אישורו של המנהל .לפיכך יחתום המנהל על שובר
התשלום לספק ועל העתקו " .
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.50

הביקורת ביצעה בדיקת נהלים באגף החינוך בעירייה וכן נהלים בבתי
הספר אודות תהליך רכישה והוצאות .כמו כן נדגמו רכישות שנעשו
בבתי הספר בשנים  . 2019- 2017להלן ממצאי הבדיקות:

.51

בית ספר ניר

נוהל רכש:
סכום הרכישה
עד  1,000ש''ח

קריטריונים
הצעת מחיר אחת

 5,000 - 1,001ש''ח

 2הצעות מחיר

 20,000 - 5,001ש''ח

 3הצעות מחיר

 50,000 - 20,001ש''ח

 5הצעות מחיר

 100,000 - 50,001ש''ח
 100,001ש''ח ויותר

 5הצעות מחיר
אין לבצע רכישה אלא דרך הרשות באמצעות אגף החינוך

דגימת הוצאות:
שם הספק

שובר
תשלום

הצעת
מחיר
מהספק

הצעות מחיר
נוספות

אישור
מנהלת
לתשלום
חתום

צילום שיק חתום
ע"י  2בעלי זכות
חתימה

יש

יש

אין

יש

יש

יש

יש

התקבלו הצעות
מחיר מ4 -
ספקים נוספים

יש

יש

יש

התקבלו הצעות
מחיר מ2 -
ספקים נוספים

יש

יש

אין

יש

יש

יש

יש

יש

יש

חשבונית
סכום כולל
מע''מ

1

היי סיסטם
ריהוט
משרדי בע"מ

40,904.40

2

מערכות
מחשוב
ותקשורת z-
sys

16,795.00

יש

3

לוג'יק פוינט
בע"מ

4,018.00

יש

יש

4

סימולטני
באויר בע"מ

900.00

יש

יש

אין

5

גיא המדען
מדע ,חוויה,
השראה

4,212.00

יש

יש

יש

התקבלה
הצעות מחיר
אחת נוספת

6

אבירם
שלמקוביץ

800.00

יש

יש

אין

אין

יש

7

טוטל
גרפיקס
בע"מ

4,059.00

יש

יש

יש

התקבלו הצעות
מחיר מ2 -
ספקים נוספים

יש

יש
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 ב 2 -התקשרויות מתוך ה –  7שנבדקו ,לא נמצאו הצעות מחיר מהספק
שביצע את העבודה.


בהתקשרות אחת מתוך ה –  7שנבדקו ,לא נמצאו הצעות מחיר נוספות,
כאשר תהליך ההתקשרות לפי הנוהל עם אותו ספק מצריך  4הצעות מחיר
נוספות.

.52

בית ספר אביגדור וורשה

נוהל רכש:
קריטריונים

סכום הרכישה
עד  500ש''ח

פטור מהשוואת מחירים

 1,000 - 501ש''ח

לפחות הצעת מחיר אחת

 10,000 - 1,001ש''ח

לפחות  2הצעות מחיר

 25,000 - 10,001ש''ח

לפחות  3הצעות מחיר
באישור מנהלת מחלקת חינוך וחשב האגף ,בהתאם
לתוכנית העבודה המאושרת לאותה שנה

 25,001ש''ח ויותר

דגימת הוצאות:
שם הספק

סכום כולל
מע"מ

חשבונית

שובר
תשלום

הצעת
מחיר
מהספק

הצעות מחיר
נוספות

אישור
מנהלת
לתשלום
חתום

צילום שיק
חתום ע"י 2
בעלי זכות
חתימה

1

איתר שיווק

4,864.00

יש

יש

אין

אין

אין

אין

2

אומניה

3,451.50

יש

יש

אין

אין

אין

אין

3

חוויה ותוכן

5,500.00

יש

יש

אין

אין

אין

אין

4

פז ריהוט משרדי

47,806.00

יש

יש

יש

התקבלו
הצעות מחיר
מ 3 -ספקים
נוספים

אין

יש

5

ספורט מיכלין
בע"מ

950.00

יש

יש

יש

אין

אין

יש

6

בליינדס מוצרי
הצללה

6,449.00

יש

יש

יש

התקבלה
הצעות מחיר
אחת נוספת

אין

אין
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 ב –  3מתוך  6התקשרויות שנבדקו לא נמצאו הצעות מחיר מהספק ולא
הצעות מחיר נוספות ,כמתבקש בנוהל בית הספר  .ובהנחיות אגף חינוך
בעירייה.
 ב –  6מתוך  6ההתקשרויות שנבדקו לא נמצא אישור חתום על ידי מנהלת
בית הספר.
 ב  4-מתוך  6ההתקשרויות שנבדקו לא נמצא צילום צ'ק חתום על ידי 2
בעלי זכות חתימה לתשלום ספקים.
.53

בית ספר רימונים

נוהל רכש :
סכום הרכישה
עד  1,000ש''ח

קריטריונים
פטור

 5,000 - 1,001ש''ח

לפחות  2הצעות מחיר

 10,000 - 5,001ש''ח

לפחות  3הצעות מחיר

 67,984 - 10,001ש''ח

לפחות  4הצעות מחיר

 67,985ש''ח ויותר

על פי נהלי רכש

בדיקת הוצאות:
שם הספק

סכום כולל
מע"מ

חשבונית

שובר
תשלום

הצעת
מחיר
מהספק

הצעות מחיר
נוספות

אישור מנהלת
לתשלום חתום

צילום שיק
חתום ע"י 2
בעלי זכות
חתימה

1

גלומר וילונות

43,950.00

אין

אין

אין

התקבלו הצעות
מחיר מ 3 -ספקים
נוספים

יש

אין

2

תור-בוס

12,400.00

אין

אין

יש

התקבלו הצעות
מחיר מ 2 -ספקים
נוספים

יש

אין

3

סטודיו טל רם
בע"מ

2,632.50

יש

יש

יש

התקבלה הצעות
מחיר אחת נוספת

יש

יש

4

בי ספורט פיטנס
בע"מ

3,629.00

יש

יש

יש

התקבלה הצעות
מחיר אחת נוספת

יש

יש

 ב 2 -מתוך  4התקשרויות שנבדקו לא נמצאו חשבוניות ,שובר תשלום,
וצילום צ'ק חתום על ידי  2בעלי זכות חתימה.
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בית ספר משה שרת

.54

נוהל רכש:
קריטריונים

סכום הרכישה
הצעה אחת

עד  1,000ש''ח
 5,000 - 1,001ש''ח

 2הצעות מחיר

 20,000 - 5,001ש''ח

 3הצעות מחיר

 50,000 - 20,001ש''ח

 5הצעות מחיר

 100,000 - 50,001ש''ח

 5הצעות מחיר ,באישור מנהלת אגף החינוך
לא תתאפשר רכישה או התקשרות כלשהי ,אלא דרך
הרשות באמצעות אגף החינוך

 100,001ש''ח ויותר

בדיקת הוצאות:
שם הספק

סכום כולל
מע"מ

חשבונית

שובר
תשלום

הצעת
מחיר
מהספק

הצעות מחיר
נוספות

אישור
מנהלת
לתשלום
חתום

צילום שיק
חתום ע"י 2
בעלי זכות
חתימה

1

אונו בטחון
שירותי
מיגון

34,538.00

יש

יש

יש

התקבלו הצעות
מחיר מ 4 -ספקים
נוספים

יש

יש

2

מרדכי משה
עבודות
אלומיניום
וזכוכית

702.00

אין

אין

יש

אין

יש

אין

3

גינות עוז

64,935.00

יש

יש

יש

התקבלו הצעות
מחיר מ 4 -ספקים
נוספים

יש

יש

4

צורי גיאן
עבודות
נגרות

7,020.00

יש

יש

יש

התקבלו הצעות
מחיר מ 2 -ספקים
נוספים

יש

יש

5

שי בן
שמואל

43,056.00

אין

אין

יש

התקבלו הצעות
מחיר מ 4 -ספקים
נוספים

יש

אין

6

בלון לי

971.00

יש

אין

אין

אין

יש

אין

7

דלילה
הדרכה
וציוד בע"מ

638.00

יש

יש

יש

אין

יש

יש

 ב 3 -התקשרויות מתוך ה 7 -שנבדקו ,לא נמצא צילום צ'ק חתום על ידי
בעלי זכות חתימה.
 ב 3 -התקשרויות לא נמצאו שוברי תשלום.
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.55

בית ספר יעקב כהן

נוהל רכש:
פטור

עד  1,000ש''ח
 5,000 - 1,001ש''ח

לפחות  2הצעות מחיר

 10,000 - 5,001ש''ח

לפחות  3הצעות מחיר

 67,984 - 10,001ש''ח

לפחות  4הצעות מחיר
על פי נהלי רכש

 67,985ש''ח ויותר

בדיקת הוצאות:
שם הספק

סכום כולל
מע"מ

חשבונית

שובר
תשלום

הצעת מחיר
מהספק

הצעות מחיר
נוספות

אישור
מנהלת
לתשלום
חתום

צילום שיק
חתום ע"י 2
בעלי זכות
חתימה

1

א.ב .אחזקות -
עוזרי אבינועם

6,657.30

יש

יש

אין

אין

יש

יש

התקבלו
הצעות מחיר
מ 3 -ספקים
נוספים
אין

יש

יש

יש

יש

4

פנאי המאה ה-
 21בע"מ

35,100.00

יש

יש

יש

אין

יש

יש

5

Enjoy

10,500.00

יש

יש

יש

אין

יש

יש

6

טדי יזמות
והפקות בע"מ

41,000.00

יש

יש

יש

אין

יש

יש

7

בוקאי עזרא

2,800.00

אין

יש

אין

אין

יש

יש

8

יוסי מרדכי

8,400.00

יש

יש

יש

אין

יש

יש

9

יגל ויעשה פיתוח
סביבתי

11,641.50

יש

יש

אין

אין

יש

יש

10

א.ש .דנה קפיטל
מרקטס בע"מ

936.00

יש

יש

אין

אין

יש

יש

11

קופי טופ  -דפוס
אישי בע"מ

4,420.00

יש

יש

יש

התקבלו
הצעות מחיר
מ 2 -ספקים
נוספים

יש

יש

12

סטה יבוא סחר
ושיווק בע"מ

8,752.00

יש

יש

יש

אין

יש

יש

13

יוסי מרדכי

54,639.00

יש

יש

יש

התקבלו
הצעות מחיר
מ 4 -ספקים
נוספים

יש

2

ג'ירפה עיצוב
בע"מ

15,595.00

יש

יש

יש

3

פרסומוטור בע"מ

44,086.00

יש

יש

אין
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 ב 9 -מתוך  13ההתקשרויות שנבדקו לא נמצאו הצעות מחיר נוספות
כמתבקש בהתאם לנוהל בית הספר ונוהל העירייה.
 בהתקשרות אחת מתוך  13שנבדקו ,לא נתקבלה חשבונית מהספק.
 .56מממצאי בדיקת תהליך ההתקשרות בבתי הספר שנבדקו ,עולה כי-
א .אין אחידות בנוהל התקשרות לכל בתי הספר וכי כל בית ספר אימץ נוהל
שונה.
ב .באגף החינוך בעירייה אין נוהל עדכני מוסדר וידוע אודות תהליך רכש בבתי
הספר וכן לא נעשות בקרות מצד העירייה מפעם לפעם אודות רכישות.
ג .בחמשת בתי הספר שנבדקו נמצאו ליקויים שונים בתהליך ההתקשרות אשר
לא נוהלו על פי נוהל בתי הספר.
המלצות הביקורת:
 .57הביקורת ממליצה לרענן נהלים ולקבוע נוהל התקשרות אחיד לכל בתי
הספר על מנת שיוכלו להתנהל בתוך מסגרת אחידה לצורך מנהל תקין .כמו כן
הביקורת ממליצה לבצע בקרה ומעקב מצד אגף החינוך בעירייה בנושא אחת
לתקופה לצורך יישום הנוהל בפועל.
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השכרת חדרים ,אולמות ומרחבים בבתי הספר
 .58בתי הספר בעיר רשאים להפיק הכנסות נוספות במסגרת הניהול העצמי
ע"י השכרת הכיתות ו/או אולם הספורט של בית הספר לאחר שעות
הלימודים .הכנסות אלו מסווגות כהכנסות נוספות ,מעבר להכנסות מסל
תלמיד ומשרד החינוך.
 .59הליך ההשכרות נדרש לעמוד בנהלים וקריטריונים שנקבעו ע"י אגף
החינוך בעירייה ,המפורטים בחוברת ההנחיות של ניהול עצמי וכן בנוהל
כתוב שהוכן וחודד על ידי האגף.להלן הנוהל:
שלב א – מילוי טופס פנייה מבית הספר לצורך חתימה של מנכ''ל
העירייה ומנהלת אגף חינוך.
שלב ב – קבלת חוזה  +נספח ביטוחי חתומים על ידי הספק ובית הספר.
שלב ג – מילוי יתרת החוזה בהתאם לתנאים והעברתו לסבב חתימות
משולש :מנכ''ל עירייה ,יועץ משפטי וגזברות לאישור.
שלב ד – מילוי דרישת תשלום וצירוף חוזה חתום על ידי הרשות
והעברתו לבית הספר.
 .60הביקורת בחנה האם בוצעו השכרות חדרים ,אולמות ומרחבים בבתי
הספר ,וכיצד נוהל התהליך .להלן ממצאי הבדיקה:
 .61בית ספר ניר
לא נתקבל על ידי בית הספר נוהל כתוב בכל הנוגע להשכרה.
בבית הספר לא משכירים ,כאשר לטענת המנהלת מחיר השכירות
שהוחלט נמוך מידי ואינו כדאי עבורם.
 .62בית ספר אביגדור וורשה
לא נתקבל על ידי בית הספר נוהל כתוב בכל הנוגע להשכרה.
לדברי מנהלת בית הספר ,לא קיימת כיום מדיניות השכרת חדרים או
אולמות.
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 .63בית ספר רימונים
נתקבל נוהל כתוב בבית הספר בנוגע להשכרה.
לא נתקבלו נתונים אודות השכרת חדרים או אולמות.
 .64בית ספר שרת
נתקבל נוהל כתוב בבית הספר בנוגע להשכרה.
הביקורת בחנה השכרת נכס למפעיל תיאטרון בתאריך 09.19
טופס פנייה חתום על ידי המנהלת עם כל
קיים
הפרטים
הסכם מתן רשות שימוש במתקני בית
הספר חתום על ידי המנהלת ,השוכר
קיים
והרשות המקומית
אישור של עיריית קריית אונו חתום על ידי
חשבת אגף החינוך לגביית דמי השכירות קיים
אישור קבלת דמי השכירות
.65

קיים

בית ספר יעקב כהן

לא הועבר על ידי בית הספר נוהל כתוב בכל הנוגע להשכרה.
בית הספר מבצע השכרת חדרים במהלך השנה .הביקורת בחנה מספר
פעולות השכרת חדרים בשנת  ,2018להלן ממצאי הבדיקה:
.66

השכרת חדרים בבית ספר למשך  10חודשים עבור שיעורי אנגלית:
טופס פנייה חתום על ידי המנהלת עם כל
הפרטים
הסכם מתן רשות שימוש במתקני בית
הספר חתום על ידי המנהלת ,השוכר
והרשות המקומית
אישור של עיריית קריית אונו חתום על ידי
חשבת אגף החינוך לגביית דמי השכירות

קיים
לא
נתקבל

אישור קבלת דמי השכירות

קיים
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.67

השכרת חדרים בבית ספר למשך  10חודשים עבור שיעורי ג'ודו:
טופס פנייה חתום על ידי המנהלת עם כל
הפרטים
הסכם מתן רשות שימוש במתקני בית
הספר חתום על ידי המנהלת ,השוכר
והרשות המקומית
אישור של עיריית קריית אונו חתום על ידי
חשבת אגף החינוך לגביית דמי השכירות

קיים
לא
נתקבל

אישור קבלת דמי השכירות

קיים

קיים

 .68מהאמור לעיל נראה כי בתי הספר אינם עובדים על פי נוהל אחיד
בכל הנוגע לפעולות השכרת חדרים ואולמות .כמו כן לא מתקיימת
בקרה מטעם העירייה אודות השכרת חדרים ובדיקה תקופתית
שהנוהל בעירייה מיושם.
המלצות הביקורת:
 .69יש להטמיע את הנוהל הקיים באגף החינוך בעירייה בבתי הספר
ולבצע מעקב מידי תקופה לצורך בדיקת אכיפת הנוהל בפועל.

ניהול אינוונטר בבתי ספר
 .70פריט מצאי (אינוונטר) ,להבדיל מפריט מלאי ,הוא כל פריט או נכס
שנרכש ,נתרם או הועבר לשימוש והוא נמצא בשימוש ואינו מתכלה.
בין הפריטים הכלולים במצאי נכללים ריהוט ,מחשוב על סוגיו ,ציוד
תקשורת ואלקטרוניקה ,מיכון ,רכב וציוד קשיח לסוגיו.
 .71ניהול ורישום המלאי והמצאי נחוצים לשמירה ולבקרה על הרכוש
הציבורי ולקבלת החלטות בעניינו על בסיס מידע מלא ועדכני .ניהול
תקין של פריטי המלאי והמצאי הוא מרכיב חשוב בניהול המקורות
הכספיים של בתי הספר והרשות המקומית בפרט.
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 .72על פי ממצאי הביקורת הזמנות רכש בבתי הספר מנוהלת ע"י
מערכת רכש נפרדת ייעודית לבתי ספר המותאמת לפעילות הייחודית
במוסדות הלימוד ושאינה מקושרת למערכת הרכש העירונית .לא
מועברים נתוני רכש בבתי הספר למערכות העירייה.
 .73באגף החינוך בעירייה ישנו נוהל ישן במסגרת הניהול העצמי
המתייחס לרישום אינוונטר בבתי הספר לכל רכישת טובין בר קיימא
בסכום של מעל  100ש''ח .הנוהל לא מתייחס לתהליך העברת
הנתונים ,היכן יירשמו ,באחריות מי הרישום וכן מעקב ובקרה אחר
התהליך הרישום.
 .74בבתי הספר שנבדקו לא נתקבל נוהל רישום אינוונטר לציוד נרכש.
 .75בית ספר ניר -לא קיימת מערכת ניהול אינוונטר ולא נעשה רישום
במערכת אחרת.
 .76בית ספר רימונים -לא קיימת מערכת ניהול אינוונטר ולא נעשה
רישום במערכת אחרת.
 .77בית ספר שרת -לא קיימת מערכת ניהול אינוונטר ולא נעשה רישום
במערכת אחרת.
 .78בית ספר יעקב כהן -לא קיימת מערכת ניהול אינוונטר ולא נעשה
רישום במערכת אחרת .לטענת מנהלת בית הספר אב הבית מקיים
דוח מלאי עדכני של רכוש וציוד.
 .79בית ספר אביגדור ורשה -לא קיימת מערכת ניהול אינוונטר ולא
נעשה רישום במערכת אחרת.
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 .80מממצאי בדיקת ניהול האינוונטר בבתי הספר שנבדקו ,עולה כי-
א .לא קיימים בבתי הספר דוחות או קבצי ניהול מלאי אינוונטר עדכניים
ומפורטים.
ב .בבתי הספר לא קיימים נהלים כתובים בנושא רישום ועדכון אינוונטר.
מבדיקה באגף חינוך בעירייה ,עולה כי ישנו נוהל ישן בחוברת נהלים
אשר אינו מפרט את ההליך הנדרש.
ג .בעירייה לא קיימת מערכת אינוונטר אשר באמצעותה יהיה אפשר
לקלוט מידע אודות מלאי ורכוש עדכני קיים בבתי הספר .אי רישום מלאי
ורכוש קבוע קיים במערכת או בקבצים חכמים עלול להוביל להוצאות של
בתי הספר והעירייה שלא לצורך.
המלצות הביקורת:
 .81הטמעת נוהל מוסדר ואחיד לרישום ותיעוד אינוונטר בבתי הספר ,כאשר
העירייה תוכל לקלוט את הנתונים למערכת אינוונטר ובכך לבצע רישום,
מעקב ובקרה נוספת אחר רכישות של ציוד ורכוש קבוע בתי הספר
ורכישות חוזרות.
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כללי
 .1הסדרת הנושא ורישום ראוי של המאגרים מהווים יחדיו צעד בסיסי והכרחי בהגנה ושמירה
על זכותם של עובדי הרשות המקומית ותושביה לפרטיות ,וכן נדרשים לשם עמידה
בהוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א( 1981-להלן "החוק") ,על תקנותיו.
 .2דו"ח זה נועד לסייע לעירייה לוודא כי השימוש במידע אודות עובדיה ותושביה יתבצע אך
לשם המטרה שלשמה נמסר וכי לא ייעשה שימוש במידע לשימוש החורג ממטרות מאגרי
המידע של העירייה.
 .3נדמה שלא ניתן להפריז בחשיבותה של הזכות לפרטיות ,זכות חוקתית המנויה במפורש
בסעיף (7א) לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,הקובע כי "כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת
חייו" .זכות שתוארה לא פעם בפסיקה כאחד "מיהלומים שבכתר" זכויות האדם.
" .4הזכות לפרטיות היא ,בין היתר ,אחת הנגזרות של הזכות לכבוד .הכרה בפרטיות היא
ההכרה באדם כפרט אוטונומי הזכאי לייחוד אל מול האחרים .ייחוד זה הוא המאפשר
לאדם להתבצר באישיותו כבעלת משמעות הראויה לכיבוד .פרטיותו של אדם היא
כבודו וגם קניינו .זוהי המסגרת באמצעותה הוא עשוי ,אם הוא בוחר בכך ,לפתח את
עצמיותו ולקבוע את מידת המעורבות של החברה בהתנהגותו ובמעשיו הפרטיים .זהו
"מבצרו" הקנייני ,האישי והנפשי .זכות זו מהווה את אחת מזכויות היסוד של האדם
בישראל .היא אחת החירויות המעצבות את אופיו של המשטר בישראל כמשטר
דמוקרטי והיא אחת מזכויות העל המבססות את הכבוד והחירות להן זכאי אדם כאדם,
כערך בפני עצמו .הזכות לפרטיות מהווה אחת מהחשובות שבזכויות האדם".
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המסגרת החוקית והגדרות
 .5כל ישות משפטית מחויבת להסדיר את המידע האישי המרוכז במערכותיה והעונה על
דרישות החוק במסגרת מאגרי מידע רשומים כחוק  -בין אם בהחזקתה או בהחזקת גוף
אחר עבורה ,תוך הגדרת מטרות מתאימות ,בהתאם לשימושים המתבצעים במידע בפועל.
בהמשך לכך ,מציב החוק שורה של הוראות המסדירות את חובות הישות המשפטית באשר
לניהול ותפעול המאגרים שברשותה .חובות אלו מתייחסות לאופן רישום המאגרים ,איסוף
המידע למאגרים וקבלת ההסכמה במעמד איסופו לצורך מטרות השימוש בו ,שמירתו
ואבטחתו של המידע ואף סוגיית העברתו לצדדים שלישיים.
 .6על-פי החוק ,על גוף ציבורי חלה חובה לרשום את כל מאגרי המידע שברשותו אצל הרשם.
לפיכך ,במקרה דנן ,כל מאגר מידע של העירייה ,מהווה "מאגר מידע המחויב ברישום" על
פי החוק ,שכן ,המאגר שייך לעירייה שהינה גוף ציבורי.
 .7תכלית ההסדר בפרק ב' לחוק היא למנוע פגיעה בפרטיות בהקשר של מאגרי מידע
ולאפשר שקיפות לציבור על אודות המידע האגור אודותיו .כמו כן ,ההוראות המשלימות
לחוק ,בדבר ניהול הרשאות הגישה למידע האישי שבמאגרים ואבטחתו ,מרוכזות כיום
בתקנות הגנת פרטיות (אבטחת מידע) ,התשע"ז – ( 2017להלן "תקנות אבטחת מידע"),
המעניקות חשיבות רבה לאבטחת המידע ושמירתו.
 .8סעיף  7לחוק מגדיר "מאגר מידע" כ" -אוסף נתוני מידע ,המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי
והמיועד לעיבוד ממוחשב" ,ובהמשך לכך ,סעיף (8ב) לחוק קובע כי "לא ישתמש אדם
במידע שבמאגר מידע החייב ברישום לפי סעיף זה ,אלא למטרה שלשמה הוקם המאגר".
הסעיף משקף עקרון יסודי בהגנה על פרטיות האנשים שפרטיהם כלולים במאגר המידע -
עקרון צמידות המטרה בשימוש בפרטיו האישיים של אדם ,אשר בא לידי ביטוי גם בסעיף
 )9(2לחוק  -הקובע כי שימוש בפרטים אישיים של אדם בניגוד למטרת מסירתם ,הינו
פגיעה בפרטיות .עיקרון זה חל על כל מידע על ענייניו הפרטיים של אדם ,הגדרה שזכתה
לפרשנות מרחיבה בפסיקה.
 .9הדגש מבחינת החוק הוא בהגדרת מטרות השימוש במידע ובהמשך לכך הגדרת מטרות
המאגר בהתאם .הביטוי להגדרת המטרות הינו ברישומן אצל הרשם וקבלת הסכמת
מושאי המידע לשימוש במידע אודותיהם עבור המטרות שנרשמו – הסכמה מדעת ,באופן
מפורש או משתמע .המשמעות הנובעת מכך ,הינה תחימת היקף השימוש במידע האגור
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אצל ישות משפטית בהתאם למטרות שהוגדרו והמטרות שהלקוחות הסכימו להן .מבחינה
זו ,אין נפקות לכך אם המטרות מוגדרות במסגרת מאגר רשום אחד או בכמה מאגרים
קשורים ,כל עוד הרשאות הגישה והשימוש במידע תוגדרנה ותמודרנה בהתאם לגדרי
הסכמת הלקוח ובלבד שתותאמנה למטרות הרשומות כדין .ברי כי ניתן להגדיר מטרות
רחבות למאגר ,מעבר להסכמה שמתקבלת מלקוח או לקבל הסכמה רחבה יותר ממטרות
המאגר ,אך השימוש אשר יתאפשר במידע יהיה רק בתחום החפיפה בין מטרות המאגר
להסכמה שהתקבלה מהלקוח.
.10

הנדבך המשלים של הקביעה בחוק ביחס לצורך להגדיר בברור את מטרת המאגר,

גובש בסעיף  11לחוק ,הקובע את מסגרת החובה החלה על גורם האוסף מידע ממושאי
המידע ,לצורך החזקתו או שימוש בו במאגר מידע .הסעיף קובע חובה לציין בפני אדם
ממנו נאסף המידע ,בין היתר ,מה "המטרה אשר לשמה מבוקש המידע" ,כלשונו של סעיף
 )2(11לחוק ,תוך הדגשה בפניו האם חלה עליו החובה למסור את המידע אם לאו ,ופירוט
הגופים אליהם יימסר המידע.
.11

השימוש במידע המצוי במאגר המידע שלא למטרה לשמה הוקם המאגר ,מפר את

האיזון שנוצר בחוק ואת החובה כלפי מושא המידע ,אשר השימוש במידע אודותיו חייב
להיעשות אך לטובת אותה מטרה שהוגדרה למאגר .ואולם לשאלת רישום המאגרים או
כמות הרישומים אשר בידי ישות משפטית אחת ,אין כדי להשפיע על דרישות סעיף 11
לחוק ,העוסק ביידוע אדם על מטרות השימוש במידע אודותיו ,על הגופים להם יימסר
המידע ומטרות המסירה.
.12

מקום בו בעל המאגר מקפיד על יידוע המשתמש ,מושא המידע ,על מטרות מסירת

המידע מידיו ,פירוט הגופים אליהם יימסר המידע למטרות אלו ,ושימוש במידע בהתאם
למטרות המוסכמות תוך קבלת הסכמתו לכך  -הרי כי אין נפקות לעניין זה אם אלו
מתבצעים על גבי מאגר מידע א' או ב' ,המצויים תחת הישות המשפטית של בעל המאגר,
מיועדים לאותן מטרות ופועלים על בסיס נתונים זהה .לא יהיה בכך כדי לגרוע מיכולתו של
אדם לקבל החלטה מושכלת למסירת המידע ,תוך שהוא מודע להשלכות החלטתו ,שהרי
זו היא תכלית סעיף  11לחוק .מכאן ,כאמור ,החשיבות בקבלת הסכמה מדעת וברורה
מהמשתמשים בשירותי הרשות לאגירת המידע אודותיהם ולשימוש המתבקש במידע זה
במסגרת זו.
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.13

ההחלטות בדבר איחוד/פיצול רישומי מאגרים ,קרי רישום מאגר נפרד בגין כל

פעילות בעירייה או רישום מאגר שירכז תחתיו מגוון פעילויות שונות וקשורות ,צריכות
להתקבל בהתאם ליכולת השליטה של מנהל המאגר המיועד על כל סוג פעילות במידע
אשר ירוכז במאגר ,וניהול הרשאות הגישה למידע הנדרש לאותה פעילות ,בהתאם
למטרות ברורות ומשותפות .כמו כן ,יש לתת את הדעת ,לצורך קבלת החלטה כאמור,
לפונקציונאליות של כל מאגר; מקום אחסון המידע; היכולת לנהל את המידע במערכות
הקשורות אחת לשנייה בהתאם למטרות משותפות שמנוהלות על-ידי יחידה ,מחלקה או
חטיבה אחת; בסיסי נתונים זהים וכד'.
מחזיקים במאגרי המידע
.14

במסגרת רישומי המאגרים ,יש להתייחס ולהסדיר גם את נושא המחזיקים בכל

מאגר שנרשם" .מחזיק" במאגר מידע ,על פי ההגדרה המופיעה בסעיף  3לחוק ,הוא "מי
שברשותו מאגר מידע דרך קבע והוא רשאי לעשות בו שימוש" ,בעבור בעל המאגר ,על פי
הוראותיו ולצרכיו .הגדרת מחזיק נולדה ,מתוך ניסיון לתת מענה ,לחובה לשמור על אבטחת
המידע המצוי במאגר המידע ,גם כאשר המאגר מצוי בידיים זרות לבעל המאגר .ההגדרה
באה כדי להטיל חובות על מחזיק ולשם כך נוצרה ,כאשר המחוקק בחר לשים דגש על
אותם מחזיקים ,אשר בידיהם חמישה מאגרים ויותר .החובה לשמור על אבטחת המאגר
מוטלת על מחזיק במאגר ללא קשר לכמות המאגרים שבידיו (סעיף  17לחוק) ועל מי
שמחזיק חמישה מאגרים ויותר מוטלות חובות נוספות (סעיף 17א לחוק).
.15

החובה המלווה את המחזיק במאגר ,מחייבת לדקדק בשימוש במונח ולייחס אותו

למי שמונח זה אכן תואם את פעילותו .ייחוס של אחזקה במאגר על פי החוק למי שאינו
מחזיק ,יטיל על אותו גורם חובות לשווא.
.16

במסגרת הנחית רשם מאגרי המידע בנושא מיקור חוץ ,ניתנה פרשנות מרחיבה

ומפורטת לעניין מחזיקים במאגר מידע ,לרבות השימוש בשירותי "מיקור חוץ" הניתנים
ביחס למאגר המידע .הקו שהנחה את הרשם ממשיך אף בתקנות אבטחת המידע,
העוסקות אף הן בשאלת ההגנה על המידע המצוי בשירותי מיקור חוץ .השימוש במיקור
חוץ בדיני הפרטיות משמעו הוצאה או העברה של מידע מבעל המאגר ,לגוף חיצוני לו,
לצורך ביצוע פעולות ותהליכי עיבוד במידע עבור בעל המאגר ולצרכיו .לפי-כך ,בעת
השימוש בשירותי מיקור חוץ ,החובות והאחריות המוטלים מכוח החוק על בעל מאגר
המידע ,ממשיכים לחול גם על החברה הקבלנית שמבצעת את השירות במיקור החוץ,
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כולל ,בין היתר  -עקרון הגבלת המטרה ,חובת אבטחת המידע והבטחת מימוש זכויות
נשוא המידע שבמאגר.

מנהל מאגר מידע
.17

הסדרה נוספת אותה יש לבצע במסגרת רישום מאגרי מידע ,הינה מינוי מנהל מאגר

המידע בהתאם לסעיף  7לחוק .מנהל מאגר מידע יהיה מנהל בכיר בארגון שבבעלותו
מאגר מידע רשום או מי שהוסמך מטעמו .הוראות בדבר תחומי אחריותו של מנהל המאגר
מצויות בתקנות אבטחת מידע .עיקרי אחריותו של מנהל המאגר חולשת על התחומים
הבאים:
צמידות מטרה  -מנהל מאגר המידע הוא שאחראי לנקיטת האמצעים הדרושים לקיום
הוראות החוק ,בהתאם לנסיבות השימוש במאגר עליו הוא הופקד .בתוך כך ,על מנהל
המאגר לוודא כי ניהול המאגר והשימוש בו מתבצעים על-פי המטרה הרשומה שלו ולא
מעבר לכך.
ניהול הרשאות גישה  -קביעת רשימת הרשאות הגישה למידע ,הן על-ידי עובדי
הארגון/מחלקה הרלבנטיים והן על-ידי גורמים חיצוניים שמבצעים שימוש במידע עבור
הארגון ,ככל שמתבצע (כגון דיוור ,הדפסות ,חישוב נתוני שכר וכד') .בתוך כך ,יש לערוך
רשימה מעודכנת של מורשי הגישה למאגר לפי הרשאות הגישה השונות ,שיוקצו על-פי
הצורך ובהתאם לתפקידים מוגדרים ,ולוודא כי אין חריגות מהרשאות אלו.
הגבלות השימוש במידע  -יש לקבוע כללים לעיבוד המידע ולהפצתו  -לרבות צפייה,
שימוש ,עדכון ,העתקה והעברה של מידע בתוך המאגר או מחוצה לו .בתוך כך ,יש לוודא
את החתמת מורשי הגישה למידע על כתב התחייבות לשמירה על סודיות במידע.
קיום אמצעי אבטחה על מערכות המידע  -יש לוודא שמתקיימת תשתית ראויה להגנה
על המידע ועל התקשורת בין המערכות המשמשות את מאגר המידע ,בהתאם לרגישות
המידע המצוי בו ,כדי למנוע חדירה לנתונים ולצורך גילוי מקרים של שימוש פסול במידע
בניגוד להרשאות שהוגדרו .כמו כן ,על מנהל המאגר לערוך רשימה מסודרת של כלל
תחנות הקצה מהן ישנה גישה למאגר המידע.
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ביקורת  -על מנהל מאגר המידע לערוך ביקורת שנתית מקיפה על סדרי הניהול של
המאגר ,עדכון הרשאות הגישה (בהתאם לעובדים שעזבו או הוחלפו) וקיומם של אמצעי
אבטחת מערכות המידע  -במטרה לאתר סיכוני אבטחת מידע .הביקורת תיערך על ידי
בעל מקצוע בעל הכשרה מתאימה לכך .מנהל המאגר יבחן את ממצאי הביקורת וידאג
ליישם את ממצאיה ולתקן את הליקויים ככל שנתגלו.
תיעוד – באחריות מנהל המאגר לבצע תיעוד של הגישה אל מערכות המידע ,הן גישה
פיזית למתקנים והן גישה דיגיטלית במערכות המידע .תיעוד מלא יאפשר מעקב ובקרה
במקרה של כשל אבטחתי .בתוך כך ,יש לתעד גם אירועים המעלים חשש לפגיעה בשלמות
המידע או לשימוש בו ללא הרשאה ,זאת במטרה ליצור ״זיכרון ארגוני״ ביחס לאירועי
אבטחה ,כדי לאתרם מבעוד מועד או להפיק מהם לקחים .על מנהל המאגר ליידע את
העובדים אודות מנגנון התיעוד ולבחון מעת לעת את נתוני התיעוד.
גיבוי  -יש לוודא כי נעשה גיבוי באופן סדיר ומאובטח של המידע ולקבוע נהלי עבודה בנושא
זה.
הדרכה  -יש לערוך לעובדי הרשות המקומית המטפלים במאגרים ,הדרכה תקופתית בנוגע
לניהול המאגרים ונהלי אבטחת מידע.
.18

ארגונים רבים מתלבטים בשאלה ,מי ראוי להיות מנהל מאגר המידע – מנהל

הפעילות העסקית בו עוסק המאגר או מנהל מערכות המידע ,או מי מטעמם .ההחלטה
בדבר זהות מנהל מאגר המידע צריכה להתקבל בהתאם ליכולת השליטה של מנהל
המאגר המיועד על כל סוג פעילות ושימוש במידע אשר ירוכז במאגר ,וניהול הרשאות
הגישה למידע הנדרש לאותה פעילות ,בהתאם למטרות ברורות ומשותפות .מסיבה זו
הנטייה בארגונים רבים הינה ,למנות את האחראי על הפעילות העסקית הרלבנטית,
למנהל המאגר.
.19

פרשנות של תקנות אבטחת המידע מובילה למסקנה ,שהתקנות מצביעות על כך

שראוי שהממונה על אבטחת המידע לא יהיה כפוף למנהל מערכות המידע ,כי אם
למנהל מאגר המידע .זהות בין מנהל מאגר המידע למנהל מערכות המידע ,תסכל כוונה
זו.
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.20

בכל מקרה באם ארגון כמו הרשות המקומית בוחר שמנהל מערכות המידע יהיה

מנהל המאגר ,יש לעגן בנהלי העירייה אחריות של המנהלים העסקיים הרלבנטיים
לפעילות במאגר ,אל מול מי שיהא מנהל מאגר המידע.
טיב ההסכמה הנדרש לעיבודי המידע המבוקשים
.21

לב ליבו של חוק הגנת הפרטיות מצוי בסעיף  1לחוק ,הקובע כי "לא יפגע אדם

בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו" .הווה אומר ,כי אם הסכים הפרט לפגיעה המוגדרת
בפרטיותו ,לרבות עיבוד מידע בנוגע למידע אישי אודותיו ,לא תהא זו הפרה של החוק.
סעיף ( 3סעיף ההגדרות) לחוק מגדיר מה הוא טיב ההסכמה שנדרש ,ולפיו על ההסכמה
להיות "מדעת ,במפורש או מכללא".
.22

סעיף  2לחוק מונה שורה של מצבים בהם תהא זו פגיעה בפרטיות ,אם לא ניתנה

הסכמתו של אדם לפעולות המתוארות בו .כאשר בוחנים הסכמה לפגיעה בפרטיות
באחת הדרכים המנויות בסעיף  2לחוק ,ניתן לבחון את טיב ההסכמה לפגיעות אלו
מכמה זוויות; הקלה שבהן היא הסכמה שניתנה במפורש ,בדרך שבה ניתן להבחין
בבירור ובאופן חד-משמעי כי האדם הסכים לפגיעה בפרטיותו והיה מודע להשלכות
הסכמתו  -כגון חתימה או הקלטה קולית .שונה המצב כאשר מנסים ללמוד על הסכמתו
של אדם מכללא ,באופן המשתמע מדרך התנהגותו בנסיבות מקרה מסוים ,ובמיוחד
כאשר מדובר בהסכמה להיכלל במאגר מידע ,אז מדובר לרוב בהליך סטנדרטי בו קשה
יותר לבחון מה הייתה מידת המודעות של כל נותן הסכמה .על כן ,במקרה כזה ,יש
לבחון סממנים כלליים ואובייקטיביים בהליך ההסכמה ,מהם ניתן לגזור את טיבה.
.23

החוק אינו כולל הגדרה למונח הסכמה מכללא ,אשר נותר פתוח לפרשנות .הפסיקה

הקיימת כיום שעוסקת בשאלת ההסכמה מכללא הינה מוקדשת בחלקה לשינוי החוק
לפיו על ההסכמה להיות גם 'מדעת' ,אולם ההיגיון שעולה ממנה נותר על כנו  -לא בכדי
הותיר המחוקק את האפשרות למתן הסכמה מדעת ומכללא; כלומר ,הסכמתו של אדם
לפגיעה בפרטיותו אינה חייבת להיות מפורשת ודי בכך אם מהתנהגותו ,מכללא ,ניתן
ללמוד כי הסכים לפגיעה .מכוונתו של המחוקק בעניין זה ניתן ללמוד אף מנוסח סעיף
 )8(2לחוק ,המחיל חובת סודיות (ואיסור על הפרתה) לגבי ענייניו הפרטיים של אדם,
שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע.
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.24

את השאלה מתי ניתן להסיק הסכמה מכללא ומדעת של אדם לפגיעה בפרטיותו

ניתן לחלק לשני מצבי משנה :מקום בו ניתן להסיק את ההסכמה מכללא מהתנהגות
אקטיבית של אדם ומקום בו ניתן להסיקה מהתנהגותו הפסיבית .אין ספק שקל יותר
לזהות הסכמה מדעת במקרים בהם ההסכמה מכללא מוסקת מהתנהגות אקטיבית של
אדם ,אשר יכולה להיות מיוחסת למגוון פעולות רצוניות וגלויות של האדם ,כגון הסכמה
להופיע בטלוויזיה .סימון של האות האנגלית  vעל-ידי נפגע לעבר צלם כהסכמה לפרסום
התמונה באותו אופן ,אדם שהעלה את פרטיו לבלוג המפורסם לכל באינטרנט ,יתקשה
לטעון כנגד העתקת פרטיו האישיים המופיעים באותו בלוג שפורסם על-ידו .בפעולות
אקטיביות כאלה ניתן לראות הסכמה מכללא לפגיעה בפרטיות ולשרטט את מסגרת
ההסכמה באופן תואם למהות הפעולה שנעשתה גם היא בהסכמה.
.25

הסכמה מכללא של אדם לוותר על זכותו לפרטיות במצב נתון ,הנלמדת מהתנהגות

פסיבית שלו ,נחשבת להסכמה החלשה ביותר בעוצמתה ביחס לפגיעה בפרטיות,
במדרג ההסכמות שניתן לשרטט לעניין זה .יחד עם זאת ,בשונה מדיני החוזים ,ניתן
ללמוד על הסכמה לוויתור על פרטיות גם מהתנהגות פסיבית של אדם ,ובלבד שאכן זו
המסקנה שאליה ניתן היה להגיע ,מהתנהגותו של האדם הסביר באותן נסיבות ובאותו
מצב עניינים נתון .לפי-כך הסכמה מכללא תלמד מהתנהגות פסיבית של אדם ,מקום בו
היה ניתן לצפות מאדם סביר כי יסרב לפגיעה בפרטיותו ,כאשר הוא נחשף לאפשרות
הפגיעה או לפגיעה שכבר נעשתה ויש לו את ההזדמנות להביע סירוב כזה .העדרה של
פעולה מצדו ,אדישות לפגיעה או לחשיפה ,ילמדו על הסכמתו מכללא לאותה חשיפה
או פגיעה .יחד עם זאת ניתן לייחס הסכמה מכללא מדעת של אדם העולה מהתנהגות
פסיבית שלו רק מקום ,שזו המסקנה היחידה שניתן ליחס לאותה התנהגות ביחס לנושא
ההסכמה.
שיקולים בדבר איחוד מאגרים
.26

השיקולים ברישום מאגר מרכזי לצבר של פעילויות ,או מאגרים נפרדים בגין

פעילויות שונות – תחת אותו גוף  -הינם לרוב שיקולים ניהוליים ולא בהכרח משפטיים.
בין השיקולים שנתקלנו בהם להפרדת רישומי מאגרים ,מצאנו שיקולי חלוקת אחריות
בין בעלי תפקידים שונים שיוגדרו כמנהלי מאגרים נפרדים (בהתאם לגדרי סמכותם או
התיקים המנוהלים בידיהם) ,או במקרים בהם ישנה הפרדה מוחלטת בין בסיסי נתונים
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או מערכות ניהול שונות (למשל ,חלוקה ברורה בין ניהול נתוני עובדים לבין ניהול נתוני
לקוחות ומתעניינים).
.27

הדגש מבחינת החוק הוא בהגדרת מטרות השימוש במידע ובהמשך לכך  -הגדרת

מטרות המאגר בהתאם .הביטוי להגדרת המטרות הינו ברישומן אצל הרשם וקבלת
הסכמת מושאי המידע לשימוש במידע אודותיהם עבור המטרות שנרשמו – הסכמה
מדעת ,באופן מפורש או משתמע .המשמעות הנובעת מכך הינה תחימת היקף השימוש
במידע האגור אצל ישות משפטית ,בהתאם למטרות שהוגדרו והמטרות שלקוח מסוים
הסכים להן .מבחינה זו ,אין נפקות לכך אם המטרות מוגדרות במסגרת מאגר רשום
אחד או בכמה מאגרים קשורים ,כל עוד הרשאות הגישה והשימוש במידע תוגדרנה
ותמודרנה בהתאם לגדרי הסכמת הלקוח ובלבד שתותאמנה למטרות הרשומות כדין.
ברי כי ניתן להגדיר מטרות רחובות למאגר ,מעבר להסכמה שמתקבלת מלקוח או לקבל
הסכמה רחבה יותר ממטרות המאגר ,אך השימוש אשר יתאפשר במידע יהיה רק
בתחום החפיפה בין מטרות המאגר להסכמה שהתקבלה מהלקוח.
.28

כפי שפרטנו לעיל ,נדבך משלים של הקביעה בחוק ביחס לצורך להגדיר בברור את

מטרת המאגר ,גובש בסעיף  11לחוק הגנת הפרטיות ,הקובע את מסגרת החובה החלה
על גורם האוסף מידע ממושאי המידע ,לצורך החזקתו או שימוש בו במאגר מידע.
הסעיף קובע חובה לציין בפני אדם ממנו נאסף המידע ,בין היתר ,מה "המטרה אשר
לשמה מבוקש המידע" ,כלשונו של סעיף  )2(11לחוק ,תוך הדגשה בפניו האם חלה
עליו החובה למסור את המידע אם לאו ,ופירוט הגופים אליהם יימסר המידע .לשאלת
רישום המאגרים או כמות הרישומים אשר בידי ישות משפטית אחת ,אין כדי להשפיע
על דרישות סעיף  11לחוק כאמור ,העוסק ביידוע אדם על מטרות השימוש במידע
אודותיו ,על הגופים להם יימסר המידע ומטרות המסירה.
.29

מקום בו בעל המאגר מקפיד על יידוע המשתמש ,מושא המידע ,על מטרות מסירת

המידע מידיו ,פירוט הגופים אליהם יימסר המידע למטרות אלו ,ושימוש במידע בהתאם
למטרות המוסכמות תוך קבלת הסכמתו לכך  -הרי כי אין נפקות לעניין זה אם אלו
מתבצעים על גבי מאגר מידע א' או ב' ,המצויים תחת הישות המשפטית (של בעל
המאגר) ,מיועדים לאותן מטרות ופועלים על בסיס נתונים זהה .לא יהיה בכך כדי לגרוע
מיכולתו של אדם לקבל החלטה מושכלת למסירת המידע ,תוך שהוא מודע להשלכות
החלטתו ,שהרי זו היא תכלית סעיף  11לחוק .מכאן ,כאמור ,החשיבות בקבלת הסכמה
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מודעת וברורה מהמשתמשים בשירותי העירייה לאגירת המידע אודותיהם ולשימוש
המתבקש במידע זה במסגרת זו.
.30

ההחלטות בדבר איחוד/פיצול רישומי מאגרים ,קרי רישום מאגר נפרד בגין כל

פעילות/מחלקה וכו' ,או רישום מאגר שירכז תחתיו מגוון פעילויות שונות וקשורות,
צריכות להתקבל בהתאם ליכולת השליטה של מנהל המאגר המיועד על כל סוג פעילות
במידע אשר ירוכז במאגר שיוגדר ,וניהול הרשאות הגישה למידע הנדרש לאותה
פעילות ,בהתאם למטרות ברורות ומשותפות .כמו כן ,יש לתת את הדעת ,לצורך קבלת
החלטה כאמור ,לפונקציונאליות של כל מאגר; מקום אחסון המידע; היכולת לנהל את
המידע במערכות הקשורות אחת לשנייה בהתאם למטרות משותפות שמנוהלות על-ידי
יחידה ,מחלקה או חטיבה אחת; בסיסי נתונים זהים וכד'.
הרגישות המובנית בנוגע להסכמתם של עובדים ומועמדים לעבודה
.31

כאשר מושא המידע הינו עובד ,נושא ההסכמה הינו טעון ורגיש עוד יותר וביסוס

הסכמה מכללא נהפך אתגר גדול משהיה בעבר .נקודת המפנה הייתה בתיקון החוק
ביוני  2007אשר קבע כי על ההסכמה להיות מדעת כאמור לעיל .באותן שנים הלכה
וגברה המודעות לזכות העובדים לפרטיות במקום עבודתם ולמעשה נזנחה התפיסה
הקודמת ,לפיה בעצם כניסתו של עובד למקום העובדה ,נותן הוא הסכמה משתמעת
(מכללא) לפגיעה בפרטיותו .במרוצת השנים הפסיקה ביססה גישה לפיה על הסכמתו
של עובד במקום העבודה להינתן מרצונו החופשי וזאת בשל פערי הכוחות המובנים בין
עובד למעסיקו ולשם מניעת מצב בו ה"חזק" ידרוש את הסכמות של ה"חלש" .בהקשר
זה ,כך נקבע בעניין איסקוב" :לאור הפער בכושר המיקוח בין הצדדים ,אין להסתפק
בהסכמה מכללא של העובד לפגיעה בזכויותיו ובפרטיות .יש לקבוע רף גבוה ,המשקף
את משמעות ההסכמה ועל השלכתה על זכויות האדם" (ההדגשות אינן במקור).
.32

כמו כן ,מקובל לבדוק האם ההסכמה של העובד ניתנה לטובת תכלית ראויה של

המעסיק .גם אם התכלית נתפסת כראויה ,על המעסיק לפעול במידתיות בעניין
ולהקפיד על צמידות למטרה אשר לשמה נתקבלה מלכתחילה ההסכמה לפגיעה
בפרטיות.
.33

הקביעות העקרוניות בפסק הדין בעניין איסקוב לגבי הצורך בקבלת הסכמה

מפורשת נסדקו לאחר מכן רק בפסקי דין של ערכאות נמוכות יותר ומכאן שעדיין יש
לתת לראשונות את הבכורה .כך נקבע למשל כי הסכמת עובד במקום העבודה יכולה
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להתקבל אף מכללא ,אך נטל ההוכחה לעניין הסכמה זו רובץ על המעסיק ויהא רב
ומוקפד יותר .ובמקרה אחר ,בית הדין האזורי לעבודה בחיפה הסיק הסכמה מכללא של
עובד למעקב אחריו מכך שכאשר נודע לו על המעקב ,המשיך לעבוד עם הטלפון דרכו
בוצע המעקב באותו מקום.
.34

באותו אופן ראה את הדברים גם בית משפט השלום בהרצליה בעניין אלי ביידר,

ביחס לתוכנת מעקב אשר הופעלה כלפיו והעבירה התראה כאשר הגיע לאחד מ140-
סניפי המעסיק .השופטת לימור רייך נימקה שם" :הפגיעה בפרטיות של התובע ,שעה
שלא נמסרה הודעה מראש אודות התקנת המערכת אצל התובע תוך מתן פרטים
מדויקים ,הינה מינורית במיוחד כאשר לא יכולה להיות מחלוקת לפיה ,התובע ידע
בסמוך לאחר שהתקבל לעבודה בחברה כי המערכת מותקנת אצלו והסכים לכך
בשתיקה עד למועד שבו פוטר."...
.35

לסיכום הנקודה ,העקרונות המרכזיים החלים על כל ארגון הנדרש לבקש את

הסכמת עובדיו לביצוע פעולות בעלות פוטנציאל פגיעה בפרטיותם ,הינם:
א .הסכמה מדעת לפגיעה בפרטיות;
ב .הפגיעה נעשית לשם תכלית ראויה;
ג .הפגיעה הינה מידתית;
ד .המעסיק נוהג בשקיפות באשר למידע שנאסף ומטרותיו;
ה .הפעולה הפוגענית מוגבלת וצמודה למטרתה;
ו.

המידע נשמר ומאובטח בסודיות בהתאם לרמת רגישותו.

 .36נושא נוסף שזכה להתייחסותה של הרשות ומהווה נדבך חשוב בהגנה על הפרטיות
בכלל ועל הפרטיות במקום העבודה בפרט הינו פרק הזמן בו מידע נשמר במאגר
אודות מושאי המידע .בהקשר זה ראוי לציין כי שמירת מידע אישי במאגר מידע מעבר
לתקופת הזמן הדרושה ,נתפסת כפגיעה בפרטיות מושא המידע .עיקרון הוא בדיני הגנת
הפרטיות ,כי יש לשמור מידע אישי רק לפרק הזמן ההכרחי למימוש המטרות שלשמן
נאסף המידע; אם כי ניתן לפרש מטרות אלו ,במידת הצורך ,בצורה רחבה .עצם שמירתו
של מידע אישי טומן בחובו סכנה לפגיעה בזכותו של אדם לפרטיות על כל הכרוך בכך
והפסיקה קבעה כי שמירת המידע לתקופה ממושכת ,כאשר אין במידע שימוש למטרה
שלשמה הוא נמסר מלכתחילה ,מהווה פגיעה בפרטיותו של מושא המידע.
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 .37באשר לסוגיית שמירת המידע במאגרי כוח האדם ברשות המקומית ,יש להבחין בין
עובדים לבין מועמדים.
א .בכל הנוגע לעובדים ,ככלל ,שמירת מידע לזמן ממושך ואף למספר שנים לאחר מועד
סיום העסקתם ,בין אם לאור דרישת חוק ובין אם לצרכי פנסיה ו/או מתן זכויות
סוציאליות שונו ,תחשב למדיניות סבירה ולגיטימית .עם זאת ,יש לאמץ הליך מחיקת
נתונים בהתאם לעקרונות אלה ולהימנע משמירת נתונים לצמיתות שלא לצורך ,אשר
עלולה להתפרש כפגיעה בלתי מידתית בפרטיות.
ב .באשר למועמדים לעבודה ,נזכיר כי בפסיקה נקבע ששמירת מידע על אדם מעבר
למשך הזמן הנדרש מהווה פגיעה בפרטיות .כמו כן ,זכותו של מועמד לעבודה שלא
ישמר מידע שגוי אודותיו ,אשר מטבע הדברים נהפך לכזה בחלוף זמן רב .בהתאם
לאמור ,עמדת הרשות ,אשר אנו מוצאים כסבירה וראויה ,הינה כי ככלל ובהיעדר צורך
לגיטימי יוצא דופן ,מידע אודות מי שהיה מועמד לעבודה ימחק בחלוף כשנתיים ,אלא
אם ישנה סיבה מיוחדת לשמירת מידע מעבר לכך.
 .38כאשר מעביד מתכוון לשמור ולהשתמש במידע אישי של מועמד לעבודה כדי לקבל
החלטה אם לקבלו לעבודה בשלב מסוים בעתיד ,על המעביד לקבל את הסכמת
המועמד לכך מראש .בנוסף ,עדיף שהסכמת המועמד לשימוש במידע אודותיו תינתן
במפורש ,אולם אם נמסר למועמד לעבודה מידע מתאים מראש ,אשר ניתן להבין ממנו
באופן סביר את סוג המידע שנאסף ,הסכמת הנבדק לשימוש במידע אודותיו למטרה זו,
ולמטרה זו בלבד ,יכולה להילמד גם מכללא .הסכמה זו תינתן למעשה מעצם פנייתו של
המועמד למעביד מלכתחילה ,במסגרת העברת קורות החיים או טופס מועמדות לעבודה
בעירייה מיוזמתו של המועמד.
 .39הנה כי כן ,ההצדקות העיוניות אשר נמצאות בבסיס הזכות לפרטיות רבות הן וכבדות
משקל .אולם ,ככל זכות יסוד ,זכותו של העובד לפרטיות אינה אבסולוטית והפסיקה
הכירה גם בזכויות המעסיק ,לרבות זכותו להגן על המידע האישי המצוי במערכות מקום
העבודה .מן ההכרח כי הפגיעה בפרטיות לא תהא בבחינת איסור מוחלט ,אלא תהא
מאוזנת ,בכל מקרה ומקרה ,עם זכויות ואינטרסים מתנגשים .אין חולק על כך כי ישנן
פגיעות מסוימות בזכות לפרטיות אשר נהיה מוכנים להשלים עמן בכדי לשמור על איזון
ראוי בין הזכות לפרטיות לבין אינטרסים חשובים אחרים.
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 .40לסיכום הנקודה ,יפים הדברים שנקבעו בעניין ג'ק גלעם" :ההגנות הקבועות בחוק
לפוגע בפרטיות ,אינן שרירותיות אלא מייצגות איזון בין הזכות לפרטיות לבין אינטרסים
חשובים אחרים".
 .41בנוסף לחובות שתוארו עד כה ,החוק מציב שורה ארוכה של הוראות המסדירות את
חובות הרשות המקומית ומנהלי המאגרים מטעמה ,בניהול ותפעול המאגרים
שברשותה .חובות אלו מתייחסות לאופן הגדרת ורישום המאגרים ,איסוף המידע,
שמירתו ואבטחתו ,וכן העברת המידע שבמאגרים לצדדים שלישיים.

מימוש זכות עיון ותיקון מידע במאגרי המידע
 .42זכות העיון הינה זכותו של מושא מידע לעיין במידע שעליו המצוי במאגרי מידע,
כהגדרתם בחוק .במקביל ,חלה חובה על בעל מאגר מידע להעניק לכל אדם את הזכות
לעיין במידע אודותיו ,המוחזק במאגר מידע .חובה זו מוטלת על בעל מאגר המידע ,ואילו
במידה ומאגר מוחזק לא על ידי בעל המאגר אלא על-ידי גוף המחזיק במאגר ,על בעל
המאגר להפנות את המבקש אל המחזיק ,תוך ציון מענו ,ולהורות למחזיק ,בכתב,
לאפשר למבקש את העיון.
 .43הבסיס החוקי הקובע את החובה לאפשר למושא המידע לעיין במידע אודותיו ,מצוי
בסעיף  13לחוק ,הקובע כי כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו ,המוחזק במאגר מידע
ועל בעל המאגר לאפשר זאת בכפוף לסייגים .סעיף (13ד) מפנה לתקנות בנוגע לתנאים
ואופן מימוש זכות העיון.
 .44אכן ,בשנת  1981הותקנו תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין
בערעור על סירוב לבקשת עיון) ,תשמ"א( 1981-להלן "תקנות העיון") ,העוסקות בזכות
העיון .סעיף (2א) לתקנות העיון קובע" :ניתן לעיין במידע ,בתדפיס או במצג ,במקום
הישוב שבו נמצא המאגר ובשעה משעות היום שקבע לכך הבעל או המחזיק של מאגר
המידע ."...על בעל מאגר מידע לאפשר למושא המידע לעיין במידע ,בישוב שבו נמצא
המאגר ובשעה שקבע בעל המאגר .בין השאר ,תקנות העיון קובעות במפורש את אופן
הגשת בקשת העיון ,שיעור התשלום עליה ואת סדרי העיון עצמן.
 .45על-פי הדין ,הבקשה תוגש בכתב ,מקום העיון יהא במקום ובשעה שקבע בעל המאגר
או בתדפיס שישלח בעל המאגר למענו של מבקש המידע .בעל המאגר יישם את חובתו
לאפשר עיון במידע על-ידי משלוח תדפיס למבקש המידע ,כאמור ,או אף במתן גישה
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למידע מרחוק כפי שיוסבר להלן .התדפיס ישלח לאחר שקיבל את אישורו של מנהל
מאגר המידע הרלבנטי ,לו האחריות הישירה לפעולות הנעשות במאגר או ביחס למידע
המצוי בו.
 .46במידה ובעל המאגר מסרב לבקשת המבקש לעיין בחומר המצוי עליו במאגר המידע,
רשאי המבקש להגיש תובענה לבית המשפט באופן ובדרך שנקבעו בתקנות .תקנות
העיון קבעו ,בהתאם לכך ,כי הערעור יעשה בדרך של הגשת ערעור לבית משפט השלום
המוסמך.
 .47לאור האמור לעיל ,במידה ואדם ,הרשום במאגר ,מבקש לעיין במידע הרשום לגביו ,על
בעל המאגר להיענות בחיוב לבקשה ולאפשר את העיון בתוך  30יום מיום קבלת
הבקשה .באם בעל המאגר סבור שלא חלה עליו החובה לאפשר את העיון ,יהא עליו
להשיב בתוך  30יום בסירוב תוך נימוק סירובו .תשובת סירוב תישלח באישור מנהל
המאגר הרלבנטי בלבד ,מתוקף אחריותו.
 .48לצד זכות העיון הוכרה בחוק גם זכותו של אדם ,עליו מצוי מידע במאגר מידע ,לדרוש
תיקון טעות שנעשתה ברישום הקשור אליו אם המידע אינו נכון ,אינו שלם ,אינו ברור או
אינו מעודכן.
 .49פרוצדורת תיקון המידע ,כפי שנקבעה בחוק ,דומה לעיון במידע ומתבצעת על ידי
שליחת בקשה בכתב בדואר רשום לבעל המאגר .כאשר בעל המאגר מסכים לתיקון
המידע המצוי במאגר שבבעלותו ,מוטלת עליו חובה כפולה :ראשית ,לתקן את המידע
המצוי במאגר ושנית ,להודיע על התיקון לכל מי שקיבל ממנו את המידע בתוך שלוש
שנים לפני מועד התיקון.
 .50בעל מאגר חייב ליתן תשובה למבקש התיקון ,אף אם סרב לבקשה .את התשובה
לבקשה על בעל המאגר לשלוח למבקש התיקון במכתב רשום ,תוך  30יום מיום קבלת
הבקשה .יצוין ,כי גם לגבי בקשת תיקון מידע ,במידה ובעל המאגר מסרב לבקשת
המבקש לתקן את המידע ,רשאי המבקש להגיש תובענה לבית המשפט באופן ובדרך
שנקבעו בתקנות העיון המוזכרות לעיל.
 .51הרשם הוציא תחת ידיו ,ביום  ,30.1.2017הנחיה ,העוסקת באופן שבו הרשם מפרש
את החוק ותקנות העיון ,לצורך מימוש זכות העיון במידע הדיגיטלי .לדידו של הרשם,
מידע דיגיטלי הינו כל סוגי המידע הדיגיטלי ,ובפרט שיחות טלפוניות מוקלטות ,תכתובות
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צ'ט ושיחות המצולמות בווידאו .בהתאם לזאת ,הרשם מפרש את זכות העיון ככזו החלה
על כל סוגי המידע הדיגיטלי ,אותם גופים רבים במשק שומרים לצרכיהם.
 .52בהמשך לכך ,הרשם מבצע פרשנות תכליתית של תקנות העיון .לפי פרשנות זו ,בעידן
הדיגיטלי המאפשר אחסון בדרכים טכנולוגיות שונות ,יש לאפשר את זכות העיון במידע
במגוון דרכים טכנולוגיות בהתאם .כך ,לגבי נתוני אודיו ווידאו ,עיון בהם יתבצע על ידי
מסירת עותק מקובץ ההקלטה למושא המידע ,בדואר האלקטרוני ,אתר אינטרנט
מאובטח או משלוח הנתונים במדיה מגנטית .דרכים אילו מאפשרות מימוש של זכות
העיון באופן זול ,מהיר ויעיל יותר .הרשם מנחה להקפיד כי מתן זכות העיון בדרכים
האמורות לעיל ,ייעשה תוך נקיטת אמצעי זיהוי המבקש ואבטחת מידע ,כך שרק בעל
זכות העיון במידע יהיה מורשה לגשת למידע.
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מטרת הביקורת
 .53עריכת ביקורת וסקירה במערכות הרשות המקומית ,בכל הנוגע לארגון וניהול המידע
האישי בעירייה .במסגרת זאת ,נתבקשנו להמליץ אודות הדרך המשפטית המתאימה
לריכוז המידע האישי המצוי במערכות המחשב של העירייה ,ובכלל זה פרטיהם של כלל
התושבים ,הספקים ,והעובדים בה ,כמו גם תוצרי הצילום של מצלמות הביטחון
והאבטחה ,ככל שישנם ,אשר מצויים במאגרי המידע והנדרשים לרישום אצל הרשם.
במסגרת בחינתנו ומתן המלצותינו ,ראינו לנגד עינינו את מעמדה המיוחד של העיריה
כרשות ציבורית ואת החשיבות בשמירה על הזכות לפרטיות של תושביה ועובדיה כאחד.
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שיטת הביקורת
 .54תשאול נציגי האגפים השונים ברשות המקומית לצורך קבלת סקירה בדבר כלל
הרקע העובדתי באשר למצב זרימת המידע וניהול המידע ברשות המקומית .לצד
זאת ,קבלת טפסי רישום מאגרי המידע הרשומים אצל הרשם .בהתאם לממצאים,
נציע לפעול להסדרת הליקויים ,מקום שנסבור שכך דרוש.
 .55בחינת אופן הרישום הראוי של מאגרי המידע שברשות העירייה.
 .56כמו כן ,עבור כלל מאגרי העירייה ,יש לוודא כי מנהלי המאגרים הרשומים כיום ,הם
מנהלי המאגרים הרלוונטיים לאותו מאגר .ככל ומנהלי המאגר הרשומים אינם
רלוונטיים ,יש למנות גורמים ברשות המקומית האמונים על עיבוד המידע הרלוונטי
בכל מאגר והרשאים לקבל החלטות בכל הנוגע לכך.
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פירוט הממצאים
.57

הרשות המקומית הינה הבעלים של ארבעה עשר מאגרי מידע רשומים ,כדלקמן:

א .היחידה למניעת אלימות והתמכרויות ,מספר ;700060737
ב .רישוי עסקים ,מספר ;700060738
ג .מנהלת נשים ,מספר ;700060739
ד .ריכוז פניות הציבור ,מספר ;700060740
ה .ספורט ,מספר ;700060741
ו.

רווחה ,מספר ;700060742

ז .מוקד  ,106מספר ;700060743
ח .חניה ,מספר ;990036116
ט .ניהול שירות פסיכולוגי (נש"פ) ,מספר ;990048858
י.

רישוי ופיקוח בניה ותבע ,מספר ;990071544

יא .שכר וכח אדם ,מספר ;500226204
יב .גביה ,מספר ;990078595
יג .חינוך ,מספר ;990078603
יד .שכר והנהלת חשבונות ,מספר .990078610

 .58לאחר בחינה מעמיקה של הנתונים ,נפרט להלן את הפעילות שנעשית ביחס לכל תחום
ברשות המקומית ,בד בבד עם הדרך הנכונה לארגון המאגרים שלה.
מאגר היחידה למניעת אלימות והתמכרויות ,מספר 700060737
 .59בעירייה קיימת יחידה למניעת אלימות והתמכרויות אשר במסגרת תפעולה ,מחזיקה
היחידה רשימות של הורים מתנדבים ("סיירת הורים") לצורך יצירת קשר והפניות
לגורמים מטפלים וסדנאות.
 .60במאגר היחידה נשמרים שמות פרטי התקשרות והכשרות שביצעו אנשי הקשר
הרלבנטיים עימם היחידה מצויה בקשר לצורך תפעולה.
 .61בהמשך לאמור לעיל ,להלן פעולות העדכון המומלצות על-ידנו למאגר זה:
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א .מטרות המאגר הרשומות כיום בכרטיס המאגר מספקות ומעניקות ביטוי כללי לאופי
ומהות המאגר ולכן אינן דרושות לעדכון .מטרות המאגר הרשומות כיום הינן
כדלקמן" :דיוור ישיר וקשר עם הלקוח; ניהול מידע על תושבים ומתן שירות
לתושב".
ב .באשר לסוגי המידע הרשומים בכרטיס המאגר כיום הינם כדלקמן" :דמוגרפי".
לפיכך ,המלצתנו להוסיף על סוגי מידע אלו את סוגי המידע הבאים:
"פרטי קשר; ניסיון מקצועי; הרגלי צריכה או התנהגות; 'אחר רגיש' :פרטים
אישיים".

.62

על מנת לקבל הסכמה עבור כל אותם מקרים בהם עיבוד המידע אותו תבצע העירייה
אינו משתמע במפורש ממטרות המאגר ,חשוב לוודא כי ההורים המתנדבים יחתמו על
נוסחי הסכמה נאותים ,בהזדמנויות ובהתקשרויות השונות מולם ,באופן שיביעו הסכמה
מדעת לריכוז כלל פרטיהם האישיים והמידע הנאסף אודותיהם במאגר זה ,על-פי
מטרותיו.

.63

לא קיבלנו לעיוננו את נוסח ההסכמה להצטרפות למאגר המידע .להלן נוסח הסכמה
מוצע לשיבוץ ההצטרפות לקבלת השירותים מהאגף:

"אני מאשר ומסכים כי המידע שמסרתי ו/או ייאסף אודותיי במסגרת פעילותי המשותפת
עם עיריית קריית אונו (להלן "הרשות המקומית") ,יישמר במאגרי המידע הרשומים
המשרתים את הרשות המקומית ,בין היתר לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימי,
מתן שירות לתושב ,לצרכים תפעוליים ,לרבות עיבוד ,ניתוח ואפיון המידע ,וכן לשם
דיוור ישיר של עדכונים ,הצעות ,הטבות ,ולשם מימוש המטרות לעיל .ידוע לי כי לא
חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצוני ובהסכמתי לצורך
המטרות המנויות לעיל".
.64

להלן נוסח ההסכמה המומלץ על-ידנו לשם קבלת הסכמה לדיוור ישיר ומסרים
פרסומיים גם באמצעות מייל ומסרונים ,אשר יש לכלול נוסף ובנפרד מהנוסח המומלץ
לעיל (תוך מתן אפשרות לסימון הסכמה/אי הסכמה לידו):
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"אני מאשר ומסכים לקבל דיוור במייל ובמסרונים וכל אמצעי תקשורת אחר ,לרבות
באמצעות התראות והודעות בפלטפורמות המדיה השונות בהן הינך עושה או
תעשה שימוש לשם קבלת שירות ו/או יצרת קשר עמי; ובין היתר עדכונים ,הצעות
ו/או שירותים נוספים מאת הרשות המקומית וכן עיבוד המידע לצורך מימוש מטרות
אלו".
.65

בנוסף ,ככל שהרשות המקומית תפתח נתיב תקשורת באמצעות אתר האינטרנט/
אפליקציה /כל אמצעי דומה אחר אל מול לקוחות פוטנציאליים; נמליץ כי במסגרת
הצטרפות לקוחות פוטנציאלים ומתעניינים תהיה אפשרות לסמן בתיבה על ידי סימון
" "Vלמתן הסכמה להיכלל במאגר לצורך דיוור ישיר ופרסום לפי הנוסח הבא:

"אני מאשר ומסכים לקבל דיוורים במייל ובמסרונים אודות עדכונים והטבות מעיריית
קריית אונו".
.66

מנהלת המאגר הרשומה היא ח"נ .יש לעדכן את רישום המנהלת המאגר לגברת ל"ג.

מאגר רישוי עסקים ,מספר 700060738
.67

מאגר אשר מטרתו הינה :ארגון ושליטה של תיקי רישוי עסקים ,ניהול הנתונים בנושא
מתן רישיונות לעסקים ,תיעוד פניות לקבלת רישיונות ותשובות שניתנו לפניות אלו.
המידע מרוכז בעירייה במאגר ממוחשב אחד (להלן "מאגר רישוי עסקים").

.68

עולה כי מתבצעות במאגר פעולות של עיבוד וחיתוכים של מידע על-ידי הפקת דו"חות,
כגון רשימות עסקים בעלי רישיון ,פירוט סיבות לסירוב לרישיון ,פרטים אישיים של בעלי
העסקים ,וכן חיתוכים על-פי סוגי העסקים ,סוגי נכסים וכן הלאה .כמו כן ,לאחר אישור
הבקשה על ידי ועדת הרישיונות בעירייה וראש הרשות ,העירייה שולחת מכתבי תשובה
למגישי הבקשות .בשלב השני ,העירייה מעבירה את תוכניות העסק לגורמים המאשרים
הרלבנטיים ,בהתאם לסוג העסק – כיבוי אש ,משטרת ישראל ,משרד הבריאות,
המשרד לאיכות הסביבה וכד' .בנוסף המאגר מכיל את המידע הבא :שם בעל העסק
,ת.ז כתובת טלפון

.69

מנהלת המאגר הרשומה :הגב' דורית לוי.

.70

בהמשך לאמור לעיל ,להלן פעולות העדכון המומלצות על-ידנו למאגר זה:
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א.

מטרות המאגר הרשומות כיום בכרטיס המאגר מספקות ומעניקות ביטוי כללי לאופי
ומהות המאגר ולכן אינן דרושות לעדכון .מטרות המאגר הרשומות כיום הינן כדלקמן:
"דיוור ישיר וקשר עם הלקוח; ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב; ביצוע
תפקידים על פי דין; ניהול מאגר מכח חובה שבדין; אחר :ניהול וטיוב נתונים נושא
רישוי עסקים".
ב .באשר לסוגי המידע הרשומים בכרטיס המאגר כיום הינם כדלקמן:
"דמוגרפי; אחר רגיש :נתוני רישוי עסקים".
לפיכך ,המלצתנו להוסיף על סוגי מידע אלו את סוגי המידע הבאים:
"פרטי קשר; ניסיון מקצועי; 'אחר רגיש' :פרטים אישיים".

 .71בעניין זה חלה על מושאי המידע חובה חוקית למסור את המידע לעירייה ותוך מודעות
למי נמסר המידע ולאיזו מטרה .על כן ,על העירייה לא חלה החובה לפנות אל מושאי
המידע בהודעה המיידעת אותם כי הם רשומים במאגר למטרה שבשלה הוא הוקם וכי
המידע שמסרו ,נמסר בהסכמתם המלאה.
 .72מהמידע שנמסר מחלקת רישוי עסקים לא מבצעת דיוור ישיר ולא שולחת דיוור פרסומי.
" .73רמה מערכות" רשומה כחברה המחזיקה במאגר .לא קיבלנו מידע על חברות נוספות /
אחרות המחזיקות במאגר .ככל שישנן ,על הרשות המקומית לעדכן את רישום המאגר
בהתאם.

מאגר מנהלת נשים ,מספר 700060739
 .74מאגר הכולל קבוצת נשים אשר לקחו ו/או לוקחות חלק בהפקת הרצאות ,אירועים ,חוגים
וסדנאות עבור נשים בעיר .מטרתו של מאגר זה הינה לשמש בסיס להפצת אירועי תרבות
יזומים אלו עבור הנשים ,הממומנים על ידי העירייה.
 .75עולה כי המאגר משמש לדיוור פרסומי ישיר לנשים פוטנציאליות הרשומות במאגר.
 .76מנהלת המאגר היא גב' א"ס.
 .77בהמשך לאמור לעיל ,להלן פעולות העדכון המומלצות על-ידנו למאגר זה:
א.

מטרות המאגר הרשומות כיום בכרטיס המאגר מספקות ומעניקות ביטוי כללי לאופי
ומהות המאגר ולכן אינן דרושות לעדכון .מטרות המאגר הרשומות כיום הינן כדלקמן:
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"דיוור ישיר וקשר עם הלקוח; ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב; אחר :קידום
אירועים ,סדנאות ,הרצאות תרבותיות לציבור הנשים בעיר".
ב.

באשר לסוגי המידע הרשומים בכרטיס המאגר כיום הינם כדלקמן" :דמוגרפי ".

לפיכך ,המלצתנו להוסיף על סוגי מידע אלו את סוגי המידע הבאים:
"פרטי קשר; ניסיון מקצועי; הרגלי צריכה או התנהגות; 'אחר רגיש' :פרטים אישיים".
 .78על מנת לקבל הסכמה עבור כל אותם מקרים בהם עיבוד המידע אותו תבצע העירייה
אינו משתמע במפורש ממטרות המאגר ,חשוב לוודא כי הנשים המצטרפות למאגר
יחתמו על נוסחי הסכמה נאותים ,בהזדמנויות ובהתקשרויות השונות מולם ,באופן שיביעו
הסכמה מדעת לריכוז כלל פרטיהם האישיים והמידע הנאסף אודותיהם במאגר זה ,על-
פי מטרותיו.
 .79לא קיבלנו לעיוננו את נוסח ההסכמה להצטרפות למאגר המידע .להלן נוסח הסכמה
מוצע לשיבוץ בטופסי ההצטרפות לקבלת השירותים מהאגף:
"אני מאשר ומסכים כי המידע שמסרתי ו/או ייאסף אודותיי במסגרת פעילותי המשותפת
עם עיריית קריית אונו (להלן "הרשות המקומית") ,יישמר במאגרי המידע הרשומים
המשרתים את הרשות המקומית ,בין היתר לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימי,
מתן שירות לתושב ,לצרכים תפעוליים ,לרבות עיבוד ,ניתוח ואפיון המידע ,וכן לשם
דיוור ישיר של עדכונים ,הצעות ,הטבות ,ולשם מימוש המטרות לעיל .ידוע לי כי לא
חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצוני ובהסכמתי לצורך
המטרות המנויות לעיל".
 .80להלן נוסח ההסכמה המומלץ על-ידנו לשם קבלת הסכמה לדיוור ישיר ומסרים פרסומיים
גם באמצעות מייל ומסרונים ,אשר יש לכלול נוסף ובנפרד מהנוסח המומלץ לעיל (תוך
מתן אפשרות לסימון הסכמה/אי הסכמה לידו):

"אני מאשר ומסכים לקבל דיוור במייל ובמסרונים וכל אמצעי תקשורת אחר ,לרבות
באמצעות התראות והודעות בפלטפורמות המדיה השונות בהן הינך עושה או תעשה
שימוש לשם קבלת שירות ו/או יצרת קשר עמי; ובין היתר עדכונים ,הצעות ו/או
שירותים נוספים מאת הרשות המקומית וכן עיבוד המידע לצורך מימוש מטרות אלו".
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 .81בנוסף ,במידה והרשות המקומית תפתח נתיב תקשורת באמצעות אתר האינטרנט/
אפליקציה /כל אמצעי דומה אחר אל מול לקוחות פוטנציאליים; אנו נמליץ כי במסגרת
הצטרפות לקוחות פוטנציאלים ומתעניינים תהיה אפשרות לסמן בתיבה על ידי סימון ""V
למתן הסכמה להיכלל במאגר לצורך דיוור ישיר ופרסום לפי הנוסח הבא:
"אני מאשר ומסכים לקבל דיוורים במייל ובמסרונים אודות עדכונים והטבות מעיריית
קריית אונו".

מאגר ריכוז פניות הציבור ,מספר 700060740
 .82בהתאם לטופס הפרטי המאגר שבידנו עולה כי העירייה מרכזת ומתעדת (בקובץ אקסל)
את כל פניות הציבור אליה בנושאים מוניציפאליים לצורך מעקב אחר הטיפול בפניות אלו.
 .83מהמידע שנמסר לנו עולה כי במאגר זה מתבצעות פעולות של עיבוד וחיתוכים של מידע
באמצעות הפקת דו"חות סטטיסטיים (ללא שימוש בשמות) ,על פי חתכי תחומים בדבר
הפניות שנתקבלו לפי המחלקות השונות בעירייה המטפלות בהן ,סטאטוס הטיפול (פניה
סגורה או פתוחה) ,פניות שחוזרות על עצמן וכד' .כמו כן ,המידע אינו מיועד לצרכי דיוור
ישיר מסוג כלשהוא ו/או מועבר לגופים ציבוריים אחרים.
 .84כפי שמצוין בטפסי פרטי מאגר ,מנהלת מאגר פניות ציבור היא גב' ר"ג.
 .85בהמשך לאמור לעיל ,להלן פעולות העדכון המומלצות על-ידנו למאגר זה:
א .מטרות המאגר הרשומות כיום בכרטיס המאגר מספקות ומעניקות ביטוי כללי לאופי
ומהות המאגר ולכן אינן דרושות לעדכון .מטרות המאגר הרשומות כיום הינן כדלקמן:
"דיוור ישיר וקשר עם הלקוח; ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב; אחר :ריכוז
פניות הציבור".
ב.

באשר לסוגי המידע הרשומים בכרטיס המאגר כיום הינם כדלקמן" :דמוגרפי; אחר
רגיש :תלונות הציבור ".

לפיכך ,המלצתנו להוסיף על סוגי מידע אלו את סוגי המידע הבאים:
" פרטי קשר; הרגלי צריכה או התנהגות; 'אחר רגיש' :פרטים אישיים".
 .86על מנת לקבל הסכמה עבור כל אותם מקרים בהם עיבוד המידע אותו תבצע
העירייה אינו משתמע במפורש ממטרות המאגר ,חשוב לוודא כי הפונים לעירייה
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יחתמו על נוסחי הסכמה נאותים ,בהזדמנויות ובהתקשרויות השונות מולם ,באופן
שיביעו הסכמה מדעת לריכוז כלל פרטיהם האישיים והמידע הנאסף אודותיהם
במאגר זה ,על-פי מטרותיו.
 .87לא קיבלנו לעיוננו את נוסח ההסכמה להצטרפות למאגר המידע .להלן נוסח הסכמה
מוצע לשיבוץ בטופסי ההצטרפות לקבלת השירותים מהאגף:
"אני מאשר ומסכים כי המידע שמסרתי ו/או ייאסף אודותיי במסגרת פנייתי
לעיריית קריית אונו (להלן "הרשות המקומית") ,יישמר במאגרי המידע הרשומים
המשרתים את הרשות המקומית ,בין היתר לצורך ניהול וייעול השירות והקשר
עימי ,למטרת תיעוד ומעקב אחר פניות ותלונות הציבור המתקבלות במוקדי
העירייה ובערוצים שונים ,מתן שירות לתושב ,לצרכים תפעוליים ,לרבות עיבוד,
ניתוח ואפיון המידע .ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע
ומסירתו הינה מרצוני ובהסכמתי לצורך המטרות המנויות לעיל".
 .88יש לעדכן את מנהלת המאגר הרשומה ולרשום את הגברת ז"ל.

מאגר ספורט ,מספר 700060741
 .89התקבל מידע מועט בקשר למאגר זה .אנו מסיקים כי מדובר במאגר המנוהל
בעירייה לצורך ריכוז כלל המידע בקשר לחוגי הספורט מטעמה.
 .90כפי שמצוין בטפסי פרטי מאגר ,מנהלת המאגר היא ל"י.
 .91בהמשך לאמור לעיל ,להלן פעולות העדכון המומלצות על-ידנו למאגר זה:
א .מטרות המאגר הרשומות כיום בכרטיס המאגר מספקות ומעניקות ביטוי כללי לאופי
ומהות המאגר .מטרות המאגר הרשומות כיום הינן כדלקמן:
"דיוור ישיר וקשר עם הלקוח; ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב; מתן
שירות לקוחות; גבייה".
ב .באשר לסוגי המידע הרשומים בכרטיס המאגר כיום הינם כדלקמן" :דמוגרפי; הרגלי
צריכה או התנהגות".
לפיכך ,המלצתנו להוסיף על סוגי מידע אלו את סוגי המידע הבאים:
" פרטי קשר; רפואי; 'אחר רגיש' :פרטים אישיים".
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 .92על מנת לקבל הסכמה עבור כל אותם מקרים בהם עיבוד המידע אותו תבצע הרשות
המקומית אינו משתמע במפורש ממטרות המאגר ,חשוב לוודא כי הפונים לרשות
המקומית יחתמו על נוסחי הסכמה נאותים ,בהזדמנויות ובהתקשרויות השונות
מולם ,באופן שיביעו הסכמה מדעת לריכוז כלל פרטיהם האישיים והמידע הנאסף
אודותיהם במאגר זה ,על-פי מטרותיו.
 .93לא קיבלנו לעיוננו את נוסח ההסכמה להצטרפות למאגר המידע .להלן נוסח הסכמה
מוצע לשיבוץ בטופסי ההצטרפות לקבלת השירותים מהאגף:
"אני מאשר ומסכים כי המידע שמסרתי ו/או ייאסף אודותיי במסגרת הצטרפותי
לפעילויות אגף הספורט בעיריית קריית אונו (להלן "הרשות המקומית") ,יישמר
במאגרי המידע הרשומים המשרתים את הרשות המקומית ,בין היתר לצורך
ניהול וייעול השירות והקשר עימי ,מתן שירות לתושב ,לצרכים תפעוליים ,לרבות
עיבוד ,ניתוח ואפיון המידע .ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את
המידע ומסירתו הינה מרצוני ובהסכמתי לצורך המטרות המנויות לעיל".
.94

"מגה טק בע"מ" רשומה כחברה המחזיקה במאגר .לא קיבלנו מידע על חברות

נוספות  /אחרות המחזיקות במאגר .ככל שישנן ,בין היתר "החברה לאוטומציה
במנהל השלטון המקומי בע"מ ,על העירייה לעדכן את רישום המאגר בהתאם.

מאגר רווחה ,מספר 700060742
 .95מאגר רגיש זה משמש את בסיס העבודה של אגף הרווחה בעירייה ומכיל תיעוד
תיקי לקוח ,פרטים אישיים (כולל עץ משפחתי) ,נכסים ,היסטוריה ,ניהול תוכניות
טיפול ,ניהול תשלומים ודיווחים למשרד הרווחה .כמו כן המאגר מכיל כלל המידע
האישי עבור אדם כפי שנמצא בביטוח לאומי -כגון :היסטוריה תעסוקתית ,נכות,
פרוטוקול וועדות ,חובות לביטוח לאומי ,תביעות.
 .96כפי שמצוין בטפסי פרטי מאגר ,מנהל המאגר הוא ע"ז.
 .97בהמשך לאמור לעיל ,להלן פעולות העדכון המומלצות על-ידנו למאגר זה:
א .מטרות המאגר הרשומות כיום בכרטיס המאגר אינן מספקות ולא מעניקות ביטוי
לאופי הרגיש של המאגר .מטרות המאגר הרשומות כיום הינן כדלקמן:
"דיוור ישיר וקשר עם הלקוח; ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב".
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ב .אנו סבורים כי נדרש להוסיף את המטרות הבאות" :ביצוע תפקידים על פי דין; אחר
רגיש :ניהול כלל שירותי הרווחה הניתנים על ידי הרשות המקומית לתושביה".
ג .באשר לסוגי המידע הרשומים בכרטיס המאגר כיום הינם כדלקמן" :דמוגרפי ".
לפיכך ,המלצתנו להוסיף על סוגי מידע אלו את סוגי המידע הבאים:
" פרטי קשר; רפואי; הרגלי צריכה או התנהגות; הקלטות אודיו או וידאו; מידע
כלכלי – חובות; מידע כלכלי – נכסים; רפואי; השתייכות דתית; מצב נפשי; נטייה
מינית; ניסיון מקצועי; השכלה; קשרים משפחתיים; אילן יוחסין 'אחר רגיש':
הסטוריית טיפולים אישית של אגף הרווחה והעובדים הסוציאלים בתושבי
הרשות המקומית".
 .98על מנת לקבל הסכמה עבור כל אותם מקרים בהם עיבוד המידע אותו תבצע
העירייה אינו משתמע במפורש ממטרות המאגר ,חשוב לוודא כי הפונים לרשות
המקומית יחתמו על נוסחי הסכמה נאותים ,בהזדמנויות ובהתקשרויות השונות
מולם ,באופן שיביעו הסכמה מדעת לריכוז כלל פרטיהם האישיים והמידע הנאסף
אודותיהם במאגר זה ,על-פי מטרותיו.
 .99לא קיבלנו לעיוננו את נוסח ההסכמה להצטרפות למאגר המידע .להלן נוסח הסכמה
מוצע לשיבוץ בטופסי קבלת השירותים מהאגף:
"אני מאשר ומסכים כי המידע שמסרתי ו/או ייאסף אודותיי במסגרת קבלת
השירותים באגף הרווחה בעיריית קריית אונו (להלן "הרשות המקומית") ,יישמר
במאגרי המידע הרשומים המשרתים את הרשות המקומית ,בין היתר לצורך
ניהול וייעול השירות והקשר עימי ,מתן שירות לתושב ,לצרכים תפעוליים ,לרבות
עיבוד ,ניתוח ואפיון המידע .ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את
המידע ומסירתו הינה מרצוני ובהסכמתי לצורך המטרות המנויות לעיל".
" .100החברה לאוטומציה במנהל השלטון המקומי בע"מ" רשומה כחברה המחזיקה
במאגר .לא קיבלנו מידע על חברות נוספות  /אחרות המחזיקות במאגר .ככל שישנן,
על העירייה לעדכן את רישום המאגר בהתאם.
מאגר מוקד  ,106מספר 700060743
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 .101מאגר זה משמש את מוקד הפניות של התושבים לעירייה במגוון נושאים (מוקד
 .)106ממידע שהתקבל מערך מצלמות האבטחה בעיר מחובר למוקד זה ומנוהל על
ידו.
 .102כפי שמצוין בטפסי פרטי מאגר ,מנהל המאגר הוא א"ש.
 .103ראשית ,נמליץ לשנות את שמו של המאגר כך שייקרא "מאגר מוקד ,106
מצלמות וביטחון" ,וזאת על מנת להעניק ביטוי כללי לאור המידע האגור בו והתואם
את אופיו ופעילותו.
 .104בהמשך לאמור לעיל ,להלן פעולות העדכון המומלצות על-ידנו למאגר זה:
א .מטרות המאגר הרשומות כיום בכרטיס המאגר מספקות ומעניקות ביטוי כללי לאופי
ומהות המאגר .מטרות המאגר הרשומות כיום הינן כדלקמן" :דיוור ישיר וקשר עם
הלקוח; ניהול מידע על תושבים ומתן שירות לתושב; מתן שירות ללקוחות".
ב .נמליץ להוסיף את המטרות הבאות" :ניהול מערך האבטחה והצילום ברשות
המקומית"
ג .באשר לסוגי המידע הרשומים בכרטיס המאגר כיום הינם כדלקמן" :דמוגרפי; אחר
רגיש; תוכן הפניות של תושבים" .לפיכך ,המלצתנו להוסיף על סוגי מידע אלו את
סוגי המידע הבאים " :פרטי קשר; הרגלי צריכה או התנהגות; הקלטות אודיו או
וידאו".
 .105על פניו ההסכמה לשמירת פרטי המידע האישי ועיבודם משתמעת מכללא מעצם
יצירת הקשר עם המוקד .יחד עם זאת ולמען הזהירות ,אנו ממליצים ליידע את
התושבים הפונים בהקלטה שתושמע טרם המענה לשיחה ותסביר כי השיחות
מוקלטות וכי המידע ישמר במאגרי המידע של הרשות המקומית.
 .106מעבר לקיומן של הוראות הדין בנושא ,נמליץ להציב שילוט במיקומים בולטים
באזורים מצולמים ברחבי העיר ,בכניסות לעיר ובכניסות למתחמים ,המודיעים על
עצם הצילום .כמו כן ,נמליץ ליידע ולהחתים את העובדים העתידיים ,על טופס אשר
במסגרתו הם מודעים ,מאשרים ומסכימים לכך שבמתקניה של הרשות המקומית
מותקנות מצלמות אבטחה ,וכי הם עשויים למצוא עצמם מצולמים ,מעת לעת,
במהלך עבודתם ובמסגרת הפעילות השוטפת במהלך יום העבודה .ביחס לעובדים
קיימים ,אזי שניתן להסתפק ביידוע אותם עובדים ,באופן פומבי או בכל דרך אחרת
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הניתנת להוכחה ,וזאת על מנת שלא ליצור מצב בו העובד יוכל לטעון בשלב מאוחר
יותר כי לא היה מודע לכך.
 .107בעניין זה חשוב לציין שתי הנחיות מרכזיות של הרשות :הראשונה ,הנחיה
 4/2012המנחה באופן כללי אודות השימוש במצלמות אבטחה בראי דיני הגנת
הפרטיות והרשומה בכרטיס המאגר כתנאי לאישורו .השנייה הינה הנחיה 5/2017
המשלימה את הראשונה ומתמקדת בהסדרת הנושא של מצלמות במקום העבודה.
 .108נושא מצלמות האבטחה זוכה לתשומת לב רבה בעולם הגנת הפרטיות בשנים
האחרונות ואף התגלגל לפתחו של בתי הדין לעבודה וערכאות שיפוטיות נוספות,
שם נקבעו הלכות אשר עיצבו תפיסה משפטית המעניקה מעמד רם לזכויותיו של
המצולם וביתר שאת בנסיבות בהן המצולם הינו עובד והצילום נעשה במקום
העבודה.
" .109החברה לאוטומציה במנהל השלטון המקומי בע"מ" רשומה כחברה המחזיקה
במאגר .לא קיבלנו מידע על חברות נוספות  /אחרות המחזיקות במאגר .ככל שישנן,
על הרשות המקומית לעדכן את רישום המאגר בהתאם.

מאגר חניה ,מספר 990036116
 .110מאגר המנוהל על ידי חברת מלגם ומשמש לניהול כל מערך החנייה ברשות
המקומית – תו תושב ,קנסות ,גבייה ,ערעורים ופניות בכל הנוגע להם.
 .111טופס המאגר לא מציין את מנהל המאגר.
 .112בהמשך לאמור לעיל ,להלן פעולות העדכון המומלצות על-ידנו למאגר זה:
א .מטרות המאגר הרשומות כיום בכרטיס המאגר אינן מספקות ומעניקות ביטוי כללי
לאופי ומהות המאגר .מטרות המאגר הרשומות כיום הינן כדלקמן" :מעקב אחר
גביית דוחות חניה וקנסות; מידע במאגר המידע מתקבל דרך קבע מגוף ציבורי"
ב .נמליץ לעדכן ולהוסיף את המטרות הבאות" :דיוור ישיר וקשר עם הלקוח; ניהול
מידע על תושבים ומתן שירות לתושב; מתן שירות לקוחות; גבייה".
ג .באשר לסוגי המידע הרשומים בכרטיס המאגר כיום הינם כדלקמן" :אחר רגיש:
אישיות " .לפיכך ,המלצתנו להוסיף על סוגי מידע אלו את סוגי המידע הבאים" :
פרטי קשר; דמוגרפי ; מידע כלכלי – חובות; נתוני תקשורת למעט פרטי קשר;
83

דוח מבקר העירייה 2019

'אחר רגיש' :פרטים אישיים; פניות לרשות המקומית בכל הנוגע לתוי חניה
וקנסות חניה".
 .113על מנת לקבל הסכמה עבור כל אותם מקרים בהם עיבוד המידע אותו תבצע
העירייה אינו משתמע במפורש ממטרות המאגר ,חשוב לוודא כי הפונים לרשות
המקומית יחתמו על נוסחי הסכמה נאותים ,בהזדמנויות ובהתקשרויות השונות
מולם ,באופן שיביעו הסכמה מדעת לריכוז כלל פרטיהם האישיים והמידע הנאסף
אודותיהם במאגר זה ,על-פי מטרותיו.
 .114לא קיבלנו לעיוננו את נוסח ההסכמה להצטרפות למאגר המידע .להלן נוסח
הסכמה מוצע לשיבוץ בטופסי קבלת השירותים מהאגף:
"אני מאשר ומסכים כי המידע שמסרתי ו/או ייאסף אודותיי במסגרת פנייתי
לעיריית קריית אונו (להלן "הרשות המקומית") ,יישמר במאגרי המידע הרשומים
המשרתים את הרשות המקומית ,בין היתר לצורך ניהול וייעול השירות והקשר
עימי ,מתן שירות לתושב ,לצרכים תפעוליים ,לרבות עיבוד ,ניתוח ואפיון המידע.
ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצוני
ובהסכמתי לצורך המטרות המנויות לעיל".
 .115לא רשומות מחזיקות במאגר .ממידע שקיבלנו ,חברת מלגם וחברת מיתר
מחזיקות במאגר ומנהלות אותו עבור הרשות המקומית .על כן ,על העירייה לעדכן
את רישום המאגר בהתאם ולרשום אותן כמחזיקות.
 .116יש לעדכן את מר ש"ד כמנהל המאגר.

מאגר ניהול שירות פסיכולוגי (נש"פ) ,מספר 990048858
 .117ככלל ,הפניות לשירות הפסיכולוגי מרוכזות במאגר נתונים אחד של השירות
הפסיכולוגי .זאת לצורך תיעוד ,טיפול ומעקב אחר הפניות לשירות הפסיכולוגי
החינוכי ,המספק שירותים פסיכולוגים למערכת החינוך העירונית  .במאגר מאוחסן
כלל תיעוד ההתערבויות הפסיכולוגיות כנדרש בחוק .במאגר מוחזקים פרטי
המטופלים ,תיעוד רצף הפגישות שהתקיימו וכן סיכום של ההתערבויות שבוצעו (
סיכום אבחון וסיכומי טיפול) .
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 .118המטופלים שפונים לקבלת שירותים פסיכולוגיים חותמים על הסכמה לביצוע
ההתערבות (תצפית/אבחון/טיפול) ומיודעים על חובת הפסיכולוג בשמירה על
סודיות .במידה והורה מבקש שמידע לגבי ילדו יועבר ,נדרשת חתימתו על ויתור
סודיות.
 .119למיטב ידיעתנו ,במאגר זה מרוכז מידע מסווג המוגן מכוח חוק ובתוך כך ,גם
מידע אישי רגיש אודות הרשומים בו.
 .120לא מצוין בטפסי המאגר שם מנהל המאגר.
 .121בהמשך לאמור לעיל ,להלן פעולות העדכון המומלצות על-ידנו למאגר זה:
א .מטרות המאגר הרשומות כיום בכרטיס המאגר מספקות ומעניקות ביטוי לאופי
הרגיש של המאגר .מטרות המאגר הרשומות כיום הינן כדלקמן" :ניהול השירות
הפסיכולוגי עירוני חינוכי וגני ילדים".
ב .למרות זאת ,אנו סבורים כי נדרש להוסיף את המטרות הבאות" :ביצוע תפקידים
על פי דין; ניהול מאגר על פי חובה שבדין; ניהול מידע על תושבים ומתן שירות
לתושב".
ג .באשר לסוגי המידע הרשומים בכרטיס המאגר כיום הינם כדלקמן" :דמוגרפי; דעות
פוליטיות; השתייכות דתית; נטייה מינית; ניסיון מקצועי; רפואי " .לפיכך,
המלצתנו להוסיף על סוגי מידע אלו את סוגי המידע הבאים ":פרטי קשר; הרגלי
צריכה או התנהגות; מצב נפשי; 'אחר רגיש' :הסטוריית טיפולים אישית של אגף
נש"פ".
 .122על מנת לקבל הסכמה עבור כל אותם מקרים בהם עיבוד המידע אותו תבצע
העירייה אינו משתמע במפורש ממטרות המאגר ,חשוב לוודא כי הפונים לרשות
המקומית יחתמו על נוסחי הסכמה נאותים ,בהזדמנויות ובהתקשרויות השונות
מולם ,באופן שיביעו הסכמה מדעת לריכוז כלל פרטיהם האישיים והמידע הנאסף
אודותיהם במאגר זה ,על-פי מטרותיו.
 .123לא קיבלנו לעיוננו את נוסח ההסכמה להצטרפות למאגר המידע .להלן נוסח
הסכמה מוצע לשיבוץ בטופסי קבלת השירותים מהאגף:
"אני מאשר ומסכים כי המידע שמסרתי ו/או ייאסף אודותיי במסגרת קבלת
השירותים באגף ניהול שירות פסיכולוגי בעיריית קריית אונו (להלן "הרשות
המקומית") ,יישמר במאגרי המידע הרשומים המשרתים את הרשות המקומית,
85

דוח מבקר העירייה 2019

בין היתר לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימי ,מתן שירות לתושב ,לצרכים
תפעוליים ,לרבות עיבוד ,ניתוח ואפיון המידע .ידוע לי כי לא חלה עלי חובה
חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצוני ובהסכמתי לצורך המטרות
המנויות לעיל".
 .124לא קיבלנו מידע על חברות המחזיקות במאגר .ככל שישנן ,על הרשות לעדכן
את רישום המאגר בהתאם.
 .125יש לעדכן את ל"ח כמנהלת המאגר.

מאגר רישוי ופיקוח בנייה ותב"ע ,מספר 990071544
 .126מאגר רישוי ופיקוח בניה פועל ,בין היתר ,למטרת ניהול ותיעוד הנתונים בנושא
רישוי ופיקוח בניה לרבות פניות לקבלת רישיונות בניה ,מתן רשיונות ,תיעוד הפיקוח
בדבר חריגות בניה ופלישה.
 .127מנהלת המאגר הרשומה היא הגברת ל"מ
 .128בהמשך לאמור לעיל ,להלן פעולות העדכון המומלצות על-ידנו למאגר זה:
א .מטרות המאגר הרשומות כיום בכרטיס המאגר מספקות ומעניקות ביטוי לאופי
הרגיש של המאגר.
ב .באשר לסוגי המידע הרשומים בכרטיס המאגר כיום ,לא מצאנו צורך להוסיף
סוגי מידע רשומים.
 .129בעניין זה חלה על מושאי המידע חובה חוקית למסור את המידע לעירייה ותוך
מודעות למי נמסר המידע ולאיזו מטרה .על כן ,על העירייה לא חלה החובה לפנות
אל מושאי המידע בהודעה המיידעת אותם כי הם רשומים במאגר למטרה שבשלה
הוא הוקם וכי המידע שמסרו ,נמסר בהסכמתם המלאה.
 .130יש לעדכן את ג"ב כמנהלת המאגר.
" .131בר טכנולוגיות (ד.ש ).בע"מ" רשומה כחברה המחזיקה במאגר .לא קיבלנו
מידע על חברות נוספות  /אחרות המחזיקות במאגר .ככל שישנן ,על העירייה לעדכן
את רישום המאגר בהתאם.

מאגר שכר וכח אדם ,מס' 990078588
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 .132מאגר העובדים של העירייה ,מכיל בראש ובראשונה פרטים בסיסיים אודות
העובדים אשר נחוצים לרשות המקומית (פרטי טופס  )101וכן לצורך הפקת
המשכורות (פרטי טופס  ,)106לרבות פרטים על נוכחות ,הכשרות והדרכות של
עובדים קיימים וכן מועמדים לעבודה ,חוות דעת תקופתיות ,אישורי מחלה ,וכן שאר
פרטים אשר נאספו על העובד אגב הליכי המיון לקבלתו לעבודה.
 .133מעבר לכך ,מטרת המאגר הינה ניהול משאבי אנוש ושכר .אגף משאבי אנוש
מתמקד במידע על העובד ,נתונים אישיים ,נתוני שכר ,קליטת עובדים במערכת
וניהולם .המערכת מספקת מידע מקיף על העובד החל מנתונים אישיים כגון מצב
משפחתי ,פרטי ילדים ,השכלה וכדומה ,ועד נתוני שכר כגון דרגה ,היקף משרה
וכדומה.
 .134ככל שהרשות המקומית מעסיקה עובדי קבלן ,יש לכלול אף אותם במאגר כוח
האדם (לדוגמה – עובדי חברות כוח אדם) ובכלל זה המידע אשר נאסף עליהם .יש
לקבל לכך את התחייבות הקבלן כי יידע את העובדים על כך וקיבל את הסכמתם
לכך.
 .135לאחר קבלת תמונת מצב עדכנית של מטרות וסוגי המידע במאגר הקיים ,עולה
כי אינם עומדים בדרישות הדין וצורכי הרשות המקומית ,ועל כן נמליץ לערוך ברישומו
את השינויים הבאים:
 .136המטרות הרשומות הינן" :ניהול משאבי אנוש ושכר; דיוור ישיר וקשר עם
הלקוח; אחר :הפקת דוחות עובדים ,תנאי עובדים ,מצבת כוח אדם".
 .137המלצתנו הינה להוסיף למטרה זו את המטרות הבאות:
"מיון והשמת עובדים; טיוב נתונים; דיוור ישיר; מחקר".
 .138סוגי המידע הרשומים כיום בכרטיס המאגר הינם כדלקמן:
"דמוגרפי; אחר רגיש :אישיות; נתוני עובדים ושכר".
 .139המלצתנו הינה להוסיף את סוגי המידע הבאים:
"פרטי קשר; קשרים משפחתיים; השכלה; מידע כלכלי – נכסים; נטייה מינית;
ניסיון מקצועי; רפואי; אחר רגיש :אישיות; מצב כלכלי; שכר ופרטים אישיים.".
 .140באשר לפרטי המידע נעיר ,כי התקבל מידע על כך שהעירייה עושה שימוש
בכלים לזיהוי לפי טביעת אצבע .לא ידוע האם הנתון נשמר במערכות העירייה,
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ושאינו צירוף מספרים בלבד .ככל שכן ,אזי יש צורך להוסיף את סוג המידע:
"ביומטרי".
 .141על-פי הפסיקה העדכנית בתחום ,העירייה אינה רשאית לחייב את עובדיה
להזדהות באמצעות טביעת אצבע ועליה לספק לעובדיה שרוצים בכך אמצעי זיהוי
חלופי.
 .142המקרה המיוחד של התקנת שעון נוכחות העושה שימוש בטכנולוגיה ביומטרית
במקום העבודה ,כאשר המעסיק הינו עירייה ,נידון בבית הדין הארצי לעבודה בעניין
קלנסווה .שם בחן בית הדין את הצורך בהסכמת העובדים להתייצבות בשעון נוכחות
כאמור וקבע ..." :אנו סבורים ששימוש בטביעות אצבע לשם הקפדה על דיווחי
נוכחות אמינים ,במיוחד שעה שמדובר במערכת נוכחות מבוססת מאגר – הוא
שימוש באמצעי שאינו עומד בדרישת המידתיות .זאת בעיקר משום שישנם אמצעים
אחרים להשגת המטרה ,שפוגעים בזכותם של העובדים לפרטיות במידה פחותה
יותר .כדוגמאות פשוטות :התקנת מצלמה מעל עמדת שעון הנוכחות ומכוונת אליה
בלבד ,ומצלמת את העובדים המחתימים את כרטיס הנוכחות".
 .143בנוסף ,קבע בית הדין שדרישה מן העובד להתייצב באמצעות טביעת אצבע,
מבלי להעניק לו את האפשרות האמיתית לסרב ולבחור דרך התייצבות חלופית –
אינה מידתית ואינה עומדת במבחני הלכת איסקוב שפורטו לעיל .הדברים מקבלים
משנה תוקף שמדובר ברשות ציבורית אשר מצופה ממנה לעמוד בסטנדרט גבוה
במיוחד של התנהלות תקינה ,עמידה בדרישות החוק וכיבוד זכויות העובדים.
 .144על כן ,המלצתנו החד משמעית הינה לאפשר לעובדים לבחור בין הזדהות בשעון
הנוכחות הביומטרי לבין דרך חלופית ומקובלת .עוד נמליץ ,כי הדברים יתועדו בנוהל
כתוב ומסודר שישקף את מדיניות העירייה בנושא ושזו תובא באופן שקוף ונהיר בפני
העובדים ו/או נציגותם .במסגרת מסמך זה ,תוכל העירייה לשקף לעובדים את טיב
הטכנולוגיה ,את הצורך בה ,את מידת ההגנה וההצפנה על הנתונים ועוד .למען
הזהירות ,נמליץ אף להחתים את העובדים על נוסח הסכמה המצהיר כי עיינו
במדיניות העירייה בנושא והינם מסכימים להתייצב במשמרות באמצעות בשעון
הנוכחות.
 .145באשר לעובדים חדשים המתקבלים לשורותיה של העירייה ,יש "ליישר קו",
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ולוודא שאלו מקבלים הבהרה ,כתובה ומתועדת ,לפיה באפשרותם לבחור בין
אפשרויות התייצבות שונות ,גם כאלו שאינן דורשות הזדהות באמצעות טביעת
אצבע.
 .146לצד כל האמור ,חשוב להבין שהלכת קלנסווה אינה גזרה חד-צדדית ,וכי
במסגרתה ישנן גם התבטאויות המעניקות למעסיקים מרחב שיקול דעת להפעלת
אמצעים חלופים .כך למשל ,בית הדין קבע כי מצלמה המכוונת לשעון הנוכחות תוכל,
בנסיבות מסוימות ,להוות אמצעי חלופי שפגיעתו פחותה משעון הנוכחות הביומטרי.
 .147ככל שמדובר במידע אשר נאסף מכוח חובה שבדין ,אין חובה ליידע את העובדים
ולקבל את הסכמתם המפורשת לשמירת מידע זה ,מתוך הראיה כי העובדים מודעים
לאיסוף זה ומסכימים לכך מכללא מעצם עבודתם ברשות המקומית ,על-פי הדין
המחייב ביחסי העבודה.
 .148ואולם ,מידע אשר נאסף באופן וולונטרי אודות העובדים (לרבות אישורי מחלה,
תנאי העסקה אישיים ,הכשרות ,הדרכות ,אבחונים ,מבדקים וכדומה) ,הגם שנדרש
לצורך ניהול כוח האדם למטרות חיוניות של הרשות המקומית ,אינו נדרש לאיסוף
מכוח חוק כאמור ,ולפי-כך דורש את יידועו וקבלת הסכמתו של העובד לכך.
 .149בשל האמור ,נמליץ ליידע את העובדים הקיימים ולהחתים את העובדים
העתידיים ,על טופס אשר במסגרתו הם מודעים ,מאשרים ומסכימים לכך שהפרטים
שמסרו ו/או שימסרו בתחילת עבודתם ופרטים נוספים שנאספו ו/או יאספו אודותיהם
במהלך העסקתם ,יישמרו במאגר כוח אדם ושכר של החברה .כאמור ,ביחס לעובדים
קיימים ניתן להסתפק ביידועם ,באופן פומבי או בכל דרך אחרת הניתנת להוכחה.
 .150את נוסח ההסכמה ניתן לכלול במסגרת הסכם העבודה האישי של כל עובד (ככל
שקיים) ,ביחס לעובדים חדשים ,ו/או בתור נספח העסקה אשר ניתן למסור בסמוך
לטופס  ,101אותו העובדים נדרשים למלא ממילא מדי שנה.
להלן מוצע בזאת נוסח הודעה לדוגמה עבור עובד קיים המומלץ על-ידנו וביחס לעובד
חדש:
"הפרטים אשר נמסרו על-ידך בתחילת עבודתך הרשות המקומית קריית אונו
(להלן "הרשות") ואשר יאספו אודותייך במהלך עבודתך ,נשמרים במאגר המידע
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הרשום של הרשות לפי חוק ,שנועד כדי לנהל ולייעל את ניהול כוח האדם והשכר
ברשות ,מעקב אחר הכשרות ,הדרכות והסמכות העובדים ,חוות דעת ,משמעת,
נוכחות ועיבוד המידע למטרות אלו ולצורך שמירה על מטרות הרשות ובהתאם
לכל חובה שבדין ,ובפרט חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א".1981-

 .151החברות הרשומות כמחזיקות אינן החברות אשר מחזיקות במידע בפועל.
ממידע שהתקבל החברה נעזרת בשירותי חברת סינאל וחברת רנעד טק .אזי נמליץ
להסדיר אף פרט זה ברישום המאגר ולרשום חברות אילו כמחזיקות במאגר.
 .152יש לעדכן את הגברת ש"ר כמנהלת המאגר.

איסוף ושמירת המידע על מועמדים לעבודה
 .153ככל שמחלקת משאבי אנוש שומרת אף מידע אודות מועמדים לעבודה ,ראוי
יהיה לציין כי נושא זה זוכה לתשומת לב מיוחדת מצד הרשות.
 .154על-פי הדין ,כאשר מעביד מתכוון לשמור ולהשתמש במידע אישי של מועמד
לעבודה אצלו כדי לקבל החלטה אם לקבלו לעבודה בשלב מסוים בעתיד ,במנותק
מהמועד בו פנה המועמד ,על המעביד לקבל את הסכמת המועמד לכך מראש.
 .155עדיף וראוי שהסכמת המועמד לשימוש במידע אודותיו תינתן במפורש ,אולם אם
נמסר למועמד לעבודה מידע מתאים מראש ,אשר ניתן להבין ממנו באופן סביר את
סוג המידע שנאסף ,הסכמת הנבדק לשימוש במידע אודותיו למטרה זו ,ולמטרה זו
בלבד ,יכולה להילמד גם במשתמע ,מכללא .הסכמה זו תינתן למעשה מעצם פנייתו
של המועמד למעביד מלכתחילה ,במסגרת העברת מידע (קורות חיים) מיוזמתו של
המועמד לצורך הליך קבלתו למשרה המבוקשת ולמטרה זו בלבד .זו היא גם ציפייתו
הסבירה של העובד הפוטנציאלי בעת פנייתו לרשות המקומית.
 .156יחד עם זאת ,במקרה של חשיפה או איסוף של מידע נוסף על מועמד לעבודה,
מעבר לקורות החיים שלו ,במסגרת ראיונות עומק עימו ו/או במסגרת מבדקים
שיעבור בעירייה ו/או במכונים חיצוניים ,תידרש הסכמה מפורשת של המועמד
לשמירת המידע עליו במאגרי העירייה מעבר לתקופת הליך המיון .להלן נוסח
הסכמה למועמדים לעבודה בעירייה ,לשמירת מידע עליהם לצורך הליכי הגיוס והמיון
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לתפקידים שונים .את הנוסח ניתן לתת למועמד לחתימתו עם הגעתו לראשונה
למשרדי העירייה לראיון ו/או לגוף החיצוני הרלבנטי אם נשלח לשם קודם לכן:
"אני הח"מ _____________ מאשר בזאת כי הודע לי כדלקמן:
תהליך קבלתי ומיוני לעבודה ברשות המקומית קריית אונו כרוך באיסוף ושמירת
מידע אישי אודותיי בקשר עם מועמדותי לעבודה .הודע לי כי המידע האמור כולל
פרטים המצויים בקורות החיים שלי ,מידע שייאסף במהלך ראיונותיי עם נציגי
הרשות המקומית המוסמכים לכך ו/או על-ידי נציגי חברות חיצוניות לרשות
המקומית המוסמכות לבצע מיונים ולאסוף מידע בעבור העירייה לצורך תהליך
זה בלבד ולרבות חוות דעת ותוצאות מבחני השמה ,ככל שיתקבלו אודותיי
בתהליך זה.
הנני מסכים כי הפרטים שייאספו אודותיי במשך תהליך המיון לעבודה ישמרו
במאגר המידע של העירייה וישמשו למטרת מיוני לעבודה בתפקידים שונים .אם
בסופו של התהליך לא תימצא משרה ההולמת את כישוריי ,העירייה תשמור
לעצמה את הזכות לפנות אלי שוב בעתיד ,בהתבסס על נתונים אלו ,על מנת
להציע לי משרות אחרות".
 .157מקום בו מתאפשרת שליחת קורות חיים עצמאית והיכן שניתן (לדוגמא :באתר
האינטרנט של הרשות המקומית ו/או באתרים של גופים חיצוניים שהעירייה נעזרת
בהם לצורך הליכי גיוס/מיון) ,אנו ממליצים להטמיע נוסח המבהיר לשולח כי קורות
החיים שלו ישמרו במאגר המידע של מחלקת כוח אדם ,מאגר העובדים המרכזי.
להלן נוסח לדוגמא:
"הנני מאשר כי הפרטים שאני שולח או יימסרו על-ידי ישמרו במאגר המידע של
הרשות המקומית וישמשו למטרת מיוני לעבודה בתפקידים שונים .אם בסופו של
התהליך לא תימצא משרה ההולמת את כישוריי ,העירייה תשמור לעצמה את
הזכות לפנות אלי שוב בעתיד ,בהתבסס על נתונים אלו ,על מנת להציע לי
משרות זהות או אחרות".
מאגר גבייה ,מספר 990078595
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 .158אגף הגביה והארנונה עוסק בגביית ארנונה ,אישורים לטאבו ,ועדת הנחות,
תשלומי אגרות בניה ,אכיפה ,גביה ועיקולי בנק .החומר האישי נשמר במערכת
האוטומציה (שם ושם משפחה ,ת.ז ,.כתובת ,אימייל ומספר טלפון) כאשר כל מסמך
נסרק ישירות לתיק תושב.
 .159מנהלת המאגר הרשומה היא הגברת א"כ.
 .160בהמשך לאמור לעיל ,להלן פעולות העדכון המומלצות על-ידנו למאגר זה:
א .מטרות המאגר הרשומות כיום בכרטיס המאגר מספקות ומעניקות ביטוי לאופי
הרגיש של המאגר.
ב .סוגי המידע הרשומים כיום בכרטיס המאגר הינם כדלקמן" :דמוגרפי;

מידע

כלכלי – חובות; אחר רגיש :מצב כלכלי".
ג .המלצתנו הינה להוסיף את סוגי המידע הבאים" :פרטי קשר; מידע כלכלי – נכסים;
מצב רפואי; קשרים משפחתיים; השכלה; אחר רגיש :מצב כלכלי; ופרטים
אישיים.".
 .161בעניין זה חלה על מושאי המידע חובה חוקית למסור את המידע לעירייה ותוך
מודעות למי נמסר המידע ולאיזו מטרה .על כן ,על העירייה לא חלה החובה לפנות
אל מושאי המידע בהודעה המיידעת אותם כי הם רשומים במאגר למטרה שבשלה
הוא הוקם וכי המידע שמסרו ,נמסר בהסכמתם המלאה.
" .162החברה לאוטומציה במנהל השלטון המקומי בע"מ" רשומה כחברה המחזיקה
במאגר .לא קיבלנו מידע על חברות נוספות  /אחרות המחזיקות במאגר .ככל שישנן,
על העירייה לעדכן את רישום המאגר בהתאם.

מאגר חינוך ,מספר 990078603
 .163קיבלנו מידע מוגבל ביחס למאגר זה .אנו מסיקים כי המאגר מכיל מידע ביחס
לחוק חינוך חובה ורישום תושבי העיר לגני הילדים ובתי הספר.
 .164מנהלת המאגר הרשומה היא הגברת י"ח.
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 .165בהמשך לאמור לעיל ,להלן פעולות העדכון המומלצות על-ידנו למאגר זה:
א .מטרות המאגר הרשומות כיום בכרטיס המאגר מספקות ומעניקות ביטוי לאופי של
המאגר ,אך נמליץ להוסיף מטרות נוספות .המטרות הרשומות הינן" :ניהול מידע
כל תושבים ומתן שירות לתושב; דיוור ישיר וקשר עם הלקוח".
ב .המלצתנו הינה להוסיף למטרה זו את המטרות הבאות" :ניהול מאגר מכוח חובה
שבדין; דיוור ישיר; ".
ג .סוגי המידע הרשומים כיום בכרטיס המאגר הינם כדלקמן" :דמוגרפי; ".
ד .המלצתנו הינה להוסיף את סוגי המידע הבאים" :פרטי קשר; מצב רפואי; קשרים
משפחתיים; השכלה; אחר רגיש :מצב כלכלי; ופרטים אישיים.".
 .166בעניין זה חלה על מושאי המידע חובה חוקית למסור את המידע לעירייה ותוך
מודעות למי נמסר המידע ולאיזו מטרה .על כן ,על העירייה לא חלה החובה לפנות
אל מושאי המידע בהודעה המיידעת אותם כי הם רשומים במאגר למטרה שבשלה
הוא הוקם וכי המידע שמסרו ,נמסר בהסכמתם המלאה.
 .167יש לעדכן את נ"פ כמנהלת המאגר.
" .168החברה לאוטומציה במנהל השלטון המקומי בע"מ" רשומה כחברה המחזיקה
במאגר .לא קיבלנו מידע על חברות נוספות  /אחרות המחזיקות במאגר .ככל שישנן,
על העירייה לעדכן את רישום המאגר בהתאם.
מאגר שכר והנהלת חשבונות ,מספר 990078610
 .169לא התקבל מידע לגבי מאגר זה .אנו מסיקים כי המאגר זהה למאגר 'שכר וכח
אדם' .אשר על כן ,אנו ממליצים לאחד את המאגר לתוך מאגר שכר וכח אדם בהליך
מחיקה ללא ביעור.

93

דוח מבקר העירייה 2019

סיכום ומסקנות
 .170חלק ניכר ממאגרי החברה דורשים ריענון ועדכון רישום אל מול הרשות להגנת
הפרטיות .יש לפעול לתיקון הרישום ,הוספת סוגי המידע ומטרות השימוש בכל מאגר
והכל לפי ההמלצות בפרק ה 1.לעיל.
 .171יש למנות בעלי תפקידים ראויים למנהלי מאגרי המידע ,כפי שפורט בדו"ח זה.
 .172נוסחי ההסכמה של העובדים ותושבי העירייה ,אשר נדרשים לפי החוק לשם
איסוף המידע למאגרים השונים והשימוש בו ,לא הובאו לעיון הביקורת ו/או אינם
נהוגים כיום בהתאם לדרישות הדין .בהתאם ,המליצה הביקורת על נוסחי הסכמה
בעבור כל מאגר ומאגר ,אשר יתאימו לשימושים שהעירייה עושה ומתעדת לעשות
במידע אודות עובדיה ותושביה .יש להטמיע נוסחים אלו לפי ההנחיות שניתנו בדוח
זה.
 .173לפי המידע שהונח לפני הביקורת ,העובדים אינם מעודכנים באופן רשמי ומתועד
במידע הנאסף על אודותיהם .בהקשר זה נמליץ לאמץ את נוסחי ההסכמה לעובדים
קיימים/חדשים ו/או מועמדים לעבודה ,כפי שהומלץ על ידנו לעיל בסקירת המאגר
הדן בכוח האדם בעירייה.
 .174לפי הנמסר לנו ,על-פי רוב העירייה אינה נוהגת לעשות שימוש בדיוור ישיר
במסגרתה פעילותה וקשריה עם תושביה/עובדיה .ככל שהעירייה תבחר לפעול
בנתיב זה ,יש להיצמד לנוסח ההסכמה ולהתנהלות שהומלצה בדו"ח זה.
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תקציר מנהלים
 .1תקנות אבטחת המידע מהוות הסדר מקיף והוראת הדין המרכזית בנושא אבטחת
מאגרי המידע בדין הישראלי .בין הוראות התקנות ,מעוגנת החובה להחזיק בנהלי
אבטחת מידע כתובים וברורים ,המתייחסים למרבית החובות שבתקנות ולפעול
לפיהם .משכך ,חובה זו היא גם הכלי המרכזי בידי ארגונים לשם התנהלות תקינה
וציות להוראות הדין.
 .2להחזקת נהלי אבטחת מידע והתנהלות מוקפדת לפיהם ,ישנה חשיבות גם במקרים
בהם בעלי מאגר המידע ירצה (או יאלץ) להראות לדורש זאת  -בין אם במסגרת
דיווח לרשות מוסמכת ,מענה לפיקוח ,הליך משפטי או בשעת התרחשותו של אירוע
דליפת מידע  -כי התנהל לפי סטנדרט מקובל של אבטחת מידע ,לא התרשל בהגנה
על מושאי המידע וקיים את הוראות הדין.
 .3התקנות מבקשות לטפל בהגנה על מאגרי המידע מפני דליפה או שימוש לרעה
במגוון נקודות רגישות ,וביניהן :בחינה מקדימה של בעלי התפקידים אשר ראוי
להעניק להם גישה למאגר; היקף ההרשאות שיינתנו על בסיס 'צריך לדעת' בלבד;
קיום הדרכות לבעלי ההרשאות; מינוי ממונה אבטחת מידע וניהול בקרה שוטפת על-
ידו; הטמעת אמצעים פיזיים וטכנולוגים להגנה על מערכות המאגר ואף קביעת
כללים נוקשים ומקיפים בעת הוצאת פעולת עיבוד מידע אישי על אודות מושאי
המידע לספק במיקור חוץ.
 .4עיריית קריית אונו מסתייעת בשירותיה של 'החברה לאוטומציה' לתמיכה ותפעול
חלק ניכר ממאגריה .במסגרת זאת ,כל העברת מידע ברשת ציבורית נעשית באמצעי
הצפנה מקובלים וכן מוטמעים אמצעי תיעוד וגיבוי של פעולות ותהליכים במאגרי
המידע כנדרש בתקנות.
 .5במסגרת דו"ח אבטחת המידע שלהלן יוצגו הפערים והצעדים הנדרשים מהעירייה
לשם עמידה מיטבית בדרישות הדין ,הגנה אופטימלית על ארבעה עשר ( )14מאגרי
המידע שברשותה ושמירה על זכותם לפרטיות של אזרחי ועובדי העירייה ,הלא הם
מושאי המידע שפרטיהם הרגישים נשמרים באותם המאגרים.
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 .6להלן עיקרי ההמלצות המובאות בדו"ח זה:
א .על העירייה לפעול בהקדם האפשרי למינוי ממונה אבטחת מידע
ב .על העירייה להטמיע את נהלי אבטחת המידע שנערכו במסמך זה ולקיים דיון
בהם במסגרת פורום אבטחת המידע ובמעמד הממונה שייבחר
ג .על הממונה להגיש ולפעול לפי תכנית בקרה שוטפת לעמידה בדין ובנהלי
העירייה .
ד .על העירייה ליצור ולהחזיק במיפוי עדכני של כלל מערכותיה ובמסמכי הגדרות
מאגר עבור כלל מאגריה .
ה .על העירייה ומנהלי המאגר לוודא כי הרשאות הגישה בכל מאגרי העירייה ניתנים
על בסיס 'צריך לדעת' בלבד ובהתאם לרשימת הרשאות גישה מפורטת ועדכנית.
ו.

על העירייה ומנהלי המאגרים להשלים את עדכון רישום מאגרי המידע של
העירייה .

ז .על העירייה לרענן את הדרכות בעלי הרשאות הגישה ולהקפיד לערוך הדרכות
כעניין שבשגרה ,כדי לקדם התנהלות ארגונית בטוחה ואחראית בקשר עם מאגרי
המידע שברשותה .
ח .על העירייה לנקוט אמצעים לתיעוד הגישה למערכות המידע ,הן גישה פיזית
למתקנים והן גישה דיגיטלית במערכות המידע .
ט .על מנהלי המאגרים לתעד באמצעות מנגנון תיעוד אוטומטי אירועים המעלים
חשש לפגיעה בשלמות המידע או לשימוש בו ללא הרשאה וליידע את העובדים
אודות מנגנון זה .
י.

על העירייה לערוך ביקורות תקופתיות ,פעם בשנתיים לפחות (ביקורת פנימית
וביקורת חיצונית על ידי גורם המתמחה בתחום) .הביקורת תזהה ליקויים ,תבדוק
ותוודא כי המידע במאגרים נשמר כראוי וכי אמצעי האבטחה הננקטים בעירייה
לשמירת המידע נאכפים כנדרש ותואמים את נהלי האבטחה הפנימיים של
העירייה והדין .

יא .הביקורת ממליצה למנות ועדה לבחינת בקשות להעברת/מסירת מידע בין גופים
ציבוריים ,כמתחייב מכוחן וכן לאמץ נהלים כנדרש בתקנות אלו .
יב .על העירייה להתנות כל התקשרות עם ספק במיקור חוץ ,שיקבל הרשאת גישה
ו/או זכות שימוש במידע אישי הנמצא במאגריה ,בחתימה על הסכם מיקור חוץ
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ערוך כדבעי לפי דרישות תקנה  15לתקנות וההנחיה למיקור חוץ .יובהר ,יש
להחתים על כך ספקים ישנים וכן להתנות כל התקשרות חדשה בהסכם זה.
בנוסף ,יש לקיים כלי אכיפה אופרטיביים ויכולת ביקורת ופיקוח על הספקים
במיקור חוץ (אלו ישולבו אף הם בהסכם מיקור החוץ) ,ולא להסתפק בדברי
ההסכם בלבד .
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מבוא ורקע משפטי
 .7כבר בשנת  2010ותחת שמה הקודם (רמו"ט – הרשות למשפט ,טכנולוגיה ומידע),
פרסמה הרשות נוסח מוצע של התקנות ,אותן אנו מכירים כיום כתקנות אבטחת המידע.
מאז ,וביתר שאת בתקופה זו ,בה תקנות אבטחת המידע נכנסו לתוקף מלא ,הן משמשות
אדן מרכזי עליו מבוססת ההסדרה בתחום ההגנה על הפרטיות במאגרי המידע ,ומביאות
לצמצום החשש מפני שימוש לרעה או פגיעה במידע.
 .8המונח "אבטחת מידע" מוגדר בסעיף  7לחוק כ" -הגנה על שלמות המידע ,או הגנה על
המידע מפני חשיפה ,שימוש או העתקה ,והכל ללא רשות כדין" .סעיף  17לחוק מטיל את
האחריות לאבטחת המידע במאגר המידע על כל אחד מבין :בעל מאגר המידע ,מחזיק
מאגר המידע ומנהל מאגר המידע (להלן "בעלי התפקידים במאגר").
 .9בשונה מהגדרת 'אבטחת מידע' הרחבה והכללית שבחוק ,תקנות אבטחת המידע כוללות
חובות מפורטות ודורשות מבעל המאגר (במקרה זה ,מהעירייה) לקבוע נהלים סדורים
פנים-ארגוניים שיהוו כלי פרקטי לשמירה על אבטחת המידע בארגון .נהלים אלו מסדירים
את חובותיהם ואחריותם של בעלי התפקידים ושאר מורשי הגישה למאגרי המידע.
 .10מטרת החוק והתקנות הינה בראש ובראשונה להגן על זכויות מושאי המידע שבמאגר מפני
שימוש לרעה במידע אודותם ,אולם מבחינת העירייה  -מטרה מרכזית נוספת הינה להגן
על עצמה מפני פגיעה אפשרית בפרטיות מושאי המידע ולהימנע מהשלכות אי מילוי
החובות על-פי חוק ,הן במישור האזרחי ,הן במישור המנהלי ואף במישור הפלילי.
 .11כשביום  08.05.2017פורסמו התקנות ,הן קבעו לראשונה הסדר מעודכן ,מקיף ומפורט
לעניין ההגנה הפיסית והלוגית ביחס למאגרי מידע ולעניין סדרי הניהול וכללי העבודה
בהם .ההסדר הקבוע בתקנות כולל הן מנגנונים חיצוניים והן כלים פנים ארגוניים ,אשר
ממחישים את החובות והאחריות המוטלת על ארגונים המחזיקים במידע אישי ,ומטרתו
להנחיל עקרונות אבטחת מידע עבור כל ארגון אשר ברשותו מאגר מידע החייב ברישום,
ציבורי ופרטי כאחד.
 .12המנגנונים המוצעים בהסדר כאמור נחלקים לשלושה רבדים  -הרובד הראשון קובע ,כי על
בעל מאגר המידע לקבוע מהו המידע המוגן והסיכונים הקשורים אליו .במסגרת הרובד
השני ,נדרש הארגון לקבוע נהלים ברורים ומפורטים בנוגע לאבטחת המידע ובתוך כך ,בין
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היתר ,בעת פגיעה בפרטיות במאגר מידע; כאשר מצבו של ארגון אשר נקט באמצעים
סבירים למניעת הפגיעה כאמור ,יהא טוב ממצבו של ארגון אשר משך ידיו מהפעולות
הנדרשות בהתאם לתקנות ,וזאת בין אם הדבר יתגלה בפיקוח של הרשות ,תלונה של
אזרח ,אירוע אבטחת מידע או בכל דרך אחרת .לבסוף ,הרובד השלישי כולל הוראות
מהותיות ביחס לניהול אבטחת מידע.
 .13בהיבט האחריות הארגונית ,התקנות הינן מודולריות ומחילות חובות ברמה הולכת וגדלה
ככל שפעילות עיבוד המידע בארגון משמעותית יותר .הווה אומר ,ככל שמדובר במידע
רגיש יותר וככל שגורמים רבים יותר בעירייה או מטעמה חשופים למידע וניתנת להם
הרשאת גישה אליו ,כך ,בהתאם ,קובעות התקנות חובות ענפות ומחמירות יותר ביחס
לניהול ואבטחת מאגר המידע.
 .14התכלית שעמדה לנגד עיניו של המחוקק עת התקין את התקנות הייתה ,אפוא ,לפרט
ולקבוע את עקרונות אבטחת המידע הקשורים בשימוש ובניהול מידע אישי ,בהתבסס על
תקני אבטחת מידע מקובלים בעולם .מטרת ההסדר המוצע הייתה ונותרה מימוש יכולת
ההגנה על פרטיות המידע ,קרי ,הגנה על זכויותיהם של מושאי המידע אשר פרטיהם
נאספו ,נאגרו וכעת מצויים במאגר המידע של ארגון כלשהו ,מפני שימוש לרעה ,במכוון או
מבלי משים ,הן על-ידי גורמים פנים ארגוניים כגון עובדים ומורשי גישה והן על-ידי גורמים
חיצוניים לארגון.
 .15טרם התקנת תקנות אבטחת המידע ,שימשו תקנות החזקת המידע כאכסנייה להוראות
בנושא אבטחת מידע בקשר עם גופים ציבוריים ,ובכלל זה כללו הוראות בנוגע לקיום הגנה
פיזית על מערכות המאגר ,מתן הרשאות גישה למאגר ,נקיטת אמצעי אבטחה למניעת
חדירה למערכת ,יצירת קובץ נהלים ,רישום הרשאות גישה ,ניהול יומן אירועים חריגים,
ועוד.
 .16בצעד תקדימי ובשונה מהרגולציה אשר הייתה נהוגה עד עתה בתחום הסייבר ואבטחת
המידע ,שהתמקדה במגזר הציבורי ובמגזרים מפוקחים (כגון בנקים וחברות הביטוח),
התקנות 'החדשות' מחייבות עתה כל עסק ואף יחיד ,המחזיקים מידע אישי אודות עובדים,
לקוחות או ספקים ,בין אם מדובר בחברה ציבורית או בעסק קטן.
 .17משום שתקנות אבטחת המידע מהוות ההסדר העיקרי והחשוב ביותר בדין הישראלי בכל
הנוגע לאבטחת מידע שבמאגרי המידע ,הרי שהן ראויות להתייחסות מקיפה בהתאם ,הן
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בבחינת ביקורת זו והן בבחינת נהלים ייעודיים המתייחסים לכלל הנקבע בתקנות אשר
יוטמעו בעירייה.
 .18כאמור לעיל ,הקפדה על נהלים סדורים וקפדניים בנושא אבטחת המידע על פי החוק
ותקנותיו ,יאפשרו לעירייה להציגם בפני צדדים שלישיים – משרדי ממשלה ,תושבי העיר,
בתי המשפט ורשם מאגרי המידע בעת הצורך .כך ,בעת מקרה בו תעלה כנגד עירייה
טענה של פגיעה בפרטיות במאגרי המידע שלה ,מצבה של עירייה שנקטה באמצעים
סבירים ומקובלים כדי למנוע את התרחשות הפגיעה ,יהא שונה ועדיף לאין ערוך מזה של
עירייה אשר לא נקטה באמצעים כאלו .לצד זאת ,הרי שלא די בהחזקת נהלים כאמור ,אלא
יש לפעול לפיהם כדבר שבשגרה ואף לתעד כל פעולה והליך הנעשים כחלק מהמאמצים
לקיום חובות אבטחת המידע שבדין.

תחומי האחריות מכוח תקנות אבטחת המידע והנהלים הרלבנטיים
 .19בחינת תקנות אבטחת המידע מלמדת כי אחריות בעלי התפקידים במאגר משתרעת על
מספר תחומים .בהמשך לכך ולפי הנדרש בתקנה  4לתקנות אבטחת המידע ,הביקורת
ערכה סט נהלי אבטחת מידע ברוח הוראות התקנות (להלן "נהלי אבטחת המידע").
 .20למען הנוחות ,נציג להלן את היבטי אבטחת המידע השונים המוסדרים בתקנות ומחייבים
את העירייה ,וזאת תוך הפניה לנהלי אבטחת המידע הרלבנטיים.
א .מינוי ממונה אבטחת מידע – סעיף 17ב(א)( )2לחוק קובע כי גוף ציבורי חייב במינוי
אדם בעל הכשרה מתאימה שיהיה ממונה על אבטחת המידע .כמו כן ,סעיף
17ב(א)( )1לחוק קובע כי מי שמחזיק בחמישה מאגרי מידע או יותר ,חייב אף הוא
במינוי ממונה כאמור.
ב .נעמיק בחינתנו בנידון בפרק ההמלצות שבהמשך הדו"ח ,אך כבר עתה יובהר כי
מינוי ממונה הינו מהלך הכרחי ובעל חשיבות רבה לעמידה בדרישה זו ,כמו גם צעד
מקדים לעמידה בשאר התקנות שיוצגו מיד .שכן ,תפקידו של הממונה לפי תקנה 3
לתקנות אבטחת המידע הינו אישור נהלי אבטחת המידע ,התאמתם/עריכתם
במידת הצורך והכנת תכנית שוטפת לפיקוח ובקרה על עמידת העירייה בדרישות
התקנות.
ג .ניהול הרשאות הגישה  -תחום מרכזי עליו אחראים בעלי התפקידים במאגר הינו
ניהול הגישה למאגרי המידע .על הרשאות הגישה להינתן במשורה ועל בסיס 'צריך
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לדעת' בלבד ,לפי תקנה  8לתקנות אבטחת המידע ,הקובעת כי הרשאות הגישה
צריכות להיות מוסדרות בטבלה ייעודית ולהינתן לפיה .על הרשימה לכלול את שמו
של העובד/מורשה הגישה ,תפקידו ואת ההרשאה שניתנה לו למאגר .בנוהל בקרת
גישה וניהול משתמשים ,קיימת התייחסות ענפה לניהול ההרשאות ,ופעולה לפיו
בכל אחד ממאגרי המידע של העירייה תבטיח עמידה איתנה בהוראות הדין .יש
לציין כי ההקפדה על הרשאות גישה היא מלאכה חשובה; עקרון מהותי ורחב .זו
משימה מורכבת שמלווה את העירייה בכל מאגר ומאגר ,ובכל שלב והליך מול עובד
או מורשה גישה אחר למאגרי המידע שלה.
ד .זיהוי ואימות – כצעד משלים לסעיף הקודם ולאחר שנבחרו בקפידה מורשי גישה
למאגר המידע ,יש לפעול לשם זיהוי ואימות אותם מורשים .שכן ,אם כל מאן דהו
יכול להתחבר למערכות העירייה ולחדור אליהן ללא קושי ,אין משמעות אמיתית
לקביעת רשימת הרשאות גישה וניהולה .לפיכך ,קובעת תקנה  9לתקנות אבטחת
המידע ,כי בעל מאגר מידע ינקוט אמצעים מקובלים בנסיבות העניין ובהתאם לאופי
המאגר וטיבו ,כדי לוודא כי הגישה למאגר ולמערכות המאגר נעשית בידי בעל
הרשאה המורשה לכך בלבד לפי רשימת ההרשאות התקפות .הביקורת ערכה את
נוהל זיהוי ,אימות וסיסמאות העוסק בכך.
ה .אבטחת מידע בניהול כוח אדם – התפיסה המקובלת בעולמות הפרטיות ואבטחת
המידע ,אשר נתמכת במחקרים ואף בניסיון המקצועי של משרדנו ,הינה כי מרבית
דליפות המידע ואירוע אבטחת המידע מקורן בגורם אנושי ובתרבות ארגונית לקויה.
על כן ,הסוגייה בעלת חשיבות מיוחדת ויש לדקדק בכך בהתאם .תקנה  7לתקנות
אבטחת המידע קובעת כי על בעל מאגר לנהוג באמצעים סבירים במיון העובדים
ושיבוצם בטרם תינתן להם גישה למידע אישי המצוי במערכות המאגר ,להדריכם
בקשר עם דרישות הדין ונהלי הארגון והכל בהתאם לרגישות המידע שבמאגר
הספציפי .בהתאם ,נוהל ניהול כוח אדם הנגיש למידע ונהלים נוספים שנערכו ,נועדו
כדי להסדיר ולהבטיח את שמירת המידע במאגרי המידע של העירייה וכדי לגבש
כללים ברורים לצורך שמירת הסודיות במידע על ידי כלל העובדים בעירייה להם
יכולת גישה לנתונים המצויים במאגרים השונים ,כמו גם למורשי גישה אחרים .יש
לציין ,כי כחלק מחובות אבטחת המידע ,על בעל המאגר לקבוע סדרי בקרה לגילוי
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פגמים בשימוש או בגישה למידע ותיקון ליקויים שיתגלו בביקורות תקופתיות
ושגרתיות ,דבר המוביל אותנו לנקודה הבאה.
ו.

עריכת ביקורות ,בקרות שוטפות ותיעודם – בעניין זה ,הביקורת ערכה את נוהל
ביקורת תקופתיות ואת נוהל אבטחת מידע כללי .בנוסף ,תקנות אבטחת המידע
רצופות נושאים שונים לביקורת שוטפת ,הפקת לקחים ותיקון ליקויים .גם אלו מצויים
בנהלים שנערכו והקפדה על עריכת בקרות (למשל בקרה אחר נכנסים ויוצאים
למתקנים בהם נמצאות תשתיות ומערכות החומרה של העירייה) ותיעודן ,הכרחית
לשם עמידה בדרישות התקנות .בנוסף לאמור ,תקנה  10לתקנות אבטחת המידע
קובעת את החובה ,שחלה על כל מאגרי העירייה (בעודם בעלי רמת אבטחה
בינונית) ,לקיים מנגנון בקרה אשר יתעד את זהות המשתמש ושימושיו במערכות
המאגר .תקנה  10אף קובעת את החובה לשמור נתונים אלו למשך שנתיים לכל
הפחות ,ליידע בכך את מורשי הגישה ולפעול לפי נוהל לבדיקה וטיפול בממצאי
המנגנון.

ז .אבטחת תקשורת  -היבט אבטחת התקשורת מוסדר בתקנה  14לתקנות אבטחת
המידע .בהתאם להוראות תקנה זו ,על העירייה להימנע מלחבר את מערכות
המאגר לרשת האינטרנט או רשת ציבורית אחרת ,ככל שלא הותקנו לשם כך אמצעי
הגנה מתאימים מפני חדירה לא מורשית או תוכנות זדוניות .תקנה זו אף מתייחסת
לצורך לעשות שימוש באמצעי פיזי הנתון לשליטתו הבלעדית של בעל ההרשאה
בנסיבות מסוימות ולהעביר מידע באינטרנט רק תוך שימוש בשיטות הצפנה
מקובלות .מעבר להנחיות התקנות שזכו להתייחסות בנהלים שנערכו ,ובין היתר
בנוהל התמודדות עם אירועי אבטחת מידע ,על העירייה להסתייע בגורמים בעלי
מומחיות טכנולוגית-טכנית בתחום אבטחת מערכות מידע ותקשורת ,בין אם גורמים
אלו הם עובדי העירייה או חברות המעניקות לה שירותים ,וזאת על מנת ליישר קו
עם הסטנדרט המקובל בתחום אבטחת המידע .בהקשר זה ,ראו נוהל בקרת גישה
וניהול משתמשים שנערכו עבור העירייה.
ח .ההגנה פיזית וסביבתית של מערכות המאגר – על העירייה להבטיח כי תשתיות
ומערכות החומרה ,סוגי רכיבי התקשורת ואבטחת מידע ישמרו במקום מוגן ,המונע
חדירה וכניסה אליו בלא הרשאה .בהקשר זה נציין כי לפי הידוע לביקורת ,מערכות
אלו נמצאות בחדר מוגן וממודר ,בבניין בו ישנה אבטחה ,מערך מצלמות ,אזעקה
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וכי כניסה אליו מתאפשרת רק לעובדים בעלי הרשאה מתאימה ממנהל מערכות
המידע ובהתאם לסיווגם ותפקידם .בנוהל אבטחה פיזית וסביבתית שנערך עבור
העירייה ,כמו גם בנוהל אבטחת מידע כללי ,הרחבנו על הצעדים הנדרשים לעירייה
על מנת לעמוד בדרישות אלו .את ההגנה מפני הסיכונים הכרוכים בשימוש
בהתקנים ניידים ,כנדרש מתקנה  12לתקנות אבטחת המידע ,הסדרנו בנוהל
התקנים ניידים אשר גם הוא נועד לסייע להגבת ההגנה על מערכות המאגר.
ט .מיפוי מערכות המאגר – בקשר לכל מאגר מידע שברשותה ,על העירייה להחזיק
מסמך מעודכן של מבנה המאגר וכן רשימת מצאי מעודכנת של מערכות המאגר.
נציין כי תקנה  5לתקנות אבטחת המידע ,הרלבנטית לעניין המיפוי ,קובעת גם
הוראות בדבר עריכת סקר סיכונים ומבדקי חדירות בארגונים שלהם מאגרי מידע
שחלה עליהם רמת האבטחה הגבוהה.
י.

מניעת ,טיפול ודיווח על אירוע אבטחת מידע – תחום המוסדר בעיקר (אך לא
רק) ,במסגרת תקנה  11לתקנות אבטחת מידע וזוכה לתשומת לב מיוחדת בעת
האחרונה .בין אם נוכח דליפת המידע הרגיש מפנקס הבוחרים ובין אם בשל
הסנקציה השמורה לרשות להורות לבעל המאגר להודיע לציבור על אירוע אבטחת
מידע בנסיבות מסוימות ,צעד המעורר בהלה של ממש אצל ארגונים רבים החוששים
למוניטין שלהם .בהקשר זה ,הרשות מפרסמת מעת-לעת את עמדותיה בגילויים
שונים באתרה הרשמי .לפי עמדה זו ,אירועים רבים ייחשבו ככאלה העולים כדי
אירוע אבטחת מידע חמור ,אשר בגינו יש לדווח לרשות ולנקוט צעדים רבים ומגוונים
(ולתעדם) .בנהלים שנערכו ,ובעיקר נוהל התמודדות עם אירוע אבטחת מידע,
קיימות ההגדרות הנדרשות מכוח התקנות והחוק ,והפרשנות הראויה שיש לצקת
לתוכן ,באשר לסיווג סוגי האירועים שידרשו טיפול ו/או דיווח לרשות; הצעדים אותם
יש לנקוט וכן הדיונים התקופתיים שיש לערוך .עמידה בנהלים אלו והטמעה מוצלחת
שלהם בשגרת העבודה של העירייה יסייעו לה לעמוד בדרישות הדין בסוגיה רגישה
זו.

יא .עיבוד מידע אישי במסגרת שירותים במיקור חוץ – תקנה  15לתקנות אבטחת
המידע מסדירה נושא זה ,לצד הנחיה מס'  2/2011של הרשות להגנת הפרטיות
שקדמה לה .לפי התבטאויות של הרשות וממצאי פיקוחי הרוחב האחרונים שערכה
במגזרים השונים במשק ,מדובר באחד ההיבטים בהם נמצאו הפערים החמורים
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ביותר .אנו אף עדים בפועל לאכיפה מוגברת מצידה של הרשות בכל הנוגע לפעילות
חברות באמצעות ספקים במיקור חוץ וצופים כי מגמה זו תלך ותגבר .נוכח חשיבות
תחום זה ומורכבותו ,בהמשך דו"ח זה נקדיש לו פרק ייעודי ונשלב בו המלצות
קונקרטיות .עם זאת ,כבר בשלב זה נציין את נוהל עבודה במיקור חוץ שנערך ,אשר
הטמעה מוצלחת שלו בכל התקשרות עם ספקי העירייה ,שלהם נגיעה עם מידע
אישי של אזרחי/עובדי העירייה ,תבטיח עמידה בדרישות תקנה .15

תחומי אחריות נוספים מכוח תקנות החזקת המידע
 .21כפי שהובהר לעיל ,תקנות החזקת המידע ירדו מגדולתן בעקבות התקנת תקנות אבטחת
המידע .עם זאת ,נותרו מספר חובות אשר עדיין חלות מכוח תקנות החזקת המידע על
העירייה ,כדלקמן:
א .מינוי ועדה להעברת מידע  -לפי תקנה 3א לתקנות החזקת המידע ,על מנכ"ל
העירייה למנות ולעמוד בראש ועדה להעברת מידע שתכלול לכל הפחות שלושה
חברים ,ביניהם היועמ"ש של העירייה או נציג מטעמו ועובדים מתחום ניהול המידע
ואבטחתו .על הועדה להחליט ולדון בבקשות שמופנית לעירייה למסירת מידע וכן
לאשר בקשת של העירייה בבואה לקבל מידע מגוף ציבורי אחר.
ב .בנוסף ,תקנות החזקת המידע מרכזות הוראות בדבר אחריות הדדית של מקבל
ומוסר המידע לאבטחת הליך העברתו; נוהל מסירת/קבלת מידע כדרך קבע; טיפול
במידע עודף וכיו"ב.
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פירוט הממצאים
 .22העירייה הינה הבעלים של ארבעה עשר ( )14מאגרי מידע רשומים כדלהלן:
טו .היחידה למניעת אלימות והתמכרויות ,מספר ;700060737
טז .רישוי עסקים ,מספר ;700060738
יז .מנהלת נשים ,מספר ;700060739
יח .ריכוז פניות הציבור ,מספר ;700060740
יט .ספורט ,מספר ;700060741
כ .רווחה ,מספר ;700060742
כא .מוקד  ,106מספר ;700060743
כב .חניה ,מספר ;990036116
כג .ניהול שירות פסיכולוגי (נש"פ) ,מספר ;990048858
כד .רישוי ופיקוח בניה ותבע ,מספר ;990071544
כה .שכר וכח אדם ,מספר ;500226204
כו .גביה ,מספר ;990078595
כז .חינוך ,מספר ;990078603
כח .שכר והנהלת חשבונות ,מספר .990078610
 .23כפי שדווח לרשות במענה לפיקוח ונכון למועד עריכת מסמך זה ,לא קיים בעירייה ממונה
אבטחת מידע כנדרש לפי סעיף 17ב לחוק .משכך ,כבר עתה העירייה נמצאת בפער מול
דרישות החוק .בהמשך לכך ,העירייה נערכה תקציבית וארגונית ,ואף החלה במיון וראיון
גורמים מתאימים לכהן בתפקיד ממונה על אבטחת המידע בעירייה.
 .24הפיקוח אף סייע לעירייה בהעלאת רמת המודעות לאבטחת מידע ועמידה בדרישות הדין,
ולאחרונה העירייה אישרה והעבירה להליכי הטמעה את נהלי אבטחת המידע שנידונו לעיל.
 .25מאגרי המידע של העירייה מאוחסנים בשרתיה הנמצאים במתקן ייעודי בבניין משרדי
העירייה בקרית אונו (להלן "המתקן") .המתקן מאובטח על-ידי אמצעי האבטחה של הבניין
כולו ,לרבות שימוש במערך מצלמות ,שומר בכניסה למבנה ,קודן ,מנגנון נעילה של הדלת
אזעקה וכדומה .הדלת למתקן נעולה באופן קבוע וניתנת לפתיחה באישורו של מנהל
מערכות המידע בלבד.
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 .26השרתים והמערכות מוגנים גם מפני נזקים ,בין היתר באמצעות חיישן כיבוי אש ,אמצעי
קירור ואף קיימת תוכנית התאוששות מאסון המשבית את התשתית הטכנולוגית של
העירייה ולהבטחת הרציפות הפעילות של העירייה .במסגרת התוכנית קיים אתר נוסף
ומרוחק ובו נשמר המידע המצוי במתקן.
 .27מורשי גישה חיצוניים למערכות המידע בעירייה כוללים את חברת תמיכה טכנית וספקי
תוכנה ,אך כל גישה פיסית לשרתים מבוצעת בליווי של גורם מתאים מטעם העירייה.
 .28העירייה עושה שימוש באמצעי מאובטח שנרכש מהחברה לאוטומציה ,להתחברות מרחוק
של ספקים בשיטת  - SSL VPNיצירת אימות גישה מאובטחת ומוצפנת בין דפדפן
אינטרנט לשרת אינטרנט.
 .29הרשאות הגישה למאגרי המידע בעירייה נקבעות על-ידי מנכ"ל העירייה ,כאשר העיקרון
הוא להסמיך את מנהלי המחלקות הרלוונטיים ,כאשר כל מנהל קובע את ההרשאות
הרלבנטיות בתחום פעילותו ומאציל סמכויות לעובדיו על פי הצורך .ברירת המחדל מבחינת
ההרשאות בעבור כל עובד הינה ,שכל פונקציה שאינה מותרת באופן מפורש  -אסורה.
ביטול ההרשאות וסגירת חשבונות משתמש במערכות המאגר נעשית בעזיבת תפקיד או
במעבר לתפקיד אחר והינה בתחום אחריותו של כל מנהל אגף לפי העניין.
 .30ישנו מערך סינון אתרי אינטרנט באופן שכ 90% -מהעובדים אינם רשאים להיכנס לאתרים
המוגדרים כ"מסוכנים" מבחינה זו שניתן יהיה לפרוץ דרכם למאגרי העירייה או להעביר
מידע ממחשבי העירייה .כמו כן ,חל איסור על מרבית העובדים בכל הנוגע להורדת מידע
באמצעות התקן חיצוני ממחשבי העירייה.
 .31בכל עמדות הקצה וגם בשרתים מותקנת תוכנת אנטי-וירוס של  ESETהמתעדכנת באופן
שוטף .במערכת המחשוב של העירייה קיימות תוכנות של אנטי וירוס ארגוני ,אנטי-ספאם
ו"-פיירוול" המתעדכנות בקביעות אף הן.
 .32בשלב זה ,לא קיים בעירייה יומן אירועים ייעודי המרכז את כל האירועים החריגים או אלו
הנחשדים כאירועי אבטחת מידע לפי הדין הרלבנטי ולמיטב ידיעתנו בטרם אישרה העירייה
את נוהל התמודדות עם אירוע אבטחת מידע שנערך עבורה ,לא היה קיים במסגרתה נוהל
להסדרה ,טיפול ודיווח בקשר עם אירועים כאמור .עם זאת ,אצל החברה לאוטומציה אשר
מחזיקה ומתפעלת חלק מהותי ממאגרי המידע של העירייה ,קיימים נהלים לטיפול באירועי
אבטחת מידע לרבות זיהויים והסרת האיום; תחקור ראשוני וביצוע תיקונים והליך משקם
108

דוח מבקר העירייה 2019

של השרת הנפגע; תחקור המקור לתקלה ובהמשך לכך – הפקת לקחים ,תכנית עבודה
מתקנת ,מעקב ופעילות מונעת הנדרשת לפי מסקנות התחקיר.
 .33בהתכנסות במעמד גורמים בכירים בעירייה ,אושר סט הנהלים המקיף שנערך עבורה
בתחום אבטחת המידע תוך דיון בליבת הוראותיהם .בנוסף ,העירייה נמצאת בתקופה זו
בעיצומו של שינוי מבני ועיבוי מערך אבטחת המידע ,לרבות מינוי ממונה והקדשת משאבים
ותקצוב לנושא.
 .34העירייה נוקטת מדיניות מחמירה בכל הנוגע לחיבור התקנים ניידים למערכותיה ,כאשר
חל איסור מוחלט לחבר התקנים ניידים למחשבי העירייה ,למעט שמונה בעלי תפקידים
בכירים שלהם אפשרות גישה להתקן חיצוני .תהליך זה מאובטח ומוגן על-ידי אמצעים של
.ESET
 .35לפי הנמסר לנו ,לכל הפחות בקשר עם חלק ממאגרי המידע של העירייה ,קיימת רשימת
הרשאות גישה מפורטת לפי שם ,תפקיד ,וסוג הרשאה.
 .36בעירייה לא קיימת בשלב זה תכנית לשם בקרה שוטפת אחר עמידה בדרישות תקנות
אבטחת המידע .עוד נציין ,כי על אף שהדבר אינו נדרש בשלב זה לפי הדין המחייב,
בפיקוחי הרוחב שהיא עורכת ,בוחנת הרשות האם גופים ציבוריים הגדילו לעשות ומינו
ממונה/נאמן הגנת הפרטיות .ממונה כאמור אינו קיים בעירייה.
 .37על אף שהליך מיון עובדים חדשים הנגישים למערכות המידע של העירייה לא הוסדר עד
כה בנוהל כתוב אשר מקיף\ החל על כלל מאגרי המידע של העירייה ,כבר במצב הדברים
הנוכחי כל מועמד נבחן על-ידי ועדה אשר בוחנת את התאמתו ואף לאחר קבלתו ישנו הליך
סדור של מתן הרשאה וקבלת סיסמה בצורה מאובטחת ואישית .יתרה מכך ,עובדי העירייה
חותמים על הסכמי סודיות וכאמור ,הרשאות הגישה ניתנות על בסיס צריך לדעת בלבד
כאשר ברירת המחדל היא אפס הרשאות .זאת ועוד ,עובדים בתחום החינוך נדרשים
למסור תצהיר ו/או אישור מתאים ממשטרת ישראל.
 .38בעירייה לא קיים מערך הדרכות או נוהל לפיו עוברים עובדי העירייה החשופים למידע אישי
הדרכות תקופתיות בדבר נוהל האבטחה והוראות אבטחת המידע לפי תקנות אבטחת
המידע והחוק ,אך בעת משתמש חדש מקבל גישה באמצעות סיסמה אישית כאמור לעיל,
מקבל הוא הנחיה באשר לכללי השמירה על אבטחת המידע ,רגישות המידע וחובת שמירה
על סודיות.
109

דוח מבקר העירייה 2019

 .39קיימת הפרדה מוחלטת וברורה בין מאגרי המידע של העירייה אשר מכילים מידע אישי
לבין שאר תשתיות המחשוב שלה ,וכל מערכות ההפעלה או האפליקציות המשמשות את
מאגרי המידע נתמכות על-די היצרן ומעודכנות בשוטף.
 .40נמסר לביקורת ,כי החברה לאוטומציה מפעילה את אתרי האינטרנט של העירייה אשר
מחוברים למאגרי המידע שלה .בהמשך לכך ,העברת מידע במסגרת אתרים אלו (פורטל
מערכת החינוך ,מערכות התשלומים ותיק העובד באינטרנט) נעשית תחת שיטת הצפנה
מקובלת ( .)SSLכמו כן ,החברה מפעילה מול אתרי האינטרנט מערכת  .WAFהחברה
לאוטומציה המעניקה שירותים מקיפים לעירייה בכל הנוגע לתפעול ותמיכה במערכות
המידע שלה ,מחזיקה בתקן  iso 27001 – 2013ופועלת לפי סט נהלים בכלל תחומי
אבטחת המידע כפי שמחייב התקן .מלבד העברת המידע שפורטה לעיל ,לא מתקיימת
בעירייה אף העברת מידע אישי באמצעות האינטרנט ומידע אישי ו/או רגיש שמועבר באופן
קשיח ,נשמר במקום בטוח ונעול.
 .41כניסת משתמשים/תושבים לאזורים אישיים בפורטל ו/או באתר האינטרנט של העירייה
נעשית על בסיס סיסמה אישית ולא די במספר תעודת זהות על מנת להיכנס לאזור אישי
של משתמש .כמו כן ,בהתאם לתקנות אבטחת המידע ,משתמשים בעלי הרשאת גישה
מרחוק ,מתממשקים למערכות המאגר תוך שימוש באמצעי אבטחה מקובלים וכן אמצעי
פיזי הנתון לשליטתם הבלעדית (צ'יפ; כרטיס חכם של .)Comsign
 .42מדיניות הסיסמאות הנהוגה במערכות המידע הממוחשבות של העירייה דורשת שהסיסמה
הראשונית תפקע בעת כניסה ראשונית ובכל מקרה לאחר  5ימים ממועד יצירתה; הוראות
בדבר מורכבות הסיסמה; החלפת סיסמה בתדירות מחמירה למעלה מהנדרש בתקנות
אבטחת המידע וכן כללים בדברים אחזקת הסיסמאות באופן דיסקרטי; תנאים לחידוש
והחלפת סיסמה ונעילה/התנתקות אוטומטית לשם הגברת אבטחת המידע בעירייה.
 .43במערכות המידע הנתמכות ומתוחזקות על-ידי החברה לאוטומציה ,קיים מנגנון תיעוד של
כל הכניסות למאגר והפעולות בו ,כולל פרטי משתמש ,כתובת  ,IPתוצאות ביצוע הפעולה
ועוד .לאחר הכניסה למערכת ,מתועדות פעולות ונתונים בכמה רמות ,לרבות מועד מדויק
של הפעולה שנעשתה ,תיעוד השינוי שבוצע ,פעולות צפייה ,עדכון וגישה למסמכים.
הנתונים נשמרים לכל הפחות לתקופה של  24חודשים ,כנדרש בתקנות אבטחת המידע
ובמקרים רבים אף למעלה מכך .נתוני הלוג כאמור אף מגובים.
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 .44החברה לאוטומציה מחברת את לקוחותיה באמצעות ספקי ההולכה המורשים לרשת
פרטית מאובטחת .הכתובות הפנימיות ברשת מוגדרות בתחום כתובת  IPפרטיות
( 10.0.0.0לפי  .(RFP 1918לפיכך ,הציודים המחוברים לרשת פרטית זו אינם חשופים
לגישה ישירה מהעולם והיציאה לאינטרנט מתבצעת ע"י מנגנון  NATכאשר לכל רשת קיים
זיהוי חד ערכי בעולם של כתובת  IPחוקית.
 .45מבחינת גיבוי המידע שבמערכות המחשב של העירייה ,על פי המידע שנמסר לנו ,כלל
המידע המצוי בשרתי העירייה נשמר גם בשרתי החברה לאוטומציה וגם באתר מרוחק של
העירייה.
 .46בעירייה לא נערך סקר סיכונים לאיתור סיכוני אבטחת מידע וכן לא בוצעו מבדקי חדירה.
 .47טרם הוקמה באופן רשמי ועדה לבחינת בקשות להעברת/מסירת מידע כמצוות תקנה 3א
לתקנות החזקת המידע .על אף האמור ,כאשר מתקבלת בעירייה בקשה למסירת מידע
כאמור ,היא נבחנת על-ידי בעלי התפקידים בעירייה ,אשר מתאימים לכהן בוועדה לפי
דרישת תקנות החזקת המידע (מנכ"ל ,יועמ"ש וגורם בעל מומחיות בתחום מערכות
המידע) .נציין כי ככל לפי ידיעתנו ,הנהלים הנדרשים מכוח תקנות אלו ,טרם הועלו על
הכתב בשלב זה.
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ניתוח הוראות הדין והמלצות
 .48לפעול בהקדם האפשרי למינוי ממונה אבטחת מידע  -מעבר לעובדה שהדבר נדרש
ברחל בתך הקטנה מכוח החוק ,אנו סבורים כי תגובת הרשות לפיקוח ודרישתה לתיקון
ליקויים תשלח לעירייה בעתיד הקרוב .או אז ,תרצה העירייה למצוא את עצמה במצב בו
תוכל להצביע על התקדמות וקיום הצהרותיה שניתנו במסגרת המענה לפיקוח ,קרי
התקדמות של ממש בהליך מינוי הממונה; שמא חלילה תקבע הרשות כי העירייה הפרה
את חובתה ואת החוק.
 .49השלמת הטמעת נהלי אבטחת המידע ופעולה לפיהם – הצעדים אותם נקטה העירייה
בנושא זה חשובים ומהווים התקדמות משמעותית בכל הנוגע לעמידה בדרישות הדין .עם
זאת ,יש לזכור כי נהלי אבטחת המידע בעלי חשיבות ראשונה במעלה בכל הנוגע לציות
לתקנות ולכן יש לוודא התנהלות קפדנית לפיהם ביחס לכל מאגר ומאגר .בהמשך לכך,
נמליץ כי הממונה שייבחר ,יקיים דיון במעמד בכירי העירייה בהקדם ובמסגרתו ידון בטיב
הטמעת הנהלים ,השינויים הנדרשים בהם (אם נדרשים) וכן יגבש תכנית סדורה לבקרה
שוטפת אחר העמידה בדרישות התקנות והנהלים.
 .50עדכון רישום המאגרים ,בעלי התפקידים והמחזיקים בהם – כפי שהוסבר לעיל ,תיעוד,
ארגון ורישום כדין של בעלי התפקידים והמחזיקים במאגרי המידע מהווים תנאי בסיסי
לשמירה על רמת אבטחה ראויה בהם .משכך ,יש להשלים את הליך עדכון הרישום של
כלל מאגרי העירייה מול הרשות .גם צעד זה ,נכון להשלים בטרם הרשות תגיש לעירייה
את התייחסותה לממצאי המענה לשאלון הפיקוח.
 .51מיפוי מערכות המאגר  -על העירייה להגדיר את פעילות עיבוד המידע המבוצעת על ידה
בכל אחד מ 14 -מאגריה השונים ,להגדיר את האפיון של המידע המצוי בהם ,את דרגות
הרגישות של כל סוגי מידע ,ולבחון את הסיכונים השונים לפעילות זו ואופן ההתמודדות
איתם.
הגדרה ברורה זה תשמש נקודת מוצא חיונית לקבלת החלטות ולמימוש האחריות
הניהולית של העירייה ושל בעלי התפקיד במאגרים .לצורך כך ,על העירייה להעריך
ולהגדיר מהם האיומים על המידע ,ומהם הנזקים שעלולים להיגרם למושאי המידע ,בשל
תקלה ,פרצת אבטחת מידע או גישה בלתי מורשית למידע מסוים.
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כמו כן ,בקשר לכל מאגר מידע שברשותה ,על העירייה להחזיק מסמך מעודכן של מבנה
המאגר וכן רשימת מצאי מעודכנת של מערכות המאגר .נבהיר ,כי כדי לאפשר אבטחת
מידע מקיפה ויעילה על כלל מאגרי המידע ,על העירייה למפות את כלל רכיבי מערכות
המידע שלה ,לרבות תחנות הקצה השונות .כך ,ניתן יהיה להגן עליהם בצורה אופטימאלית
בעזרת אמצעי אבטחה מתאימים.
 .52על העירייה ליצור מסמך הגדרות מאגר  -כמצוות תקנה  2לתקנות ובדומה לזה שנערך
במסגרת הפיקוח בקשר עם מאגרי המידע של אגף הגבייה והחינוך ,המחייב את העירייה
ואת עובדיה בעלי הגישה למידע .בין היתר ,על מסמך הגדרות המאגר להתייחס
לפרמטרים הבאים:
א .תיאור כללי של פעולות האיסוף והשימוש במידע;
ב .תיאור סוגי המידע השונים הכלולים במאגרי המידע והערכת הרגישות של כל סוג
מידע;
ג .קביעת מטרות מוגדרות ומותרות של השימוש במידע שבמאגר;
ד .ככל שיועבר מידע ממאגרי המידע של העירייה אל מחוץ לגבולות המדינה  -פרטים
על העברת המידע כאמור או על שימוש במידע מחוץ לגבולות המדינה ,מטרת
ההעברה ,ארץ היעד ,אופן ההעברה וזהות הנעבר;
ה .פעולות עיבוד מידע באמצעות מחזיק במאגר;
ו.

הסדרת אופן העברת מידע מהמאגר ,לרבות לגופים ציבוריים ,לשירותי דיוור ישיר,
ו/או לחברות (עירוניות) קשורות ,במידת הצורך;

ז .הסיכונים המרכזיים לפגיעה בשלמות המידע ,חשיפתו ,או שימוש בו שלא כדין או
שלא על-פי נהלי העירייה וכן דרך ההתמודדות עימם;
ח .שמו של מנהל המאגר ,המחזיק בו וממונה אבטחת המידע.

 .53בהקשר זה ,וכפי שלמיטב הבנתנו נעשה כבר כיום ,יש לוודא כי בטרם קבלת הגישה
למאגר על ידי עובד כלשהו ,יובהרו לעובד החובות החלות עליו מכוח הדין ועל פי המסמכים
עליהם עליו לחתום (לאחר שהצהיר שקרא והבין אותם).
למען הנוחות ובנוסף לנהלי אבטחת המידע והסכם הסודיות הקיימים בעירייה ,נערך תקנון
שמהווה מעין מדריך מקוצר עבור עובדי העירייה בכל הנוגע לאבטחת מידע .נדגיש ,תקנון
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זה אינו מהווה תחליף להדרכות או הנחיות קונקרטיות לכל עובד ועובד לפי היקף גישתו
למאגרי העירייה ,אך בהחלט יסייע לה להגביר את המודעות בקרב עובדיה ולקדם תרבות
ארגונית של שמירה על פרטיות מושאי המידע והקפדה על אבטחתו .את התקנון שיצורף
נמליץ להפיץ בין העובדים באמצעות דוא"ל ,פורטל העובדים ו/או הצבתו במקום גלוי
כדוגמת לוח מודעות .תקנון אבטחת הפרטיות מצ"ב כנספח  1לדו"ח אבטחת המידע.
 .54הסכם סודיות  -יש לדבוק בדרך הפעולה המקובלת כיום בעירייה ולהקפיד כי כל עובד
הצפוי לקבל גישה למידע אישי הנמצא במערכות העירייה ,יחתום כתנאי מקדים לכך ,על
התחייבות לשמירה על סודיות הקיימת בעירייה ,אותה בחנו וראינו כראויה.
 .55גישה על בסיס 'צריך לדעת' ולא למעלה מכך  -יש להמשיך להקפיד כי הגישה למידע
בכל אחד ממאגרי העירייה ,תתאפשר רק לאותו עובד אשר קיים צורך לאפשר את גישתו
למידע ,בהתאם להגדרת תפקידו ובאמצעות הרשאות גישה מתאימות .כל עובד צריך שיהיו
לו אמצעי זיהוי ואימות אישיים ,כדי לאפשר לו גישה למאגר בכל שלב (שם משתמש
וסיסמה מורכבת ואף שימוש באמצעי פיזי כדוגמת כרטיס חכם ,ככל שניתן) .במקרה בו
עובד עוזב את העירייה ,יש לעדכן את רשימת ההרשאות בהתאם .כן ,יש לבטל את
ההרשאות שהוקצו לאותו עובד ובמידת הצורך ,להקצותן מחדש למחליפו בתפקיד ,עם
אמצעי זיהוי ואימות אישיים לו.
ניהול נכון של הרשאות גישה ישקף הבחנה בין תפקיד לתפקיד אף באותו אגף ,לדוגמה:
על העירייה לקיים אמצעים מתאימים על מנת לוודא כי רק עובדי הביטחון הנדרשים לכך,
רשאים לצפות בתוצרי הצילום של מצלמות האבטחה הפרוסות ברחבי העירייה והעיר ,וכן
כי ישנה הבחנה בין עובדי הביטחון השונים לפי תפקידם .אותו עקרון של מדרג הרשאות
חל גם בעת הנפקת גישה למערכות המחשוב המאפשרות גישה לרשומות מידע אישי של
אזרחי העירייה.
 .56עדכון ובחינה שנתית – על העירייה לבחון את הצורך לערוך ולעדכן את מסמכי הגדרות
המאגרים בשל שינויים טכנולוגים ,ארגונים או נוכח אירועי אבטחה שהתרחשו וכן לקיים
בחינה שנתית לאיתור שמירתו של מידע עודף ,אשר יימחק בהתאם.
 .57תיעוד גישה ,לוגים ואירועים חריגים  -על העירייה לנקוט אמצעים לתיעוד הגישה
למערכות המידע ,הן גישה פיזית למתקנים והן גישה באמצעי מחשוב למערכות המידע.
התיעוד יכלול את הכניסות והיציאות של העובדים אל מתקני המאגר ואל המאגרים עצמם,
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וכן הכנסת ציוד אל המתקנים והוצאת ציוד מהם .תיעוד מלא יאפשר מעקב ובקרה במקרה
של כשל אבטחתי .באמצעות התיעוד ניתן יהיה להצביע על גורם הכשל ,ולנקוט באמצעי
פתרון מתאימים .בנוסף ,על מנהלי המאגרים לתעד אירועים המעלים חשש לפגיעה
בשלמות המידע או לשימוש בו ללא הרשאה .בין היתר ,מטרת התיעוד היא ליצור ״זיכרון
ארגוני״ ביחס לאירועי אבטחה ,על מנת להפיק מהם לקחים ולשפר את אבטחת המידע
כעניין שבשגרה.
על מנהל המאגר ליידע את העובדים אודות מנגנון התיעוד האוטומטי ,ומומלץ לבחון אחת
לחודש את נתוני התיעוד .ככל שהבחינה תעלה ליקויים ,מנהל המאגר יערוך דו״ח מסודר
המפרט את הליקויים שנמצאו ,ואת הצעדים שיינקטו לטיפול בכך .נתוני התיעוד ישמרו
לפחות למשך שנתיים לפי הנדרש בתקנות .תיעוד הפעולות כאמור יש בו גם כדי להגביר
את מודעות העובדים למעקב אחר גישתם למידע ובכך להפחית את ההפרות בעניין זה.
 .58משום שהעירייה הינה גוף ציבורי ,חלה על מאגריה רמת האבטחה הבינונית בהתאם
לתוספת הראשונה לתקנות אבטחת המידע ומשכך ,עליה לערוך ביקורת כמצוות תקנה 16
לתקנות .על העירייה לערוך ביקורות תקופתיות ,אחת לשנתיים לפחות  -הן ביקורת פנימית
והן ביקורת חיצונית על ידי גורם חיצוני המתמחה בתחום .הביקורת תזהה ליקויים ,תוודא
שהמידע במאגרים נשמר כראוי וכי אמצעי האבטחה הננקטים בעירייה לשמירת המידע
נאכפים כנדרש ותואמים את נהלי האבטחה הפנימיים של העירייה ,את דרישות החוק
והתקנות לפיו.
 .59זאת ועוד ,יש להקפיד יותר מהנעשה כיום ולערוך לעובדי העירייה המטפלים במאגרים,
הדרכה תקופתית בדבר מסמכי הגדרות המאגרים ,סקירת נהלי האבטחה בעירייה
והחובות המוטלות עליהם מכוח הדין והנהלים.
 .60כפי שפורט בפרק הרקע המשפטי שלעיל ,כניסת תקנות אבטחת המידע לתוקף הורידה
את החזקת המידע מגדולתן ,קל וחומר בכל הנוגע להיבטי אבטחת המידע .למרות שדו"ח
זה עניינו אבטחת המידע בעירייה ,ראינו לנכון להמליץ לעירייה להקפיד גם על ההוראות
שנותרו רלבנטיות בתקנות הישנות  -בעיקר למנות ועדה לבחינת בקשות להעברת/מסירת
מידע בין גופים ציבוריים ולאמץ נוהל כנדרש בתקנות אלו.

115

דוח מבקר העירייה 2019

הוראות נוספות בנושא שימוש במיקור חוץ לשם עיבוד מידע אישי
 .61כל הוצאה של מידע ו/או שירותי עיבוד מידע מחוץ לעירייה ,מוגדרת כמיקור חוץ .המבחין
בין מיקור חוץ אחד למשנהו ,הינו היקף הרשאות הגישה הניתנות לקבלן החיצוני (להלן
בפרק זה "הקבלן") למידע המצוי אצל בעל המאגר ומידת האחריות שתוטל עליו כפועל
יוצא.
 .62בעל המאגר הוא הגוף שלצרכיו ולמטרת פעילותו נאסף המידע ,ובידיו היכולת המשפטית
להחליט (בכפוף להוראות החוק) לאלו מטרות ישמש המידע ומה יעשה בו .בעל מאגר
המידע הוא הנושא העיקרי באחריות לעניין איסוף המידע וניהול המאגר ובחובות כלפי
האדם שהמידע נוגע אליו .כך גם בעל המאגר הוא שחייב ברישום מאגר המידע ,בפנקס
מאגרי המידע ,והוא שנושא בחובה הראשונית לאפשר למושא המידע לעיין במידע ולתקן
אותו.
" .63מחזיק" ,על פי סעיף  3לחוק ,הוא "מי שברשותו מאגר מידע דרך קבע והוא רשאי לעשות
בו שימוש" (בעבור בעל המאגר ,על פי הוראותיו ולצרכיו).
 .64השימוש במיקור חוץ משמעו הוצאת מידע מחוץ לעירייה ,או ביצוען של פעולות ותהליכים
על ידי מי שאינם עובדי עירייה ,אשר מבוצעים בדרך כלל על ידי העירייה ובכל מקרה –
עבורה .כך למשל ,גיבוי המידע על-ידי חברה חיצונית ,למשל החברה לאוטומציה ,ייחשב
אף הוא כמיקור חוץ.
 .65בעת השימוש בשירותי מיקור חוץ ,החובות והאחריות המוטלים מכוח החוק על בעל מאגר
המידע ,מנהל מאגר מידע והמחזיק בו ,ממשיכים לחול על כל אחד מהם כאילו הוא מבצע
את הפעילות בעצמו ,כולל ,בין היתר ,עקרון הגבלת המטרה ,חובת אבטחת המידע
והבטחת מימוש זכויות נשוא המידע.
 .66ניתן להבחין בין שלושה מודלים עיקריים של מיקור חוץ בדרגת מעורבות יורדת מצידו של
הקבלן:
א .חלופה א'  -הזמנת שירות המחייב טיפול במידע אישי ,החל משלב איסוף המידע
מנושאי המידע בשם בעל המאגר ועיבוד המידע על ידי הקבלן ,לרבות ההקמה של
מאגר המידע.
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ב .חלופה ב'  -הזמנת שירות המחייב העברה או העתקה של מאגר מידע שלם ,או חלק
מהותי ממנו ,מבעל המאגר לקבלן השירות.
ג .חלופה ג'  -הזמנת שירות המחייב טיפול במידע אישי בדרך של מתן הרשאות גישה
או עדכון למידע במאגר המידע אצל בעל המאגר ,בהיקף מוגדר וקבוע מראש לצורך
מתן אותו שירות בלבד ,ללא העברת מאגר המידע במלואו אל הגורם החיצוני  -קבלן
השירות.
 .67נכון לראות בחלופות א' ו -ב' ככאלו שעל פי רוב יענו על הגדרת 'מחזיק' על פי החוק.
בחלופות אלו ,הרשאות הגישה שניתנות לקבלן הינן רחבות ביותר .חלופה ג' ,לעומת זאת,
מגבילה מראש את מידת הרשאות הגישה למאגר המידע הנמצא ונותר אצל בעל המאגר.
מכאן ,שלשיטתנו די בהגדרת 'מחזיק' על פי סעיף  3לחוק כדי להסיק ,שחלופה ג' אינה
עונה להגדרה זו .קבלן השירות בחלופה ג' אינו מחזיק במאגר מידע דרך קבע ,אלא אך
ורק על פי הרשאות גישה למידע ספציפי ומוגדר מראש ,לצורך שירות מסוים ובכפוף לתנאי
התקשרותו בהסכם עם בעל המאגר .על כן ,חלופה ג' לרוב תהא עדיפה על חלופות א' ו-
ב'.
 .68לפי עמדת הרשם כפי שבאה לידי ביטוי בהנחיה  ,2.11היקף גישתו והרשאותיו של הקבלן
למידע המאוחסן אצל בעל המאגר (במקרה זה ,העירייה) ,ישליך באופן ישיר על מידת
נוקשות הסכם מיקור החוץ הראויה .בהתאם ,ככל שיימצא הספק קרוב יותר לחלופה ג',
כך ניתן יהיה להקל בדרישות אבטחת המידע שידרשו ממנו .אנו מסכימים עם עמדתה זו
של הרשות ,שכן האיזון הנכון חייב להתייחס הן למידת רגישות המידע והן למידת החשיפה
אליו.
 .69במקרה של העירייה והחברה לאוטומציה ,המהווה מחזיק והספק המרכזי במאגרי
העירייה ,נראה כי חלופה ב' משקפת את היטב את מעמדה .מהבירור שערכנו עולה כי
החברה לאוטומציה מחזיקה העתקים מקבילים למספר מאגרי מידע שלמים של העירייה
(למשל מאגר החינוך ומאגר הגביה) ,בעלת גישה כמעט מוחלטת למאגרי המידע ואף
שולטת במתן הרשאות הגישה ,בהתאם להנחיות ובקשות שמועברות לה ממנהלים
בעירייה .מדובר במאגרים שהמידע המצוי בהם הינו ברמת רגישות גבוהה ,שכן מוחזקים
בו פרטים רגישים כמו תעודות זהות ,מידע על קטינים ,פרטים מזהים נוספים ,נתונים
כלכליים ועוד.
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 .70בשירותי מיקור חוץ ישנה חשיבות רבה לרמת רגישות המידע המוצא ומעובד במסגרתם.
כאמור לעיל ,החובות והאחריות המוטלים מכוח החוק על בעל מאגר המידע (כגון עקרון
הצמידות למטרה ,חובת אבטחת המידע והבטחת מימוש זכויות נושא המידע) ,חלים
באותה מידה גם על מנהלו והעושה שימוש במידע שבמאגר ,לרבות עיבוד מידע אישי .ככל
שהמידע רגיש יותר ,כך יצופה כי הפיקוח יגבר וגם מטעם זה תהא העדפה לבחירה
בחלופה ג'.
 .71כאשר העירייה מעבירה את האחריות לניהול ,עיבוד ,אחסון או פיתוח של מידע שברשותה
לידי גורמים חיצוניים שאינם שייכים לעירייה ,על העירייה לדאוג שגורמים אלו מקיימים את
רמת אבטחת המידע הדרושה ,שכן כל פעולה המבוצעת מטעמה על ידי גורמים אלו ,הינה
באחריותה של העירייה ונחשבים כמבוצעים על-ידה ב"שלט רחוק".
 .72לפיכך ,על העירייה להסדיר משפטית וארגונית את השימוש בשירותי מיקור חוץ ,לרבות
הגדרת תחומי האחריות בכל הנוגע לאבטחת המידע במאגרי המידע וביצוע הוראות החוק
והתקנות לפיו על ידי קבלן מיקור החוץ .ההסדרה המשפטית האמורה תיעשה הן באמצעות
הסכם מיקור חוץ ,אשר מהווה תוספת להסכם השירות המקורי שבין העירייה לקבלן ,והן
על-ידי נהלים פנימיים של העירייה.
 .73את העקרונות וסעיפי הסכם מיקור החוץ המרכזיים ,כמו גם את יכולת העירייה לפקח
ולבצע בקרה אקטיבית לשם וידוא עמידה בהוראות ההסכם והדין על ידי ספקיה ,ראוי לגזור
מהמקורות הנורמטיביים המסדירים נושא זה ובעיקר תקנה  15לתקנות אבטחת המידע
והנחיה מס'  2.11של הרשם.
 .74לעניין זה נבהיר כי לפי הנמסר לנו חלפו כ 7-שנים מאז עדכנה העירייה את נהליה בתחום
מיקור החוץ ,ועל אף שבעבר נערכו הסכמים מקיפים להתקשרות עם ספקים ,כיום ולאחר
כניסת תקנות אבטחת המידע לתוקף ,נדרשת רפורמה וחידוד נושא חשוב זה – אשר תחת
ביקורת קפדנית של הרשות.
עוד נציין ,כי לפי מידע שקיבלה הביקורת ,פנתה אליכם החברה לאוטומציה והציעה מבנה
הסכם מיקור חוץ שתחתום עליו .בחנו את הסכם זה ומצאנו כי אינו מקיף דיו .זאת ועוד,
ראוי כי העירייה תהא מי שמנסחת את הסכם מיקור החוץ מול ספקיה ולא האחרונים ,שכן,
עליה האחריות לפקח עליהם ,הם מקבלים את הגישה למידע שבבעלותה ,ולכן סדר
הדברים הראוי הינו שהיא תכתיב את "כללי המשחק" באופן בו תוכל לפקח ולהבטיח באופן
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אפקטיבי שספקיה יקבלו גישה אך ורק בהיקף הנדרש וכי לא יוכלו לעשות שימוש בלתי
מורשה ו/או לרעה בהרשאות הגישה שלהם.
 .75לפיכך ,נערך עבור העירייה הסכם חדש עליו יש להחתים כל קבלן המעבד עבור העירייה
מידע אישי בדרך של מיקור חוץ .הסכם מיקור חוץ לדוגמה ,אשר תוכל העירייה לעשות
בו שימוש מול ספקיה בשינויים המחויבים מצ"ב כנספח  2לדו"ח אבטחת מידע זה.
 .76בנוסף להסדרה החוזית ,יהא על העירייה ליישם ולהטמיע את נוהל עבודה במיקור חוץ
שנערך עבורה ,אשר נוגע אף לשלב בחינת גורמים חיצוניים המתאימים לשמש כקבלני
מיקור חוץ בעבור העירייה\ ובמסגרת כך לעבד מידע אישי על אזרחי/עובדי העירייה .כך
למשל ,העירייה נדרשת לערוך בדיקת רקע טרום התקשרות עם ספק כאמור ולבחון
()1האם יש לו ניסיון קודם בעיבוד מידע; ( )2האם הוא בעל רקע ומוניטין מתאימים לסוג
העיבוד ורגישות המידע; ( )3האם קיים חשש לניגוד עניינים או לשימוש פסול במידע
שיימסר לספק.
 .77כמו כן ,בטרם ההתקשרות עם קבלן ,על העירייה לאפיין את השירות הנדרש ובהתאם
לכך ,להחליט מהו היקף המידע שנדרש למסור לצורך אספקת השירות .אפיון ראשוני זה,
נועד למנוע העברת מידע אישי שאינו נדרש לצורך מתן השירות .בהקשר זה ,כמפורט לגבי
המודלים האפשריים למיקור חוץ ,דומה כי חלופה ג' ,המגבילה הרשאות גישה למידע
ספציפי ומוגדר מראש לצורך שירות מסוים ובכפוף לתנאי התקשרות בהסכם ,הינה
העדיפה .נזכיר ,כי כך ניתן יהיה להקל בדרישות הקשורות בהסדרת התפעול והפיקוח .על
פי הנחיות הרשות ,ככל שתיבחר חלופה אחרת ,יש לנמק ולתעד את הבחירה בחלופה זו.
 .78המלצתנו הגורפת הינה שכל הליך בחירת הספק ,בדיקתו ,ההתקשרות עמו וכיו"ב ,כל אלה
יתועדו וישמרו במחלקה המשפטית של העירייה ,שמא תצטרך בעתיד להראות על
התנהלות תקינה ועמידה בדרישות הדין.
 .79בטרם החתימה על הסכם מיקור חוץ ,על העירייה לבחון האם קיימות אי-אלו הגבלות
(חוקיות או מוסריות) על הוצאת המידע אל גוף אחר ,לרבות על-פי מטרות מאגר המידע
הרלבנטי .יש לזכור כי העירייה הינה גוף ציבורי ומשכך הנטל עליה לפעול בצורה השומרת
על זכויות אזרחיה גבוה בהשוואה לחברות פרטיות שמטרתן השאת רווחים.

119

דוח מבקר העירייה 2019

נספח 1
עיריית קריית אונו  -תקנון אבטחת מידע
במערכות המחשוב של העירייה (להלן "העירייה") אנו מחזיקים מאגרי מידע רשומים על-פי
חוק ,המוגנים ,בין היתר ,לפי חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו ,והנחיות הרשות להגנת הפרטיות.
מערכות המידע ,החומרה והתוכנה שמעמידה העירייה לשימוש עובדיה במסגרת עבודתם הינן
רכושה הבלעדי של העירייה .בתוך כך ,כל המידע המצוי במערכות המידע ומאוחסן בהן הינו
רכושה הבלעדי של העירייה אף הוא.
הגישה למערכות המחשב של העירייה ניתנת לכל עובד לצורך עבודתו בלבד ובאישור מנכ"ל
העירייה ו/או מי שהסמיך לכך ומנהל המחלקה בה הוא עובד.
נוכח רגישות המידע הנמצא במערכות המחשוב השונות ,הגישה והשימוש בהן נעשה במסגרת
הוראות ברורות ונהלי אבטחת מידע מפורטים ,שמטרתם להגן על המערכות והמידע מפני
שימוש לרעה ,עיוות המידע ,מחיקתו והריסת המערכות.
פגיעה בפרטיות המידע של תושב העירייה ,עובדיה או ספקיה ,עלולה להוות הן עבירה פלילית
והן עוולה אזרחית .פגיעה בפרטיות יכולה להתבטא במספר אופנים ,בין היתר ,בהדלפת מידע
לגורמים שאינם מורשים לקבלו ,שימוש מנוגד למטרה לשמה נמסר המידע למקבלו ,אי
הקפדה על שלמותו של המידע ,סילופו והתרשלות בכללי האבטחה של מידע וכיו"ב.
למען הסר ספק ,עובד אשר יאפשר לאדם אחר אשר אינו מורשה לכך ואינו נדרש לכך מעצם
תפקידו בעירייה ,להיחשף למידע שבמאגרי ומערכות העירייה – מסתכן בביצוע עבירה על
החוק על כל המשתמע מכך והעירייה תפעל כנגדו בהתאם לדין.
למען השמירה על זכותם של אזרחי העיר ,עובדי העירייה וכל מושא מידע אחר לפרטיות ,לשם
עמידה בדרישות החוק ולשם הגנה על נכסי המידע ,המוניטין ויכולת הפעילות השוטפת של
העירייה ולא פחות חשוב מכך  -למענכם באופן אישי ,יש לפעול בהתאם לנדרש ע"י החוקים
והתקנות ובמסגרת הנהלים וההנחיות הרלוונטיים בעירייה.
בכל ספק ,או שאלה שיש למי מכם בנדון ,יש לפנות ל__________ ממונה לאבטחת המידע.
כאמור לעיל ,העירייה פועלת לפי נהלים מקיפים בנושא אבטחת המידע והגנה על פרטיות
מושאי המידע הרלבנטיים .למען הנוחות ,נביא להלן כמה נקודות חשובות מנהלים אלו:
שם משתמש וסיסמה
 לכל מערכת מחשב בעירייה תתאפשר גישה באמצעות שם משתמש וסיסמה
אישית ואף באמצעות אמצעי פיזי נוסף ככל שיידרש;
 הסיסמה היא מפתח הכניסה האישי הבלעדי שלך למערכות המחשוב ,של
העירייה .אין למסור את הסיסמה ואין לאפשר חשיפתה לכל אדם אחר.
 אין לקבל סיסמה מכל משתמש אחר ואין לעשות שימוש בסיסמה של משתמש
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אחר ,בין אם נתקבלה או נתגלתה בכל דרך אחרת.
 יש להחליף מיידית סיסמה שיש חשש שנחשפה ולדווח לממונה עליך ו/או לגורם
מוסמך ממחלקת אבטחת מידע.
 חל איסור מוחלט להשאיר סיסמאות על משטחים גלויים ,חשופה לעיני כל.
 הסיסמא של כל משתמש/עובד הינה אישית וסודית ויש לזכרה .אחת ל3 -
חודשים יש לוודא החלפת הסיסמה ,גם אם לא נתעורר כל חשד שנתגלתה.
התנהלות תקינה
 אין לגשת למסכים שאינם בתחום עיסוקו הישיר של העובד ואינם קשורים לטיפול
ישיר הנובע מצרכי העבודה.
 יש להקפיד להיכנס אך ורק למערכות מחשב ,ליישומים ולתכניות אליהן התקבל
אישור גישה מהמנהל הישיר.
 אין להיכנס לתכניות ,ליישומים ,ולמסכים או כרטיסים אחרים וגם אם נמצאה דרך
טכנית המאפשרת זאת.
שימוש במידע לצורכי עבודה בלבד
 יש להשתמש במידע הנמצא במערכות המחשב ובסביבת העבודה לצורכי
התפקיד והעבודה בלבד .עובד אשר יעשה שימוש אסור במערכות העירייה
מסתכן בפלילים ובנקיטת הליכים מצדה של העירייה.
איסור על הורדה ו/או עדכון של תוכנות אל המחשב
 חל איסור מוחלט על הורדה ו/או עדכון ו/או הסרה של תוכנות כלשהן ,מכל סוג
שהוא ,בין מרשת האינטרנט ובין מכל מקור אחר ,לתוך וממערכת המחשב של
העירייה מבלי לקבל לכך אישור מפורש מהגורמים המקצועיים בעירייה .ככל
שלדעת המשתמש נדרש עדכון ו/או הורדה של תוכנית כלשהיא ,יש ליידע את
הממונה עליו והוא ינחה את העובד בהתאם.
 אין לפרק ,לנתק ,להסיר או להעביר חומרת מחשב אלא באמצעות מי שהוסמך
לכך ע"י מנהל מערכות המידע בעירייה .אין לנתק או לחבר כבלי תקשורת ו/או
חשמל ואין להעביר ציוד מחשב מעמדה לעמדה אלא ע"י מי שהוסמך לכך .בכל
מקרה של תקלה או צורך בהעתקה ,הוספה או הסרה של ציוד ממקום למקום,
יש לפנות לממונה.
 כל תוכנה או חומרה אשר הותקנה ללא היתר מפורש ,תוסר ללא כל הודעה
מוקדמת .העירייה לא תישא באחריות כלשהיא לתקינות או לנזקים שיגרמו
לחומרה או לתוכנה שהותקנה /הוסרה /עודכנה ללא היתר .ככל שייגרם נזק
כלשהוא משימוש כאמור בניגוד לנהלים אלו ,תראה העירייה במשתמש כאחראי
לכך.
שימוש בתוכנות לשיתוף קבצים ומשאבים ותוכנות מסרים מיידיים
 חל איסור מפורש לעשות שימוש בתוכנות לשיתוף קבצים ומשאבים מכל סוג
שהוא במחשבי העירייה או במחשבים המקושרים למערכת התקשורת של
העירייה.
 חל איסור מפורש לעשות שימוש בתוכנות לשיתוף משאבים מכל סוג שהוא
במחשבי העירייה ,אלא אם הוגדרו ואושרו לשימוש על ידי מנהל מערכות מידע.
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 חל איסור מפורש לעשות שימוש בתוכנות להעברת מסרים מיידיים מכל סוג
שהוא במחשבי העירייה ,לרבות רשתות חברתיות ,ובכלל ,אלא אם הוגדרו
ואושרו לשימוש על ידי מנהל מערכות מידע.
איסור הוצאת מידע וידע מגבולות העירייה ושימוש במדיה ניידת
 המידע והידע הנמצאים בעירייה הינם רכושה הבלעדי של העירייה.
 חל איסור חמור על הוצאת קבצים ,דו"חות ,רשומות או נתונים ממחשבי העירייה
ו/או מסירתם לגורם זר שאינו מורשה לקבלם בכל צורה ,אלא עם אישור מפורש
לכך מממונה אבטחת המידע של העירייה.
 בכל מקרה ,אין לעשות שימוש במדיה ניידת פרטית ,שאינה בבעלות העירייה.
לעניין זה ,מדיה ניידת  -לרבות ולא רק  -דיסקט,Disk-on-Key ,DVD ,CD ,
זיכרונות  Flashניידים ,אביזרי  USBבעלי זיכרון ,וכיו"ב.
נעילת מסמכים המכילים מידע אישי/רגיש ומדיות מגנטיות
 אין להשאיר ניירות ,מסמכים ,מדיה ניידת או דוחות מפוזרים לעיני כל.
 יש לדאוג לסגירתם בארונית ,ארון או כספת שהוקצו במיוחד לצורך זה.
יציאה מסודרת ממערכות המחשב
 בתום יום העבודה ,סיום משמרת או בעת עזיבת העמדה לזמן ממושך ,יש לצאת
מכל יישומי המחשב והתכניות בהם נמצאים ולנעול את המחשב.
דיווח על מפגעי אבטחה
 יש להודיע על מפגעי אבטחת מידע וחשש לדליפת מידע ו/או סיכון לכך למנהל
הישיר ,או לממונה אבטחת המידע.
 יש להקפיד לקיים במלואם את צרכי אבטחת המידע של העירייה ואת ההוראות
הנ"ל.
הוספה/שינוי של הרשאות
 עובד/ת הזקוקים להרשאות ביצוע במערכות יפנו למנהלם הישיר על מנת לקבלן.
 המנהל יעביר בקשה לממונה לאישורו.
 לאחר אישור הממונה הבקשה תועבר לאישורה של מנכל העירייה ו/או הגורם
שיוסמך לכך.
שימוש בדואר אלקטרוני






תיבות הדואר האלקטרוני נועדו לשימוש העובדים לצורכי עבודה בלבד;
תיבות הדואר האלקטרוני הן בבעלותה הבלעדית של העירייה ותוכנן חשוף
לניטור ,בדיקה ולביקורת שוטפת על-ידי העירייה;
חל איסור על הפצת חומר למטרות פרטיות או משלוח של מכתבי שרשרת ו/או
ספאם;
חל איסור על משלוח חומר פורנוגראפי מכל סוג שהוא או חומר אחר העלול לפגוע
במקבלו ,וכן על משלוח קבצי מחשב ,סרטים ,מוסיקה ,בדיחות ,וכיו"ב שאינם
נדרשים לצורכי לעבודה.
חל איסור על שמירה של דואר אלקטרוני שאינו קשור ישירות לעבודה
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ב"העירייה".
גלישה באינטרנט
 האינטרנט נועד לצרכי עבודה בלבד;
 הגלישה לאתרים שאינם קשורים ישירות לעבודה אסורה;
 העירייה מפעילה מערכת פיקוח ,חסימה וניטור המתעדת ומתריעה על חריגות.
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נספח 2
הסכם מיקור חוץ
שנערך ב_______ בתאריך________
 בין -עיריית קריית אונו
מרחוב יצחק רבין  ,41קרית אונו
(להלן "המזמינה")
מצד אחד;
 לבין -________
מרחוב ____________
(להלן "הספק")
מצד שני;
הואיל

והמזמינה הינה בעלת מאגרי מידע רשומים כמפורט בנספח א' להסכם זה (להלן
ביחד "המאגרים") ,על-פי דרישות והגדרות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א1981-
והתקנות לפיו (להלן "החוק");

והואיל והספק הינו ___________________.
והואיל ובין הספק למזמינה קיים הסכם (להלן "ההסכם היסודי") המסדיר את מתן השירותים
השונים למזמינה ובין היתר ביחס למידע המצוי במאגרים (להלן "המידע") וברצון
הצדדים להסדיר בהסכם זה את נושא הגישה של הספק למידע ,זאת לצורך ביצוע
השירותים שבהסכם היסודי ומבלי לפגוע בהוראותיו;
והואיל ולספק תהיה גישה ישירה למידע ו/או לחלקו ו/או יקבל לידיו או ישתמש במידע ,וזאת
אך ורק לצורך ביצוע השירותים כפי שיוגדרו בהסכם זה;
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והואיל וברצון הצדדים להגדיר את תחומי האחריות של כל אחד מהם ולהסדיר את נושא
אבטחת המידע שבמאגר במסגרת השימוש בו ואת מורשי הגישה למאגר כנדרש על
פי החוק ,כפי שיעודכן מעת לעת;
והואיל ועל פי סעיף 17א' לחוק יש צורך בהסכם בכתב בין הצדדים המסדיר את שמות
המורשים ובעלי הגישה למאגר;
והואיל והצדדים מצהירים כי הם מכירים את הוראות החוקים ,התקנות וההנחיות הרלבנטיות
להסכם זה וכי הם מתחייבים לפעול על פיהם ולקיימם;

לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1כללי
 .1.1המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויפורשו יחד עמו.
 .1.2הנספחים להסכם זה הם:
נספח א' – רשימת מאגרי המידע ומורשי הגישה.
נספח ב'  -מסמך אבטחת מידע.
 .1.3הצדדים מסכימים להעניק בזאת ייחודיות לדין הישראלי ולמקום שיפוט ישראלי באופן
שהסכם זה יפורש על פי הדין הישראלי בלבד.
 .2השירותים
השירותים יינתנו למזמינה על ידי הספק ,על פי הנחיות המזמינה ,בתחומים שהוגדרו בהסכם
היסודי שבין הצדדים וביחס ל _________________________________.
 .3הצהרות והתחייבויות הספק
 .3.1הספק מתחייב לפעול בכפוף להוראות כל דין ,לרבות ,אך לא רק ,חוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א ,1981-התקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו ,לרבות תקנות הגנת הפרטיות
(אבטחת מידע) ,התשע"ז 2017-ותקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע
שמחוץ לגבולות המדינה) ,התשס"א ,2001-והנחיות רשם מאגרי המידע כפי שיעודכנו
מעת לעת .סעיף זה מהווה סעיף יסודי.
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 .3.2ימסור למזמינה וכל מי מטעמה כל מידע אשר יידרש ממנו על-ידן בנוגע לביצוע
השירותים ,אשר מצוי בידו ואשר אין מניעה לגלותו על-פי דין ו/או הסכם ,במועד ובאופן
שתקבע המזמינה ,ובכלל זה דו"חות ,נתונים או כל מידע אחר ,שיידרש על-ידה מעת לעת
לרבות בתום תקופת ההסכם.
 .3.3עם סיום ההתקשרות לאחר גמר ביצוע השירותים ,הספק מתחייב שלא לעשות כל
שימוש במידע אשר הגיע לידיו כתוצאה מהסכם זה .כן מתחייב הספק להשמיד כל מידע
אשר נותר אצלו כתוצאה מהסכם זה וכן להימנע מהשארת עותק של המידע ברשותו,
בכל דרך שהיא ,וזאת לאחר שווידא כי כלל המידע הועבר במלואו למזמינה ומסר
למזמינה הצהרה אודות האמור.
 .3.4מר/גב' ___________ ,מספר ת.ז __________ ,אשר משמש/ת כ ________
אצל הספק ,יישא/תישא באחריות לפיקוח ולביצוע הסכם זה מצד הספק.
 .3.5מר/גב' ___________ ,מספר ת.ז __________ ,אשר משמש/ת כ ________
אצל המזמינה ,יפקח/תפקח על ביצוע הוראות הסכם זה מטעם המזמינה כבעלת המאגר.
 .3.6מוסכם בזאת כי לספק ו/או לעובדיו המורשים או לכל עובד אשר יבוא בנעליהם או בנעלי
מי מהם בתיאום מראש עם המזמינה ,תהא הרשאת גישה למידע ,אך ורק לשם ביצוע
השירותים ולא מעבר לכך ,על-פי הגדרת תפקידם.
 .3.7הספק מצהיר ומתחייב כי יבצע את התחייבויותיו שבהסכם זה במשך כל תקופת
ההסכם אך ורק לצורך ביצוע השירותים ,אלא אם הוסכם אחרת בכתב .סעיף זה מהווה
סעיף יסודי.
 .3.8הספק מצהיר כי יהיה אחראי כלפי המזמינה באחריות כוללת גם על מעשי ו/או מחדלי
ו/או רשלנות כל מי מטעמו ו/או כל ספק משנה ו/או כל מי מטעמו ,ככל שיהיו.
 .3.9הספק מצהיר ומתחייב כי המידע אשר הועבר אליו על-ידי המזמינה ישמש אך ורק
לצורך ביצוע השירותים ובהתאם למטרות המוגדרות לכך בהסכם היסודי והסכם זה ולא
מעבר לכך.
 .3.10הספק מצהיר כי יפעל אך ורק בהתאם למטרות השימוש שהוגדרו לו ולבעלי הרשאות
הגישה מטעמו למאגרי המידע ,בהתאם למטרות השימוש המותרות במאגרים וכן יוגדרו
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מורשי גישה ספציפיים אצל עובדי הספק לצורך מימושו של הסכם זה ,ושמם ו/או תפקידם
יצוין בנספח א' להסכם זה .סעיף זה מהווה סעיף יסודי.
 .3.11הספק מתחייב ,ככל שירשם כמחזיק במאגרים ,לפעול בהתאם להוראות החוק הנוגעות
לזכות העיון ותיקון המידע של מושאי המידע ובכלל זה לסעיפים 13 ,13א' ו 14 -שבחוק.
כמו כן ,מתחייב הספק לדאוג לכך שכל פניה מצד מושא המידע בעניין כאמור תועבר
למזמינה בכתב בתוך שלושה ימים מיום הפניה.
 .3.12מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הספק מתחייב ומצהיר ,כי מתן השירותים ,לרבות
אחזקת ו/או עיבוד המידע והנתונים על-ידו ,יהיו באופן אשר איננו פוגע ואשר איננו
מאפשר לכל צד ג' אחר לפגוע בהוראות החוק ותקנותיו ,חוק המחשבים התשנ"ה1995-
ותקנותיו והוראות כל דין אחר בעניין שימוש במידע ,אחסונו ,החזקתו ,שמירתו והעברתו.
 .3.13הספק מתחייב לעדכן את המזמינה באופן מיידי על כל מושא מידע שיבקש את מחיקתו
מהמאגר ו/או את הסרתו מרשימת דיוור מסוימת או בכלל ,ככל ותגיע אליו פניה בעניין.
כל נזק שייגרם למזמין בעקבות חוסר עדכון כדבעי יהיה באחריותו המלאה של הספק.
 .3.14הספק מצהיר ,כי אין בביצוע חוזה זה על ידו (לרבות כל מי מהמועסקים על ידו או
מטעמו) כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין מקצועי ובין עסקי,
בינו (לרבות כל מי מהמועסקים על ידו ו/או מטעמו ,במידה וקיימים כאלה) ובין המזמינה
וכי בכל מקרה שייווצר חשש כלשהו לניגוד עניינים שכזה ,יודיע על כך ,בכתב ,למזמינה
ללא כל דיחוי ויפעל מיידית להסרת ניגוד העניינים האמור .אם תמצא המזמינה כי נוצר
מצב של ניגוד עניינים כאמור ,שלא הוסר ,תהא המזמינה רשאית לבטל הסכם זה ויעמדו
לרשותה כל הסעדים המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי הדין .סעיף זה מהווה סעיף
יסודי.
 .3.15הספק מתחייב בזאת לתדרך כל עובד בעל גישה למידע ,באשר למטרות השימוש
במידע ,לרבות החתמתם על כתב הצהרה והתחייבות כלפי המזמינה לשמירת סודיות
לגבי המידע או כל נגזרת שלו .הנושא באחריות לביצוע הסכם זה (כאמור בסעיף 3.4
לעיל) יהא אחראי לביצוען ולתיעוד מועדי ביצוען של הדרכות כאמור ,לרבות וידוא הסדרה
ברורה של מימוש חובת הסודיות על ידי מורשי הגישה מטעם הספק .סעיף זה מהווה
סעיף יסודי.
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 .3.16הספק מתחייב ,כי יש לו ויעמדו לרשותו במשך כל תקופת השירותים ,המשאבים
הדרושים לשם קיום הוראות הסכם זה .כמו כן ,מתחייב הספק ,כי למד את כל האמור
במסמך האבטחה בנספח ב' ,בדק את כל הנדרש ,הבין את הוראות השימוש במידע
כאמור בהסכם זה ונספחיו והסכים להם .סעיף זה מהווה סעיף יסודי.
 .3.17הספק מתחייב ,כי במסגרת קיום חובותיו תהיה אבחנה והפרדה ברורה בין הפעילות
שתתבצע עבור המזמינה לבין הפעילות המבוצעת עבור מזמינים אחרים ו/או עבור הספק
עצמו .ההפרדה כאמור תכלול הפרדה ברורה וממודרת בין המאגרים של המזמינה לבין
מאגרי המידע של מזמינים אחרים ו/או של הספק עצמו.
 .3.18הספק מתחייב למנות את מר _________ ,אשר משמש כ______ אצל הספק,
כממונה אבטחת המידע מטעמו; הספק מתחייב כי ממונה האבטחה הינו אדם שהכשרתו
וניסיונו המקצועי מאפשרים לו לבצע את התפקיד האמור כנדרש.
 .3.19הספק מתחייב כי ביצוע העברות הנתונים וגיבוי הנתונים ייעשה על ידו באופן שוטף.
 .3.20ידוע לספק כי המזמינה מתקשרת עמו עקב ובהסתמך על הצהרותיו והתחייבויותיו
כאמור.
 .4סודיות
 .4.1לצרכי הסכם זה" ,מידע סודי" הוא מידע וידע מכל סוג ,שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן
לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים ,שנמסר או שיימסר לספק ו/או יגיע לידו ו/או למערכות
מידע המצויות בחזקתו על-ידי המזמינה ו/או מי מטעמה ,או יגיע לידי הספק בכל דרך
אחרת במסגרת ההסכם או המשא ומתן שקדם לכריתתו או אגב מתן השירותים למזמינה
ולצרכיה ,במישרין ו/או בעקיפין ,ולמעט מידע אשר היה מצוי בחזקתו החוקית של הספק
עובר למסירתו כאמור; או מידע אשר נמסר לספק על ידי צד ג' שלא תוך הפרה של חובת
סודיות בין אותו צד ג' לבין המזמינה.
 .4.2הספק מתחייב ,התחייבות בלתי חוזרת וללא הגבלת זמן ,שלא להשתמש במידע סודי
אלא לצורך ביצוע הוראות הסכם זה ,ולא לעשות בו כל שימוש אחר ללא אישורה המפורש
של המזמינה ,מראש ובכתב .הספק מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת ולא להעביר ו/או
לגלות ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לצד שלישי כלשהו (ובפרט אל גורם שמחוץ לגבולות
המדינה) ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,את המידע הסודי כאמור ,ללא הסכמתה
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המפורשת של המזמינה ,מראש ובכתב ,ולא לעשות כל שימוש במידע למטרה שאינה
קשורה במישרין לביצוע השירותים ו/או ביצוע ההתקשרות נשוא הסכם זה .סעיף זה
מהווה סעיף יסודי.
 .4.3הספק מתחייב ,ללא הגבלת זמן ,כי ישמור בסוד ,וכי לא יעביר בכל דרך שהיא ,ולא יעניק
בתמורה או שלא בתמורה ולא ימסור ,יפרסם ,יגלה ,יעתיק או ישתמש שלא בהקשר
לקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה ,וכן שלא יביא לידיעת כל אדם ,למעט המזמינה ,כל
ידיעה ,חומר וכל מידע אחר שהגיע או שיגיע אליו ,במלואו או בחלקו בקשר עם הסכם
זה ,בין בטרם ביצוע ההסכם ,בין במהלכו ובין לאחר ביצועו .סעיף זה מהווה סעיף יסודי.
 .4.4הספק מתחייב ומצהיר ,כי ידוע לו שכל מידע אשר יגיע לידיו במהלך ביצוע השירותים
כאמור ו/או בקשר עם הסכם זה הוא רגיש ביותר ,וכי הגעתו לידי צדדים שלישיים עלולה
לגרום למזמינה ו/או לעובדיה ו/או לנושאי המידע נזקים חמורים ,אשר לא יהא די בפיצוי
כספי בגינם .לפיכך ,בכל מקרה של חשש לגילוי אסור של המידע או של אי-עמידה בתנאי
סעיף זה ,המזמינה תהא רשאית ,בין היתר ,לבקש צווי מניעה ותפיסה נגד הספק.
 .5אבטחת מידע
 .5.1הספק מצהיר ומתחייב בזאת לפעול על פי הוראות החוק והתקנות בכל הקשור והנוגע
לאבטחת המידע המצוי במאגרים ואשר נמסר לחזקתו ו/או לשימושו .סעיף זה מהווה
סעיף יסודי.
 .5.2הספק מתחייב ,כי העברת מידע סודי תהא מוגבלת לעובדיו ו/או למי מטעמו שאושרו
מראש ובכתב על-ידי המזמינה ,אשר להם צורך של ממש בקבלת המידע לצורך ביצוע
השירותים בלבד ,ובלבד שהובהר להם כי מדובר במידע סודי ,והם חתומים כלפיו על כתב
התחייבות לשמירת סודיות כאמור בסעיף  3.15להסכם זה לעיל.
 .5.3הספק מתחייב לפעול כך שנתונים ומידע אשר יועברו אליו בהתאם להסכם זה ,יאובטחו
כך שלא תתאפשר גישה ,בין באופן אקטיבי ובין באופן פאסיבי ,למידע ולנתונים אלו,
לאיש מלבד המורשים לכך .למען הסר ספק מובהר ,כי התחייבות זו מתייחסת הן
למערכות ,מאגרים ,סיסמאות ,הרשאות ,מחשבי ושרתי הספק ,והן לאבטחה הפיזית של
המידע ,כגון נעילתו ,שמירתו ,קיום נהלי טיפול ברורים וכיו"ב ,אך לא רק.
 .5.4מבלי לפגוע בהוראות סעיף  5.3 ,5.2 ,5.1לעיל ,הספק מתחייב לפעול בתחום אבטחת
מידע על פי ההנחיות המפורטות בנספח ב' להסכם זה .סעיף זה מהווה סעיף יסודי.
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 .5.5הספק מתחייב שלא לבצע שינויי הגדרות של אמצעי אבטחת מידע ללא אישור מראש
ובכתב של המזמינה.
 .5.6הספק מתחייב להודיע למזמינה מיד לכשייוודע לו על כל נזק (או חשש לנזק) שנגרם
לנכסי המידע של המזמינה לרבות כל דליפה ,שינוי או מחיקה של מידע.
 .6ניהול ובקרה
 .6.1המזמינה תהא רשאית במהלך תקופת הסכם זה ,לבצע מעקב וביקורות שוטפות,
לרבות ביקורות פתע ,לבדיקת פעילותו של הספק בכל הקשור לביצוע השירותים
כהגדרתם בהסכם זה לעיל .לצורך כך ,נציג מטעם המזמינה יהא רשאי להיכנס למשרדי
הספק ו/או ספקי המשנה בשעות העבודה המקובלות ,ובליווי נציג מטעם הספק ,ולבדוק
את תקינות נהלי האבטחה וכן את קיום הוראות הסכם זה בכללותו ,לרבות בדיקת
חומרים במחשבי הספק ,ככל שאלו קשורים למידע אשר נמסר על-ידי המזמינה או
הקשורים לביצוע השירותים .המועד לקיום הביקורות השוטפות יהיה בתיאום עם הספק,
ככל הניתן ,לפחות חמישה ( )5ימי עסקים מראש.
 .6.2המזמינה תהא רשאית ,לפי דרישתה בכל עת ,לקבל מהספק דיווחים שוטפים בכל
הנוגע לאופן ניהול מאגר המידע שלה ועיבוד המידע שבו ,וכן לקבל דיווח מיידי בכל מקרה
של חשש לדליפת מידע מהמאגר או שימוש החורג מהרשאות שניתנו לשימוש בו.
 .6.3המזמינה תהא רשאית להורות לספק ,בכתב ,כל הוראה מקצועית הנראית לה ,לצורך
ביצוע תקין של הסכם זה ובכפוף להוראות הדין .לעניין זה ,ועל אף האמור בהסכם זה,
הצדדים מסכימים כי הספק לא יהיה אחראי לכל נזק ו/או תוצאות בקשר עם ביצוע
ההוראות הכתובות של המזמינה כאמור ,בכפוף לכך שהודיע למזמינה בכתב ,כי
הפעולות המבוקשות עלולות לפגוע באיכות השירות ,לגרום לנזקים ו/או שאינן
נכונות/מתאימות לדעתו ,בנסיבות העניין.
 .7שינויים ותוספות
 .7.1במשך כל תקופת הסכם זה ,תהיה רשאית המזמינה לבצע שינויים במטרות השימוש
במאגרים ו/או בשמות המורשים כאמור בסעיף  3.6לעיל .לעניין זה ,מוסכם בין הצדדים,
כי כל שינוי במטרות השימוש במאגרים ו/או בשמות ו/או בתפקידי המורשים ,חייב
להיעשות בכתב ובאופן הדדי ,בין האחראי על ביצוע הסכם זה אצל המזמינה לבין
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האחראי על ביצוע הסכם זה אצל הספק ,כאמור בסעיפים  3.4ו 3.5 -לעיל .המזמינה
תעדכן מבעוד מועד את הספק בדבר כל שינוי במטרות המאגרים.
 .7.2הספק יהיה רשאי לבצע שינויים ו/או להחליף את רשימת מורשי הגישה מטעמו ,וזאת
בכפוף להסכמתה בכתב ומראש של המזמינה .הספק יהא אחראי לביצוע החפיפה
הדרושה לרבות קיום הוראות סעיפים  3.14-3.17שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.לעיל.
 .8הפסקה של ההסכם או סיומו
 .8.1הסכם זה יהיה בתוקף החל מיום ________ ,וכל עוד לא בוטל.
 .9משך שמירת המידע
 .9.1הספק מתחייב כי ישמור על כל מידע שיתקבל מהמזמינה ו/או אגב מתן השירותים ו/או
לצורך ביצוע הסכם זה ,רק למשך פרק הזמן הנדרש במישרין לביצוע השירותים על פי
ההסכם .ככל שקיימת הוראה בדין המחייבת את שמירת המידע אצל הספק ,הספק
מתחייב בזאת לוודא כי אמצעי האבטחה והבקרה שהוגדרו בהסכם זה יישארו
אפקטיביים לכל אורך תקופת השמירה.
 .9.2מבלי לגרוע בכל סעד ו/או הוראה אחרת הקבועה בהסכם זה ,ובפרט סעיפים 4
(סודיות) ו( 5-אבטחת מידע) לעיל ,במקרה של סיום או הפסקת ההסכם בין הצדדים,
הספק ימחק את כל המידע של המזמינה שברשותו ,ככל ויהיה ,מכל אמצעי המדיה
שברשותו ,לרבות כוננים קשיחים ,אמצעי גיבוי וכל מדיה מגנטית או אופטית אחרת .זאת
לאחר שווידא כי החומר הועבר במלואו לאחראי על ביצוע הסכם זה מצד המזמינה וכן
יספק למזמינה תצהיר על מחיקת המידע מטעם האחראי אצלו ,מאומת על-ידי עו"ד,
המאשר את ההצהרה כאמור.
 .9.3ככל שנדרשת על ידי הספק זכות גישה למידע לאחר סיום ההתקשרות לצורך התגוננות
בפני תביעות בקשר עם תפקידיו לפי ההסכם או לצורך חוקי אחר ,אזי ישמור הספק
עותק של המידע באמצעי גיבוי מקובל אצל צד ג' נאמן אשר יהיה רשאי להתיר את
הגישה למידע אך ורק למטרות הנ"ל.
.10

אחריות וביטוח

 .10.1הספק אחראי לכל נזק אשר ייגרם למזמינה ,עובדיה ,לקוחותיה או צד שלישי כתוצאה
ממעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות מצד הספק ,ספק משנה מטעמו ועובדי הספק תוך או
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עקב ביצוע השירותים ,ו/או אי-ביצוע הוראות אבטחת המידע .מבלי לגרוע בכלליות
האמור לעיל ,ישפה הספק את המזמינה ,בגין הנזקים הישירים כאמור אשר ייגרמו לה
עקב הפרת ההסכם ,על פי כל דין.
 .10.2למרות כל האמור בהסכם זה ,אף אחד מהצדדים לא יישא באחריות ,אם ביצוע
התחייבויותיו על פי הסכם זה יהפוך לבלתי אפשרי ,במלואו או בחלקו ,בשל כוח עליון,
מלחמה ו/או שביתה ו/או מצב חירום אחר.
 .10.3מבלי לגרוע מאחריותו של הספק בהתאם להוראות הסכם זה ,הספק ידאג לבטח עצמו
בביטוח אחריות מקצועית אצל חברת ביטוח מוכרת ,בגבולות אחריות מקובלים.
 .10.4אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל אחריות של הספק או המזמינה על פי הסכם זה ועל פי
כל דין ,ככל שלא הוגבלה בהסכם זה במפורש.
.11

שונות

 .11.1הסכם זה ממצה את יחסי הצדדים בכל הנוגע לנושאו וכל הסכמה ,התחייבות ,הבטחה
ומצג שנעשו בין הצדדים ,לפני חתימת הסכם זה ,בין בעל פה ובין בכתב ,ככל שנעשו,
בטלים בזאת .כל שינוי או תיקון בהסכם זה יחייב את הצדדים רק אם נערך בכתב וייחתם
על ידי שני הצדדים.
 .11.2בכל מקרה לפיו הוראה כלשהי בהסכם זה תהפוך לבלתי חוקית ,בלתי תקפה או בלתי
אכיפה ,לא יהיה בכך כדי למנוע ו/או לגרוע מתקפות ו/או חוקיות ההוראות האחרות.
 .11.3כל שיהוי ,ויתור ,ארכה ,איחור ו/או הימנעות מצד המזמינה למימוש זכויותיה ו/או
הסכמתה לסטות מתנאי הסכם זה לא יהוו תקדים ,לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד
המזמינה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר .מובהר ,כי שום דבר האמור בהסכם
זה לא יתפרש כמקנה זכות כלשהי לטובת צד שלישי.
 .11.4על אף האמור בהסכם זה ובנספחיו ,אם תוגש תביעה נגד המזמינה אשר עילתה או
חלק מעילותיה נוגעות בשירותים ו/או הפרה של התחייבות הספק בהתאם להוראות
הסכם זה ונספחיו ,והמזמינה תדרוש זאת ממנו ,מתחייב הספק לשפות את המזמינה
בגין כל תביעה כאמור ,בכפוף למילוי התנאים כאמור בסעיף  11.5להלן.
 .11.5על אף האמור בהסכם זה ,חובת הספק לשפות את המזמינה ביחס לתביעות על פי
הסכם זה תתגבש ,רק באם התקיימו התנאים הבאים:
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 .11.5.1המזמינה תודיע לספק על דבר כל דרישה/תביעה אשר יכולה להקים עילת שיפוי
על פי הסכם זה ,מיד כאשר נודע למזמינה על קיומה.
 .11.5.2לספק ניתנה הזדמנות להתגונן בפני התביעה.
 .11.5.3המזמינה לא התפשרה בתביעה ו/או לא הוציאה כל סכום שהינו בר שיפוי
מהספק על פי הסכם זה ,ללא שהודיעה לספק ואפשרה לו  20יום להגיב על כך
בכתב.
 .11.6הצדדים מתחייבים להודיע ,בכתב ,כל צד למשנהו ,אודות כל תביעה אשר תוגש על ידי
מי מהצדדים וכן אודות כל דרישה אשר תתקבל על ידם מהרשויות בכל הקשור להסכם
זה וכן לחתום על כל מסמך ולנקוט בכל פעולה הנחוצה לצורך הוצאתו לפועל של הסכם
זה ולצורך עמידה בדרישות החוקים והתקנות הרלבנטיים.
 .11.7למען הסר ספק ,הספק אינו רשאי להמחות ,להסב ,לשעבד ו/או להעביר את זכויותיו
ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה ,כולן או חלקן ,לצד שלישי כלשהו מבלי לקבל על כך
את הסכמתה המפורשת של המזמינה ,מראש ובכתב .מובהר ,כי פעולה כאמור שנעשתה
ללא הסכמת המזמינה תהא בטלה מעיקרה וחסרת כל תוקף.
 .11.8הצדדים מאשרים ומצהירים כי קראו בעיון את ההסכם דלעיל על כל סעיפיו ,קיבלו את
הייעוץ המשפטי והמקצועי הנדרש ,וכי הם חותמים עליו מתוך הבנה מלאה של תוכנם
ומשמעותם.
 .11.9כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כמופיע במבוא להסכם זה וכל הודעה לפי
הסכם זה תהא ברת תוקף אך ורק אם ניתנה בכתב לכתובת זו .כל הודעה שנשלחה על
ידי צד אחד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו התקבלה בתום שלושה ( )3ימי עסקים
מיום שנמסרה למשלוח בדואר רשום ,או ממועד מסירתה באם נשלחה באמצעות שליח
או פקסימיליה או נמסרה במסירה אישית.

ולראיה באו הצדדים על החתום :
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המזמינה – עיריית קריית אונו:
תאריך..................... :
............................

שם ותפקיד...................................... :

חתימה:

הספק :________ -
תאריך..................... :
.............................

שם ותפקיד...................................... :
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נספח א' -הגדרת הרשאות גישה למאגרים

רשימת מורשי הגישה (שם ,ת.ז ,.תפקיד)

שם המאגר
א
1

ב
ג
ד
א

2

ב
ג
ד
א

3

ב
ג
ד
א

4

ב
ג
ד
א

5

ב
ג
ד
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נספח ב' -מסמך אבטחת מידע
 .1אבטחה פיסית
 .1.1ככל שהמידע יועבר לחזקתו ,הספק מתחייב לדאוג לקיום הגנה פיסית על מערכת
המידע בכללותה לרבות מערכת עיבוד הנתונים ,התשתית ,אמצעי התקשורת ,המסופים
והמבנה של המאגרים מפני סיכונים סביבתיים ופגיעות .כמו כן הספק מתחייב כי
מערכות אלו ימוקמו במקום מוגן ,שהכניסה אליו מתאפשרת רק לעובדים בעלי הרשאה
מתאימה ,בהתאם לסיווגם הביטחוני.
 .1.2כדי למנוע חדירה וכניסה ללא הרשאה ,ינקוט הספק באמצעים לתיעוד הגישה למאגר,
אשר יכלול תיעוד הכניסות והיציאות של העובדים אל מתקני המאגרים ,וכן הכנסת ציוד
אל המתקנים והוצאת ציוד מהם.
 .2אמצעי אבטחה
 .2.1הספק מתחייב על קיום אמצעי אבטחה הולמים ,בהתאם לרמת רגישות המידע ,שימנעו
חדירה מכוונת או מקרית למערכת או אל קווי התקשורת בין המזמינה לספק.
 .2.2לצורך כך יש לערוך רשימה של כל רכיבי מערכות המחשב המשמשות להפעלת מאגרי
המידע ,לרבות ציוד מחשב וציוד תקשורת (רכיבי החומרה) ,ולרבות תוכנות המחשב
(רכיבי התוכנה) .הרשימה כאמור תשמש את הספק לצורך מעקב מתמיד אחר רכיבי
המערכת ותאפשר זיהוי נקודות תורפה וסיכונים לצורך נקיטת אמצעי אבטחה הולמים
לטיפול בהם.
 .3נהלים
 .3.1הספק מתחייב להגדיר את פעילות עיבוד המידע המבוצעת על ידו ,להגדיר את האפיון
של המידע המצוי במאגרים ,את דרגות הרגישות שלו ,ולבחון את הסיכונים השונים
לפעילות זו ואופן ההתמודדות איתם.
 .3.2לצורך כך מתחייב הספק להעריך ולהגדיר מהם האיומים על המידע ,ומהם הנזקים
שיגרמו לנושאי המידע בשל תקלה או פריצת אבטחת מידע .לפיכך ,הספק מתחייב
ליצור מסמך פנימי מחייב הכולל את הבאים:
 3.2.1תיאור סוגי המידע השונים הכלולים במאגרי המידע;
 3.2.2המטרות המותרות של השימוש במידע שבמאגרים;
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 3.2.3פירוט לעניין העברת מידע ממאגר הלקוחות לחו"ל (ארץ היעד ,מטרת ההעברה
וזהות הנעבר);
 3.2.4הסיכונים המרכזיים לפגיעה בשלמות המידע ואופן ההתמודדות עימם.
 .3.3הספק יתעד במסגרת יומן ,אירועים המעלים חשש לפגיעה בשלמות המידע או לשימוש
בו ללא הרשאה בכדי ליצור ״זיכרון ארגוני״ ביחס לאירועי אבטחה.
 .3.4הספק יקבע את אופן מתן הרשאת גישה למאגר מידע והטלת הגבלות על מורשי הגישה.
כמו כן ,הספק יערוך רישום מעודכן של מורשי גישה למאגר לפי הרשאות הגישה השונות
ובהתאם לאמור בהוראות הסכם זה .כמו כן ,הספק ידאג לעדכן בקרב מורשי הגישה
אצלו ,מדי  3חודשים לפחות ,את סיסמאות הגישה למידע נשוא הסכם זה.
 .3.5הספק יחתים את מורשי הגישה כאמור על התחייבות לשמירה על סודיות ועל ההוראות
שנקבעו לפי דרישות הדין ,הנהלים ומסמך האבטחה.
 .4הפרדת מאגרים
 .4.1הספק יקבע כללי הפרדת מערכות בין המערכות המקבלות גישה למידע לבין מערכות
אחרות המשמשות את הספק במהלך עסקיו.
 .5העברת מידע
 .5.1ניהול והעברת מידע ייעשו באמצעות שימוש בשיטות הצפנה באופן שהעתקת המידע
מהמאגרים על גבי התקנים ניידים תיעשה באופן המונע שימוש לרעה בהם במקרה בו
ההתקנים נגנבים או אובדים.
 .6פיקוח והדרכה
 .6.1הספק יערוך לעובדיו המטפלים ו/או בעלי הרשאת גישה למאגרים ,הדרכה תקופתית
(אחת ל 6-חודשים לכל הפחות) בדבר הגדרות המאגרים ,נוהלי האבטחה והחובות
המוטלות עליהם מכוח הדין .ההדרכה כאמור תכלול סקירה של מסמכי האבטחה
המחייבים בארגון :הגדרות המאגרים ,נוהלי האבטחה והחובות לפי נהלי אבטחת
המידע .הספק יעביר למזמין דו"ח על ביצוע האמור בסעיף זה.
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תקציר מנהלים
סעיף
בדוח

נושא

ממצאים

המלצה

12

הגדרת
ממונה
אנרגיה

מנהלת משאבי אנוש מסרה
לביקורת שמנהל הנכסים מכהן גם
כממונה אנרגיה .האחרון מסר
לביקורת שהוא אינו מכהן
בתפקיד זה.

מינוי אחראי על צריכת
האנרגיה ,ובכלל זה:
חשמל ,מים ,דלקים
וכו'.

13

דו"חות
למשרד
האנרגיה

בניגוד לתקנות ,לא הועבר דו"ח דיווח למשרד האנרגיה
על צריכת החשמל העירונית
על צריכת החשמל
לממונה על צריכת האנרגיה
כנדרש בתקנות.
במשרד האנרגיה.

18

אין נתונים ברורים לגבי סך
הוצאות החשמל של העירייה.
הנתונים בכרטסות השונות
שהוצגו לביקורת כוללים הוצאות
מים ,אחזקה של רמזורים ובקרת
נתונים  -סך
תנועה ,אחזקה ותיקון מזגנים,
הוצאות
מערכות סולאריות (מילגם סולאר)
החשמל
ועוד .בהעדר נתונים לא ניתן
לבחון מגמות ,לפלח מוקדי
פעילות (תאורת רחובות ,מוסדות
חינוך ,מקלטים) לפי חתכים שונים
(רבעוני ,שנתי) ועוד.

19

דו"חות
ממערכת
'טרקלין
החשמל'

20

בדיקות
יזומות

לא מופקים נתונים ,דו"חות
וחיתוכים בעזרת מערכת 'טרקלין
החשמל' ,על מנת לזהות חריגות,
שינויים ,חיובי יתר ,קריאות מונה
בהערכה וכו' .כך למעשה ,נוצר
מצב בו לא נעזרים במערכת על
מנת לבצע מעקב ,בקרה ופיקוח על
תשלומי החשמל.

להפריד את הוצאות
החשמל מיתר
ההוצאות על מנת
לבחון תשלומים אלו
לפי מוקדי פעילות
בחתכים שונים.

על הגורם האחראי
דו"חות
להפיק
'טרקלין
ממערכת
החשמל' על מנת לבצע
בקרה ומעקב אחר
תשלומי החשמל של
העירייה.

לא מבוצעות בדיקות יזומות של מעקב יזום ומתועד
גורם אחראי על הנתונים ,על מנת אחר שינויים ,חריגים
לבחון סבירות ,חריגות וכיוצ"ב.
וכיוצ"ב.

140

דוח מבקר העירייה 2019

סעיף
בדוח

21

27

נושא

בחלק מהמונים הרשומים
טיוב מידע במערכת 'טרקלין החשמל' אין
בטרקלין זיהוי ברור של מקום האספקה,
החשמל השימוש הציבורי באותו מקום
וכו'.

נהלים
כתובים

31
הגדרות
תפקידים

32

38

ממצאים

המלצה
לטייב את המידע ב-
'טרקלין החשמל' ,על
מנת שיתאפשר לזהות
כל אתר צריכה על
נקלה.

אין נהלים כתובים שיסדירו את
כל הטיפול בחוזי החשמל
והתשלומים בגינן ובכלל זה:
גיבוש נהלים מתאימים
אישור חשבונות ,מעקב אחר
והטמעתם.
התרעה
בצריכה,
גידול
למשתמשים בפני חריגות
ושימוש יתר ועוד.
הביקורת מצאה ,שאין גורם
מוסמך ואחראי שמתפקידו
יהיה לעקוב אחר חשבונות מינוי גורם אחראי על
חשבונות
חשמל ,לוודא נכונות וסבירות ,תשלום
לבדוק שאין תשלומי יתר או החשמל.
חשבונות בהערכה ,רישום מונים
על שם שוכרים וצד ג' וכו'.
למנהל הנכסים בעירייה אין
הגדרות תפקיד כתובות,
שיקפלו בתוכן ,למשל :תחומי גיבוש הגדרות תפקיד
אחריות ,דיווחים ,ניהול שוכרים לעוסקים במלאכה.
וצד ג' ,רישום וניהול מעקב אחר
חוזים והתקשרויות וכו'.

לא בוצע בעיר סקר מונים.
כלומר ,טרם נעשתה הצלבה בין
רשימת  171מוני החשמל
עליהם העירייה משלמת למצבת
הנכסים בבעלות עירונית .נכון
סקר מונים
למועד הביקורת לא ניתן לדעת
בוודאות מוחלטת שכל מונה
חשמל אכן שייך או קשור
לעירייה ויש הצדקה לתשלום
בגינו.
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לבצע סקר מונים:
לבחון ולערוך הצלבה
החשמל
חוזי
בין
בבעלות
לנכסים
העיריה.
ובפיקוח
במקביל ,יש לגרוע חוזי
חשמל לא רלוונטיים
מתשלום ע"י העיריה.
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סעיף
בדוח

נושא

42-43

ניהול
רשימת
נכסים אל
מול חוזי
חשמל

ממצאים

המלצה

בדו"ח המלא  6 -דוגמאות
למקומות בהם העיריה משלמת
את חשבון החשמל ,אך לדעת
הביקורת יש לבצע בחינה
מחודשת בנושא.

44

רשימת נכסים בבעלות העירייה
המושכרים לצד ג' באמצעות
החברה לפיתוח קריית אונו
הביקורת.
לעיון
הועברה
ברשימה זו אין פירוט או מידע
מהו מספר חוזה החשמל בכל
נכס ,מי רשום כמשלם
החשבון ,מי משלם אותו בפועל
וכו'.

אין תהליך כתוב ומוסדר
להוספת וגריעת מוני חשמל
מתשלום ע"י העירייה וכן לא
הוספה
קיים טופס ייעודי המלווה
וגריעת
מוני חשמל בחתימות מנהלים ואנשי מקצוע
שיאשרו את הקמת החוזה על
שם העירייה או ניתוקו.

48

סייר לילה
לכיבוי
אורות

49

בזבוז
חשמל

לנהל רשימת נכסים
העירייה
בבעלות
ובמקביל לבדוק מהו
חוזה החשמל בכל
מקום ,גורם משלם וכו'.

לגבש טופס מתאים
המסדיר ומאשר חיבור
מונה חשמל או ניתוקו
ע"י אנשי המקצוע.

נכון למועד הביקורת ,אין סייר
לילה מטעם העיריה שמתפקידו מינוי אחראי שיכבה
יהיה לכבות אורות במוסדות אורות הדולקים לשווא
חינוך ובשטחי ציבור בשעות לא בלילות ברחבי העיר.
שגרתיות.
לא מנוהל מעקב אחר מוסדות
חינוך שהשאירו בשוגג תאורה
או מזגנים דולקים במהלך
הלילה ,על מנת לנזוף באחראים
במקום .דוגמאות לתלונות
תושבים על מוסדות חינוך בדו"ח
המלא.
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מעקב אחר מוסדות
חינוך שלא מקפידים
לכבות תאורה וחשמל
בסיום יום הלימודים.
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סעיף
בדוח

נושא

ממצאים

המלצה

53-55

פניות
ותלונות
תושבים

דו"ח מרכז של כל פניות ותלונות
תושבים בגין צריכת/בזבוז
חשמל ברחבי העיר מהשנים
האחרונות הוצג לביקורת .בדו"ח
המלא  -דוגמאות לפניות חוזרות
ופתוחות.

לסגור את הפניות
במערכת בזמן סביר וכן
להימנע ככל האפשר
מתלונות חוזרות של
תושבים.

אין דו"ח מרוכז של כל קריאות
הפקת דו"ח עיתי מרכז
המונה שבוצעו בהערכה ואשר
של חשבונות חשמל
נדרש לבצע בגינם קריאת מונה
ששולמו בהערכה.
אמיתית ועדכנית.

60

קריאות
מונה
בהערכה
61

70

71-72

הביקורת דגמה  5מונים מתוך
 171עליהם משלמת העירייה
את חשבון החשמל ,על מנת
יש לוודא שאין מונים
לבחון מי מהם שולם באופן
שמשולמים בהערכה
מדויק ומי מהם שולם בהערכה.
באופן קבוע.
 2מתוך  5חשבונות החשמל
שנדגמו ,שולמו במשך שנה
לפחות בהערכה.

לוודא שכל המונים
אין דו"ח מרכז כמה מוני חשמל
לעירייה
השייכים
סיווג מונים
ישנם בכל תעריף ,והאם כל
בהתאם
מסווגים
בתעריף
מונה מסווג כהלכה בתעריף
החשמל
לתעריף
הנכון
הנכון.
המתאים.

בחינת
מקדמי
יעילות

הביקורת בחנה את מקדמי
היעילות באחד מחוזי החשמל
ביחס למקדמי יעילות באותו
מגזר צריכה .בפועל ,לא מנוהל
לגבש דו"חות השוואה
מעקב אחר מקדמי היעילות
מתאימים ולהציגם
בחשבונות החשמל בעיר ,תוך
לאחראים.
השוואה לצרכנים אחרים באותו
מגזר פעילות .לא הוצגו
לביקורת דו"חות ובקרה אחר
הנושא.
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כללי
 .1באתר האינטרנט של משרד האנרגיה ,נכתב כדלקמן:
"כ 50%-מצריכת האנרגיה של הרשויות המקומיות הינה בגין תאורת הרחובות;
כ 30%-מהצריכה מתבצעת במוסדות חינוך והשאר  -במבני ציבור.
בשנים האחרונות ,מקדמות רשויות מקומיות רבות פרויקטים לחיסכון באנרגיה.
הפרויקטים כללו למשל החלפת תאורת החוץ בתאורה יעילה וחסכונית באנרגיה
והחלפת מזגנים ישנים ובזבזנים במזגנים יעילים בבניין הרשות ובבתי הספר".
 .2העירייה משלמת עבור  171מוני חשמל המפוזרים בעיר ומשמשים מבנים,
תשתיות ,תאורת רחובות ,פארקים וצרכי ציבור ,כדלהלן:
 משרדי העירייה
 מוסדות חינוך – תיכון ,בתי ספר וגני ילדים ,אולמות ספורט
 פארקים וגנים ציבוריים ,ספורטק
 מקלטים
 תחנות שאיבת מים וביוב ,מגדל מים
 תאורת רחובות
 רמזורים
 תנועות נוער
 שלטי פרסום ועוד.
 .3התשלום לחברת החשמל מבוצע בצורה ישירה ,באמצעות הרשאה לחיוב
חשבון הבנק של העירייה.
 .4כ 40 -מרכזיות של תאורת רחובות ישנם בעיר .לכל מרכזיה מחוברים כ
–  100-120עמודי תאורה .במרכזיות אלו יש שעון קוצב זמן שאותו יש
לכוון מידי תקופה לפי זמני השקיעה והזריחה של השמש.
 .5בקרה ומעקב אחר מוני החשמל ,וכן בדיקת חשבונות חשמל בצורה
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מקיפה ותמידית הינה הכרחית על מנת למנוע חיובי יתר לעירייה ובכלל
זה :הוספת/גריעת מוני חשמל ,חיובים חריגים ,מעקב אחר מוסדות חינוך,
שימוש בחשמל במקלטים ועוד .ניתוח צריכת החשמל מהווה בסיס לניהול
האנרגיה וההתייעלות האנרגטית בעיר.
 .6חיוב החשמל מבוצע בהתאם לנתונים שנמדדים במונה ,כלומר שעון
המותקן על ידי חברת החשמל באתרי הצריכה .צריכת החשמל נמדדת
ביחידות של קילו-וואט לשעה .לכל קריאת מונה יש מספר חוזה בחברת
החשמל שלגביו מתקבל סך החשבון בגין הצריכה.
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מטרת הביקורת
 .7בדיקת נאותות הבקרה והפיקוח אחר צריכה וחיובים של חשבונות חשמל
על ידי גורמי העירייה ובכלל זה:
 בקרה ומעקב אחר מוני החשמל.
 בדיקת חשבונות חשמל בצורה רציפה
 הוספת/גריעת מוני חשמל
 חיובים חריגים
 מעקב אחר מוסדות חינוך
 שימוש בחשמל במקלטים ועוד
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שיטת הביקורת
 .8עריכת שיחות עם בעלי התפקידים הבאים:
 ח"נ -מנהל אגף בינוי וחשמל .
 א"ש -מנהל המוקד העירוני.
 ש"ר -מנהלת משאבי אנוש.
 א"א -חשמלאי באגף בינוי וחשמל .
 ל"י -מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות .
 ד"ק -מנהלת חשבונות המבצעת את רישום התשלומים לחברת
חשמל.
 ד"ס -מנהל הנכסים של העירייה .
 ג"ס -עובד החברה לפיתוח קריית אונו בע"מ .
 .9סקירת התיעוד הבא :דו"חות ממערכת 'טרקלין החשמל' של חברת
החשמל ,כרטסת הנהלת חשבונות ,ריכוז פניות ותלונות ציבור הנוגעות
לחשמל ותאורה ,חשבוניות וחשבונות חשמל ,רשימה מרכזת של נכסים
בבעלות העירייה ,אישורים ,התכתבויות ועוד.
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פירוט הממצאים
דיווחים למשרד האנרגיה
כללי
 .10בסוף אוקטובר  ,2019פרסם משרד האנרגיה לראשונה מדד
שמאפשר השוואה בין צריכת החשמל לתושב של הרשויות המקומיות
בישראל.
המדד מתבסס על נתונים שמילאו כ 120-עיריות ומועצות מקומיות
באמצעות דיווח על צריכת החשמל השנתית ,ומוצגים בו שני פרמטריים
מרכזיים:
 סך צריכת החשמל הרשותית לתושב.
 סך צריכת החשמל של תאורת החוץ לקמ"ר.
המדד מאפשר לגורמי המקצוע ברשות ואף לתושבים ,להעריך את
שיעור צריכת החשמל הרשותית לתושב ביחס לממוצע הארצי של
שאר הרשויות ,לנתח טוב יותר את מאפייני הצריכה ואת הפוטנציאל
לחיסכון ,וכך לקדם התייעלות וחיסכון באנרגיה.
 .11בתקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה) ,תשנ"ד-
 ,1993נכתב:
א .הגדרות
"מפעל צרכן"  -כל אחד מאלה:
כל תאגיד שהוקם בחוק או לפיו ,ללא קשר לצריכת האנרגיה
שלו.
ג .מפעל צרכן ימנה אחראי לקידום הצריכה היעילה של אנרגיה אצלו;
על האחראי להיות בעל תעודת סיום קורס ממוני אנרגיה באחד
המוסדות שבהם הקורס אושר בידי הממונה ,או לחלופין עמד בבחינה
של ועדת מומחים שמינה הממונה.
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ג.

אלה תפקיד האחראי:
( )4למדוד צריכה חודשית של חשמל וחומרי דלק לסוגיהם;
( )5למדוד צריכה של אנרגיה ליחידת מוצר או לפי בסיס
כמותי אחר המאפיין את פעילויות המפעל הצרכן;

ד.

מפעל צרכן יגיש עד  31במרס של כל שנה דו"ח לממונה
על צריכת האנרגיה השנתית בתקופה שמ 1-בינואר עד 31
בדצמבר של השנה שקדמה ,שיכלול פרטים אלה:
( )1צריכת החשמל וחומרי הדלק ביחידות גולמיות ,בטופס

שהממונה קבע;
ממצאים
 .12מנהלת משאבי אנוש מסרה לביקורת שמנהל הנכסים מכהן גם
כממונה אנרגיה בעירייה .כמו כן ,האחרון היה רשום כממונה אנרגיה
באתר המרשתת של העירייה.
למרות האמור לעיל ,בפנייה למנהל הנכסים בעניין הנדון רשם האחרון
לביקורת כדלקמן:
" אכן בעבר הייתי בתפקיד ממונה שימור אנרגיה ,היום אני כבר לא
בתפקיד זה .תודה שעדכנת אותי לגבי הכתוב באתר העירייה ,אבקש
שיטופל".
 .13לא הועבר דו"ח על צריכת החשמל העירונית לממונה על צריכת
האנרגיה במשרד האנרגיה.
המלצות
 .14מינוי אחראי על צריכת האנרגיה ,ובכלל זה :חשמל ,מים ,דלקים
וכו'.
 .15דיווח למשרד האנרגיה על צריכת החשמל כנדרש בתקנות.
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עלויות ,נתונים ותקציב מול ביצוע
כללי
 .16חברת החשמל מספקת לעירייה באמצעות שם משתמש וסיסמה גישה
לאתר המרשתת של החברה ,באמצעותו ניתנת גישה לפורטל המכונה
'טרקלין ללקוח העסקי' ואשר מיועד ללקוחות עסקיים של חברת החשמל
(להלן 'טרקלין החשמל') .פורטל זה ,מאפשר לעירייה כלקוח עסקי גדול
הפקת דוחות שונים בנוגע לצריכת החשמל באתרי הצריכה.
 .17תשלומים לחברת החשמל מחשבונות הבנק של העירייה נרשמים בספרי
העירייה באמצעות עובדות מחלקת הנהלת חשבונות.
ממצאים
 .18אין נתונים ברורים לגבי סך הוצאות החשמל של העירייה .הנתונים
בכרטסות השונות שהוצגו לביקורת כוללים הוצאות מים ,אחזקה של
רמזורים ובקרת תנועה ,אחזקה ותיקון מזגנים ,מערכות סולאריות (מילגם
סולאר) ועוד.
בהעדר נתונים לא ניתן לבחון מגמות ,לפלח מוקדי פעילות (תאורת רחובות,
מוסדות חינוך ,מקלטים) לפי חתכים שונים (רבעוני ,שנתי) ועוד.
 .19לא מופקים נתונים ,דו"חות וחיתוכים בעזרת מערכת 'טרקלין
החשמל' ,על מנת לזהות חריגות ,שינויים ,חיובי יתר ,קריאות מונה
בהערכה וכו' .כך למעשה ,נוצר מצב בו לא נעזרים במערכת על מנת לבצע
מעקב ,בקרה ופיקוח על תשלומי החשמל.
להלן דוגמאות לדו"חות אותן ניתן להפיק באמצעות הנתונים ב'טרקלין
החשמל':
 עלויות חשמל של כל מחלקה/אגף/מבנה – חודש נוכחי לעומת חודש קודם,
 מונים שנוספו או הוסרו בחתכים שונים,
 זיכויים שהתקבלו מחברת החשמל,
 חיובים ונתוני צריכה גבוהים/נמוכים ב –  20%מתקופת החשבון המקבילה
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אשתקד,
 עדכון תעריפים,
 מונים שלא נקראו וחויבו בהערכה – בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד,
 .20לא מבוצעות בדיקות יזומות של גורם אחראי על הנתונים ,על מנת לבחון
סבירות ,חריגות וכיוצ"ב.
 .21בחלק מהמונים הרשומים במערכת 'טרקלין החשמל' אין זיהוי ברור של
מקום האספקה ,השימוש הציבורי באותו מקום וכו' .כך למשל:
מספר חוזה

מקום האספקה כרשום בטרקלין

הערות הביקורת

החשמל

אין כתובת מדויקת של מקום

340463804

מאור רחובות

346194726

מאור רחובות

345094860

מרכזת רמזורים

340558415

הרצל 66

340496598

מול מס' 79

?

340478322

ע"י מס' 39

?

340479659

מול מס'  2אולם הספורט

?

340462672

המשך – אמפי

?

האספקה.
אין כתובת מדויקת של מקום
האספקה.
אין כתובת מדויקת של מקום
האספקה.
לביקורת נמסר ,שמדובר בתאורת
רחובות.

המלצות
 .22להפריד את הוצאות החשמל מיתר ההוצאות על מנת לבחון תשלומים
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אלו לפי מוקדי פעילות בחתכים שונים.
 .23על הגורם האחראי להפיק דו"חות ממערכת 'טרקלין החשמל' על מנת
 .24לבצע בקרה ומעקב אחר תשלומי החשמל של העירייה.
 .25מעקב יזום ומתועד אחר שינויים ,חריגים וכיוצ"ב.
 .26לטייב את הנתונים והמידע ב' -טרקלין החשמל' ,על מנת שיתאפשר
לזהות כל אתר צריכה על נקלה.
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נהלים
כללי
 .27נהלים באים לתרגם את המדיניות ,תורת העבודה והחוקים החלים על
הארגון לכדי מערכת של כללים ,הנחיות לגבי האסור והמותר ,לקבוע את
התהליכים שעל פיהם יש לעבוד ,הסמכויות לביצוע והאחריות .נהלים
מסייעים לאחידות ,רציפות ,המשכיות וכן מסייעים בשליטה ובבקרה של
המנהלים.
ממצאים
 .28אין נהלים כתובים שיסדירו את כל הטיפול בחוזי החשמל
והתשלומים בגינן ובכלל זה :אישור חשבונות ,מעקב אחר גידול
בצריכה ,התרעה למשתמשים בפני חריגות ושימוש יתר ,חיבור וגריעת
מונים ,תשלום חשבונות חשמל בנכסים מושכרים בידי צד ג' ,הפקת
דו"חות לאחראים ,הנחיות חיסכון ועוד.
המלצה
 .29גיבוש נהלים מתאימים והטמעתם.
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הגדרות תפקיד
כללי
 .30הגדרת תפקיד ותיאורו מבהירים את מהות התפקיד והעשייה המצופה
מכל בעל תפקיד וזאת במגמה ליצור אחידות ואפקטיביות בתהליכי העבודה
וכן להסביר לבעל התפקיד את הסמכות שניתנה לו והאחריות המוטלת עליו.
הגדרת התפקיד כוללת ,בין היתר ,נושאים כדוגמת :כישורים נדרשים,
תחומי אחריות ועוד.
ממצאים
 .31במכרז הפנימי לתפקיד מנהל אגף בינוי וחשמל ,נכתב כך" :אחריות
וטיפול בנושאי בינוי וחשמל ציבורי .טיפול כולל בתכנון ,רישוי וביצוע לכל
עבודות הבנייה והחשמל הציבוריות ברחבי העיר לרבות עבודות
המבוצעות על ידי גורמים שונים .אחריות על הטיפול בפרויקטים של
תכנון וביצוע בינוי וחשמל".
כלומר ,תפקידו של מנהל אגף בינוי וחשמל הוא לספק חיבור לתשתיות
לנכסים בבעלות העירייה.
 .32הביקורת מצאה ,שאין גורם מוסמך ואחראי שמתפקידו יהיה לעקוב
אחר חשבונות חשמל ,לוודא נכונות וסבירות ,לבדוק שאין תשלומי יתר
או חשבונות בהערכה ,רישום מונים על שם שוכרים וצד ג' וכו'.
 .33למנהל הנכסים בעירייה אין הגדרות תפקיד כתובות ,שיקפלו בתוכן,
למשל :תחומי אחריות ,דיווחים ,ניהול שוכרים וצד ג' ,רישום וניהול
מעקב אחר חוזים והתקשרויות וכו'.
המלצות
 .34מינוי גורם אחראי על תשלום חשבונות החשמל.
 .35גיבוש הגדרות תפקיד לעוסקים במלאכה .מעקב אחר חוזים
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והתקשרויות

סקר מונים
כללי
 .36מונה החשמל הינו השעון המותקן על ידי חברת החשמל לכל צרכן באתר
הצריכה .באמצעותו מודדים את צריכת החשמל התקופתית.
 .37ארגון שעל שמו ובעלותו רשומים מוני חשמל רבים ,נוהג לערוך מידי
תקופה סקר מונים ,שמטרתו בין היתר לוודא שכל המונים מתועדים כנדרש
וכי לא קיימים חיובים בגין מונים שאינם שייכים לארגון.
 .38מטרת הסקר כוללת למשל ,את המשימות הבאות:
 איתור מדויק של כל המונים וכתובת אספקה,
 קריאת צריכה של המונה והשוואתה לזו המופיעה בחשבון החשמל האחרון
שהתקבל (הצלבה),
 איתור צרכנים זרים שמחוברים למונים בבעלות העירייה,
 ניהול מאגר נתונים עדכני ואמין,
 בחינה מחדש של פילוח חשבונות החשמל וכו'.
ממצאים
 .39מעולם לא בוצע בעיר סקר מונים .כלומר ,טרם נעשתה הצלבה בין רשימת
 171מוני החשמל עליהם העירייה משלמת למצבת הנכסים בבעלות
עירונית .היינו ,נכון למועד הביקורת לא ניתן לדעת בוודאות מוחלטת שכל
מונה חשמל אכן שייך או קשור לעירייה ויש הצדקה לתשלום בגינו.
המלצות
 .40לבצע סקר מונים :לבחון ולערוך הצלבה בין חוזי החשמל לנכסים
בבעלות ובפיקוח העיריה ובכלל זה :משרדי עירייה ,מוסדות חינוך,
תאורת רחובות ,מקלטים וכו'.
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 .41לגרוע חוזי חשמל לא רלוונטיים מתשלום ע"י העיריה.

אתרים ומוני חשמל בשימוש צד ג'
כללי
 .42כאמור ,העיריה משלמת חשבונות חשמל של  171מונים ברחבי העיר .כל
התשלומים נעשים באמצעות הוראות קבע ישירות מחשבונות הבנק בבעלות
העיריה (פועלים/לאומי).
ממצאים
 .43הביקורת בחנה את רשימת  171מוני החשמל בעזרת מנהל אגף בינוי וחשמל.
להלן  6דוגמאות למקומות בהם העיריה משלמת את חשבון החשמל ,אך לדעת
הביקורת יש לבצע בחינה מחודשת בנושא:
מספר חוזה חשמל
340398308
340471192
340471946
340481426
340536841

340486824

תיאור המקום מאתר
'טרקלין החשמל'
מקלט ציבורי (חב"ד)

פרטים נוספים
לביקורת נמסר ,שהמקלט
והמקום משמש כבית כנסת.

צומת בר-אילן,

לכאורה ,על תאגיד המים

תחנת שאיבה

לשלם חשבון זה.

הכלנית 17
האורנים .מול מס' .1
מ .שאיבה
אגוז – בריכת מים
הפרדס .אתר תקשורת.
מאור רחובות
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לביקורת נמסר ,שהמקום
מושכר לגורם פרטי.
לכאורה ,על תאגיד המים
לשלם חשבון זה.
לכאורה ,על תאגיד המים
לשלם חשבון זה.
לביקורת נמסר ,שיש לבחון
מי הגורם שצריך לשלם
חשבון זה.
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 .44רשימת נכסים בבעלות העירייה המושכרים לצד ג' באמצעות החברה לפיתוח
קריית אונו הועברה לעיון הביקורת .ברשימה זו אין פירוט או מידע מהו מספר
חוזה החשמל בכל נכס ,מי רשום כמשלם החשבון ,מי משלם אותו בפועל וכו'.
 .45אין תהליך כתוב ומוסדר להוספת וגריעת מוני חשמל מתשלום ע"י העירייה וכן
לא קיים טופס ייעודי המלווה בחתימות מנהלים ואנשי מקצוע שיאשרו את הקמת
החוזה על שם העירייה או ניתוקו.
המלצות
 .46לנהל רשימת נכסים בבעלות העירייה ובמקביל לבדוק מהו חוזה החשמל
בכל מקום ,גורם משלם וכו'.
 .47לגבש טופס מתאים המסדיר ומאשר חיבור מונה חשמל או ניתוקו ע"י אנשי
המקצוע.
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סייר לילה וכיבוי אורות
כללי
 .48להלן מספר דוגמאות של פניות תושבים למוקד העירוני ,בנוגע לכיבוי תאורה
שדולקת כל הלילה:
תאריך
אגף מחלקה

נושא

מספר פניה

תיאור הפניה

ושעת
פתיחה

תאריך
ושעת טיפול

הפרוז'קטור
ברייספלד
מכוון אל
הבתים ודולק

תאורת
בינוי

חשמל

רחובות2019010875 -
פנסים
דולקים

כל הלילה.

15/01/2019

מבקש שלא

20:27:00

-

ידלוק כל
הלילה ובנוסף
שיכוונו
לדשא .שינוי
זווית.
מהתושב
נמסר שכל

חשמל
בינוי מוסדות
חינוך

הלילה
אורות
דולקים

 2019011083האורות בבית 26/05/2019 20/01/2019
ספר ניר
דלקו ומבקש
שיחזרו אליו
מהמחלקה.
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הפרוז'קטורים
שמעל ביה"ס

תאורת
בינוי

חשמל

בינוי

חשמל

רחובות-
פנסים

הדמוקרטי
דולקים 24

2018120308

שעות ביממה

דולקים

06/12/2018
15:32:00

-

מזה שלושה
שבועות.
מהתושבת
נמסר ,שכל
הלילה
המזגנים
באולם

מזגנים

18/10/2019

הספורט

2019100981

פעלו וזה יצר

7:19

מטרד.
מבקשת
לטפל בזה
במידי

ממצאים
 .49נכון למועד הביקורת ,אין סייר לילה מטעם העיריה שמתפקידו יהיה לכבות
אורות במוסדות חינוך ובשטחי ציבור בשעות לא שגרתיות.
 .50לא מנוהל מעקב אחר מוסדות חינוך שהשאירו בשוגג תאורה או מזגנים
דולקים במהלך הלילה ,על מנת לנזוף באחראים במקום .כך למשל ,התקבלו
תלונות תושבים על מוסדות החינוך הבאים:
 בית

ספר

שרת

(מספרי

;)2017110237
159

פניה

,2018090050

,2018062080
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 בי"ס אביגדור ורשה (,2016081479 ,2017010097 ,2018040753
;)2018102249
 בי"ס רימונים (;)2017081105
 בי"ס שז"ר (;)2017051538
 בי"ס שילה (;)2017040534
 בי"ס הדמוקרטי ( )2018120308ועוד.
המלצות
 .51מינוי אחראי שיכבה אורות הדולקים לשווא בלילות ברחבי העיר.
 .52מעקב אחר מוסדות חינוך שלא מקפידים לכבות תאורה וחשמל בסיום יום
הלימודים.
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תלונות ופניות תושבים
כללי
 .53דו"ח מרכז של כל פניות ותלונות תושבים בגין צריכת/בזבוז חשמל ברחבי
העיר הוצג לביקורת.
להלן מספר הפניות/תלונות בכל שנה בשנים האחרונות בנושא הנ"ל:
1-9/2019

שנה

2018

2017

2016

מספר הפניות והתלונות
26

של תושבים בגין צריכת

41

16

27

חשמל
ממצאים
 .54מעיון בדו"ח המרכז שהוצג לעיון הביקורת ,עולה ,שבפניות רבות לא נרשם
תאריך טיפול והקטגוריה נשארה ריקה .להלן  3דוגמאות לכך:
תאריך
נושא

מספר פניה

תיאור הפניה

ושעת
פתיחה

תאריך ושעת
טיפול

הפרוז'קטורים
תאורת
רחובות-
פנסים

שמעל ביה"ס
2018120308

דולקים

הדמוקרטי דולקים

6/12/2018

במשך  24שעות

15:32

-

ביממה מזה שלושה
שבועות.

תאורת
רחובות-
פנסים

מדווחת ש –  3ימים
2018120524

(המעגל) דולקת

דולקים
תאורת
רחובות-

תאורת הרחוב

2018121063

9/12/2018
12:19

התאורה בפארק

16/12/2018

דולקת עד השעות

21:41
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פנסים

המאוחרות ומפריעה

דולקים

לתושבים
שמתגוררים סביב.

 .55לעיתים ,מרגע שהתושב מלין ועד סגירת הפניה במערכת חולף זמן רב
(חודשיים ויותר) .להלן  3דוגמאות לכך:
תאריך
נושא

מספר פניה

תיאור הפניה

ושעת
פתיחה

תאריך ושעת
טיפול

התושב מוסר
תאורת
רחובות-
פנסים

שבפארק ורשה
2018081904

דולקים

פנסי הרחוב

27/8/2018

24/11/2018

נדלקים בשעה

7:20

23:03

 16:00ולטענתו זה
מוקדם מידי.
יום שישי .20:30
מגרשי הטניס
החדשים ברבין

תאורת
רחובות-
פנסים

מוארים ואנשים
2018090680

דולקים

משחקים.

7/9/2018

24/11/2018

הספורטק לא אמור

20:37

23:32

להיות פעיל
בשעות כאלה
בשיש בערב.
לטיפולכם .תודה

חשמל
מוסדות 2018091174
חינוך

במגרש הקטרגל
הפתוח ליד הקניון,

16/9/2018

25/11/2018

בירושלים פינת

9:00

15:32

שלמה המלך,
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האור דולק בלי
הפסקה כבר שבוע
ומעלה.
 .56ישנן פניות חוזרות באותו נושא ,כך למשל:
תאריך
נושא

מספר פניה

תיאור הפניה

ושעת
פתיחה

תאריך ושעת
טיפול

הפרוז'קטורים
דולקים באופן קבוע
חשמל
מוסדות 2018071923
חינוך

באולם הספורט
בביה"ס שילה.

27/7/2018

25/11/2018

מפריע להם מאוד.

10:04

14:26

מבקשים לכבות וגם
בסניף הנוער העובד
מבקשים לכבות.
מדווחת שמחוץ
לאולם הספורט

חשמל
מוסדות 2018080165
חינוך

הפרוז'קטורים כל
הזמן עובדים.

3/8/2018

מבקשת לכבות

9:42

אותם או לכוון את
הטיימר כי חבל על
החשמל

המלצות
 .57לסגור את כל הפניות במערכת בזמן סביר.
 .58להימנע ככל האפשר מתלונות חוזרות של תושבים.
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חשבונות חשמל בהערכה
כללי
 .59לעיתים ,מסיבות של היעדר גישה (אתר נעול לדוגמא) לא
מתאפשרת קריאת המונה ע"י חברת החשמל וקביעת הצריכה
נעשית באומדן/הערכה:
 לפי נתוני התקופה המקבילה אשתקד,
 לפי תקופ/ות חשבון קודמ/ות.
 .60ריבוי קריאות מונה בהערכה עלול להביא לתשלומי יתר ופוגם
בעיתוי התשלום הנכון לחברת החשמל.
ממצאים
 .61אין דו"ח מרוכז של כל קריאות המונה שבוצעו בהערכה ואשר
נדרש לבצע בגינם קריאת מונה אמיתית ועדכנית.
 .62הביקורת דגמה  5מונים מתוך  171עליהם משלמת העירייה
את חשבון החשמל ,על מנת לבחון מי מהם שולם באופן מדויק
ומי מהם שולם בהערכה.
להלן תוצאות הדגימה (בסוגריים – מקום האספקה כפי שרשום
ב'טרקלין החשמל'):
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חשבון חוזה ( ,340533277שלט פרסום ברחוב יגאל אלון):
סה"כ
חשבונית

חשבון לתקופה

2102

17.9-18.11/2018

לתשלום,

שיטת החיוב

כולל מע"מ
 91.46ש"ח

קריאה

 87.49ש"ח

קריאה

2510

18.1-18.3/19

 94.09ש"ח

קריאה

5456

19.3-21.5/2019

 42.2ש"ח

קריאה

6844

22.5-21.7/2019

 82.2ש"ח

קריאה

7749

22.7-23.9/2019

 105.26ש"ח

הערכה

6507

19.11/201817.1/2019

חשבון חוזה ( ,340393254מאור רחובות ,קפלן):
חשבוני
ת
9392
5548

סה"כ
לתשלום,

חשבון לתקופה

שיטת החיוב

כולל מע"מ
18.9-20.11/2018

1,972.27
ש"ח

21.11/2018-

2,800.23

16.1/2019

ש"ח

0261

17.1-19.3/2019

2115

20.3-22.5/2019

2,721.09
ש"ח
1,725.17
ש"ח
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שמוני החשמל של
תאורת הרחוב
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ע"י חברת
החשמל
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5313

23.5-23.7/2019

0484

24.7-23.9/2019

1,453.36
ש"ח
1,775.21
ש"ח

חשבון חוזה ( ,340398308מקלט ציבורי ,המלך יהואש):
סה"כ
לתשלום ,כולל

חשבונית

חשבון לתקופה

0763

22.9-21.11/2018

9640

22.11/2018-

1,713.29

22.1/2019

ש"ח

5791

23.1-19.3/2019

1,569.34

9945

20.3-17.5/2019

1927

18.5-24.7/2019

5345

25.7-25.9/2019

מע"מ
1,672.44
ש"ח

שיטת
החיוב
הערכה
הערכה
הערכה

ש"ח
1,653.68

הערכה

ש"ח
2,835.16

הערכה

ש"ח
2,626.87
ש"ח
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חשבון חוזה ( ,340471192צומת בר-אילן ,תחנת שאיבה):
סה"כ
חשבונית

חשבון לתקופה

לתשלום ,כולל
מע"מ

שיטת
החיוב

5034

17.9-18.11/2018

 675.73ש"ח

הערכה

3018

19.11/2018-

 955.09ש"ח

הערכה

17.1/2019
7621

18.1-18.3/2019

 975.92ש"ח

הערכה

5702

19.3-21.5/2019

1,041.73

הערכה

ש"ח
8870

22.5-21.7/2019

 992.37ש"ח

הערכה

5133

22.7-23.9/2019

 706.62ש"ח

הערכה

חשבון חוזה ( 340553631יצחק רבין  ,2גן ילדים):
סה"כ לתשלום,

שיטת

כולל מע"מ

החיוב

 944ש"ח

קריאה

 741.11ש"ח

קריאה

3959

21.1-19.3/2019

 921.81ש"ח

קריאה

1196

20.3-22.5/2019

 759.44ש"ח

הערכה

3067

20.3-24.7/2019

חשבונית

חשבון לתקופה

1564

22.9-25.11/2018

2056

26.11/201820.1/2019
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 1,548ש"ח .בוצע
תיקון בגין הפרשי

קריאה
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צריכה על סך
 344.75ש"ח
0776

25.7-24.9/2019

 1,087.28ש"ח

קריאה

ניתן לראות ,שבשניים מתוך חמשת חשבונות החשמל
שנדגמו ,שולמו במשך שנה לפחות בהערכה.
המלצות
 .63הפקת דו"ח עיתי מרכז של חשבונות חשמל ששולמו
בהערכה.
 .64יש לוודא שאין מונים שמשולמים בהערכה באופן קבוע.
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תעו"ז – תעריף לפי עומס מערכת וזמן
כללי
 .65תעריף החשמל והתשלום בגינו משתנה בהתאם לסוג הצרכן:
ביתי ,כללי ,מאור רחובות ציבוריים וכיוצ"ב.
 .66תעריף עומס וזמן (תעו"ז) הינו הסדר שמציעה חברת
חשמל ללקוחותיה במטרה לווסת את צריכת החשמל הארצית
על ידי עידוד צרכנים לצרוך חשמל בשעות בהן הצריכה הכללית
נמוכה .התעו"ז יוצר קשר ישיר בין עלויות ייצור החשמל
ואספקתו בשעות השונות ובין המחיר שמשלם הלקוח.
 .67תעו"ז חל כיום על כל הלקוחות במתח עליון ובמתח גבוה ,על
לקוחות במתח נמוך המחוברים בחיבור  3X200אמפר ומעלה,
וכן על לקוחות במתח נמוך שצריכתם במשך השנה עלתה על
 40,000קווט"ש.
 .68מחירי הקילוואט לשעה במנוי תעו"ז ,משתנים על פי מתח
האספקה ,עונות השנה והשעה ביום:
 בשעות השיא בהם מחיר החשמל גבוה (בקיץ,10-17 :
בחורף.)16-22 :
 בשעות השפל בהם מחיר החשמל נמוך (בקיץ 17- ,7-10
 ;21בחורף)6-8 :
 בשעות ביניים בהם מחיר החשמל ממוצע.
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 .69בדפי חשבון החשמל בתעריף תעו"ז ,מפרסמת חברת
החשמל מקדם יעילות ,על מנת להציג לצרכן את מיקומו
בהשוואה לצרכנים אחרים באותו מגזר.
 .70מקדם היעילות משקף את התפלגות הצריכה בפועל ביחס
לצריכה של אחרים .מקדם יעילות קטן ממקדם היעילות במגזר
הצרכנות ,מעיד על צריכה יעילה (זולה) יותר ,ומקדם יעילות
גדול מעיד על צריכה יעילה פחות.
ממצאים
 .71אין דו"ח מרכז כמה מוני חשמל ישנם בכל תעריף ,והאם כל
מונה מסווג כהלכה בתעריף הנכון.
 .72תאורת הרחובות בעיר הינה לפי תעריף עומס וזמן מתח
נמוך.
הביקורת בחנה את מקדמי היעילות באחד מחוזי החשמל ביחס
למקדמי יעילות באותו מגזר צריכה .נתונים אלו מובאים ומוצגים
בחשבונות

החשמל.

להלן

דוגמה

מחשבונות

חוזה

( 340393254תאורת רחוב קפלן):
מקדם היעילות
חשבונית

חשבון לתקופה

9392

18.9-20.11/2018

הממוצע
בתעו"ז מתח
נמוך

5548

21.11/201816.1/2019

מקדם
היעילות
בחשבון זה

האם
תקין?

1.05

0.92



0.91

1.02

×
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0261

17.1-19.3/2019

1.05

0.96



2115

20.3-22.5/2019

1.04

0.92



5313

23.5-23.7/2019

1.05

0.92



0484

24.7-23.9/2019

1.05

0.92



 .73לא מנוהל מעקב אחר מקדמי היעילות בחשבונות החשמל
בעיר ,תוך השוואה לצרכנים אחרים באותו מגזר פעילות .לא
הוצגו לביקורת דו"חות ובקרה אחר הנושא.
המלצות
 .74לוודא שכל המונים השייכים לעירייה מסווגים בהתאם
לתעריף החשמל המתאים.
 .75לגבש דו"חות השוואה מתאימים ולהציגם לבעלי התפקיד
האחראים.
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נספח -תגובת המבוקרים
א .תגובת מנהל אגף בינוי וחשמל:
בעקבות פנייתך לאגף בינוי וחשמל לגבי חיוב צריכת חשמל במוס"ח או תאורת
רחוב.
הנני להודיעך שתחום עבודתי הוא בביצוע העבודה בפועל .
אין לי קשר לגבי חיובי החשמל.

ב .תגובת מנהל מחלקת נכסים:
לעניין מעקב ותשלום מוני חשמל .
מדובר בתחום שאינו באחריות ובסמכות מחלקת הנכסים ,ומבדיקה עם קודמי
בתפקיד אשר שימש במשך  7שנים בתפקיד ,נמסר כי נושא זה מעולם לא היה
באחריות מחלקת הנכסים.
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נספח

חקיקה בנוגע
לביקורת בעירייה
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חקיקה בנוגע לביקורת בעירייה
פקודת העיריות (נוסח חדש)
149ג .ועדה לענייני ביקורת (תיקון :תשל"ט ,תש"ן ,תשנ"ח ,תשס"ב)14-
(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
רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על העיריה שהוגש לפי דין; הועדה תגיש למועצה את
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.
(ג) ( )1יושב ראש הועדה לענייני ביקורת יהיה בכפוף להוראות פסקה ( )2מהאופוזיציה ולא
יכהן כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר; לעניין סעיף זה יראו את יושב ראש הועדה
לענייני ביקורת כשייך לאופוזיציה אם התקיימו בסיעתו ,בין היתר ,לפחות כל אלה:
(א) סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה;
(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.
( )2היו הסיעות כולן מיוצגות בוועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד ,יהיה
יושב ראש הועדה לענייני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה:
(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.
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פרק תשיעי  :עובדי העיריה
167א .מועצה שלא מינתה מבקר (תיקון :תשנ"ה ,6תשס"ב)
(א) ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר ,רשאי הוא לדרוש ממנה בצו כי תמנה
מבקר ,כאמור בסעיף  ,167תוך הזמן הנקוב בצו.
(ב) לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור ,רשאי הממונה למנות מבקר לעירייה
ולקבוע את שכרו.
169ב .ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים
(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 -
( )1ראש העיריה או נציגו מקרב סגניו ,אשר ישמש כיושב ראש ועדת המכרזים לבחירת
עובדים בכירים;
( )2שני חברי המועצה שייבחרו על ידה ,אשר לפחות אחד מהם נציג סיעה שאינה
מיוצגת בוועדת ההנהלה ,ואם כל הסיעות מיוצגות בוועדת ההנהלה ,חבר המועצה שאינו
חבר בוועדת ההנהלה;
( )3המנהל הכללי של העיריה;
( )4נציג שימנה השר ,שהוא בעל תפקיד מקביל בעירייה אחרת לתפקיד הנדון במכרז.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב)( ,)3בתהליך בדיקת כשירותו והתאמתו של מועמד
למשרת המנהל הכללי ,יהיה היועץ המשפטי של העיריה חבר ועדת המכרזים לבחירת
עובדים בכירים במקום המנהל הכללי.
(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
לתפקיד ,תהיה ועדת המכרזים הועדה המוסמכת לבדיקה ולאישור כשירותו והתאמתו
כאמור.
 .170דרכי מינוי עובדים וכשירות עובד ביקורת
(א) ראש העיריה רשאי למנות לעירייה עובדים שלא הוזכרו בסעיף  167למשרות שיש עליהן
הקצבה בתקציב המאושר.
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(ב) לא יתמנה אדם לעובד עירייה לרבות למשרות המנויות בתוספת החמישית ,למעט
המנהל הכללי אלא לאחר שראש העיריה או מי שהוא הסמיך לכך הכריז על המשרה בפומבי
על פי כללים לפי סעיף קטן (ג).
(ב )1( )1-במהלך מינוי למשרה המנויה בתוספת החמישית או למשרת פקח תונח לפני
ועדת המכרזים הדנה בעניין ,חוות דעתו של היועץ המשפטי של העיריה בדבר קיום הרשעה
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
דעתו של היועץ המשפטי תחליט המועצה בעניין מינוי אדם למשרה כאמור; בפסקה זו,
"פקח" לרבות נושא משרה בעירייה הממלא תפקידי פיקוח.
( )2שר הפנים ,בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ושר המשפטים ,ובאישור ועדת הפנים
ואיכות הסביבה של הכנסת רשאי לקבוע בעלי תפקידים נוספים שלגביהם תידרש חוות דעת
היועץ המשפטי של העיריה כאמור בפסקה (.)1
( )3השר לביטחון הפנים בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים ואיכות
הסביבה של הכנסת יקבע דרכי מסירת מידע בדבר קיום הרשעה של מועמד כאמור בסעיף
זה.
(ג) השר ,באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת ,יקבע בתקנות כללים בדבר דרכי
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
תעסוקה לפי חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט.1959
(ה) ראש העיריה בהסכמת מבקר העיריה ימנה עובדים ללשכת מבקר העיריה בהתאם
לתקנים שיקבע שר הפנים בתקנות ועל-פי האמור בהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד).
תקנים לפי סעיף קטן זה ייקבעו בידי השר בהתחשב במספר התושבים ,בתחומה של
העיריה ובגודל תקציבה השנתי.
(ה 14 )1לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העיריה אלא אם כן
התקיימו בו הוראות סעיף (167ג)( )1עד (.)4
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(ה )2על אף הוראות סעיף קטן (ה ,)1רשאי ראש העיריה ,בהסכמת מבקר העיריה ,לאשר
מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף (167ג)( )4אם רכש ניסיון במשך
שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב.1992-
(ו) עובדי לשכת מבקר העיריה דינם כשאר עובדי העיריה ,ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות
ממבקר העיריה בלבד.
285
(ז) לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העיריה ,שלא בהסכמתו של מבקר העיריה ,אלא
בכפוף להוראות סעיף 171א(.)1
(ח) בסעיף זה" ,עובד ביקורת"  -עובד המבצע פעולת ביקורת.
170א .תפקידי המבקר
(א) ואלה תפקידי המבקר:
( )1לבדוק אם פעולות העיריה ,לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה,1965-
נעשו כדין ,בידי המוסמך לעשותם ,תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות
והחיסכון;
( )2לבדוק את פעולות עובדי העיריה;
( )3לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל
דין ,טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
( )4לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת
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
מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם .למי שעומד לביקורת לפי
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 -
( )1על פי שיקול דעתו של המבקר;
( )2על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני;
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( )3על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת ,ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על
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
הצעת תקן ,במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה .היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור
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
שהגיש אותן מבקר העיריה ,במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי.
170ב .המצאת מסמכים ומסירת מידע
(א) ראש העיריה וסגניו ,חברי המועצה ,עובדי העיריה ,ראש המועצה הדתית וסגניו ,חברי
המועצה הדתית ,עובדי המועצה הדתית ,וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר,
ימציאו למבקר העיריה ,על פי דרישתו ,כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העיריה
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
מידע רגיל או ממוחשב ,לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העיריה
או של המשרתים את העיריה או של גוף עירוני מבוקר.
(ג) לגבי מידע החסוי על-פי דין ,יחולו על מבקר העיריה ועל עובדים מטעמו המגבלות
הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.
(ד) עובדו של מבקר העיריה שאינו עובד העיריה ,יחולו עליו ,לעניין עבודתו האמורה ,כל
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
העיריה או כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה
שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו.
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170ג .דו"ח המבקר
(א) המבקר יגיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערך; הדו"ח יוגש אחת לשנה ,לא
יאוחר מ 1-באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח; בדוח יסכם המבקר
את פעולותיו ,יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם
בעתיד; בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה ,ימציא המבקר העתק ממנו לוועדה לענייני
ביקורת; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 21א ו21-ב לחוק מבקר
המדינה ,התשי"ח[ 1958-נוסח משולב].
(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש העיריה ולוועדה לענייני
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
את הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף 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
כאמור בסעיף קטן (ג) .לא הגיש ראש העיריה את הערותיו על הדוח עד תום התקופה
האמורה ,תדון הועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד
תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העיריה לוועדה .בטרם תשלים
הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא ,אם ראתה צורך בכך ,לזמן לדיוניה נושאי
משרה של העיריה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.
(ה) ( )1תוך חודשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון
מיוחד בהם ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור.
( )2לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור
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.
(ו) לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו ,לפני שחלף המועד
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
לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-יעביר
המבקר את העניין במישרין לידיעת מבקר המדינה.
170ג .1חומר שאינו ראיה
דוחות המבקר ,חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מבקר העיריה במילוי תפקידו,
לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי ,אך לא יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך
משמעתי.
170ג1א .צוות לתיקון ליקויים
(א) בסעיף זה" ,הצוות"  -עובדי העיריה החברים בצוות לתיקון ליקויים ,שמונה לפי הוראת
סעיף 21א(ב) לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח[ 1958-נוסח משולב] (בסעיף זה  -חוק
מבקר המדינה).
(ב) הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש מבקר העיריה ושנדון
על ידי המועצה לפי סעיף 170ג(ה)( )1או ( ,)2לפי העניין ,ובדרכים למניעת הישנותם של
ליקויים בעתיד.
(ג) הצוות יגיש את המלצותיו לראש העיריה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח מבקר העיריה
נדון על ידי המועצה ,וידווח לוועדה לענייני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה
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.
(ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים 21א ו–21ב לחוק מבקר המדינה.
 .171פיטורי עובדים בכירים
(א) בכפוף להוראות סעיף זה ,עובד העיריה שנתמנה לפי סעיף (167א) לא יפוטר אלא אם
כן ,לפי המלצת ראש העיריה הוחלט על כך בישיבת המועצה לאחר שניתנה הודעה כדין
לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.
(א )1מנהל כללי שנתמנה לפי סעיף (167א ,)2רשאי ראש העיריה לפטרו.
180

דוח מבקר העירייה לשנת 2019

(ב) ( )1לא יפוטר היועץ המשפטי לעירייה שהוא עובדה או הגזבר ,אלא לפי המלצת ראש
העיריה ובאישור המועצה ברוב של שני שלישים מחבריה ,לאחר שניתנה הודעה כדין
לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.
( )2לא יפוטר מבקר העיריה שהוא עובדה אלא באישור המועצה ברוב של שלושה
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.
(ג )1( )1החליטה המועצה לפטר גזבר כאמור בסעיף קטן (ב)( )1וסבר הגזבר כי ההחלטה
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
ונציגי שר האוצר שימנו השרים מבין עובדי משרדיהם ,ושמספרם ייקבע בידי השר;
נוכחה הועדה לאחר שנתנה הזדמנות לראש העיריה להשמיע טענותיו ,שהחלטת
המועצה אינה נובעת משיקולים ענייניים ,רשאית היא לבטל את החלטת המועצה.
( )2הועדה האמורה בפסקה ( )1רשאית ,מיזמתה או לבקשת ראש העיריה ,לבדוק האם פעל
גזבר שלא בהתאם להוראות פקודה זו או להוראות כל דין; מצאה הועדה כי גזבר פעל
כאמור ,רשאית היא ,לאחר שנתנה לגזבר הזדמנות להשמיע את טענותיו ,להמליץ לפני
מועצת העיריה לפטר את הגזבר; ראש העיריה יכנס ,בתוך  14ימים מיום קבלת המלצת
הועדה כאמור ,ישיבת מועצה לעניין פיטוריו של הגזבר ,שבה תינתן לגזבר הזדמנות
להשמיע את טענותיו; החלטת המועצה לפיטוריו של הגזבר לפי פסקה זו תתקבל ,על
אף הוראות סעיף קטן (ב)( ,)1ברוב של חברי המועצה הנוכחים באותה ישיבה; לא
החליטה המועצה על פיטוריו של הגזבר ,רשאי השר להורות על פיטוריו לאחר ששקל
את החלטת המועצה.
(ד) הוראות סעיפים קטנים (ב) (ג) ו(-ג )1יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על השעיית מבקר
העיריה ,הגזבר או היועץ המשפטי לעירייה.
(ה) האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי חוק הרשויות
המקומיות (משמעת) ,התשל"ח ,1978-לפסוק בדבר פיטוריו של עובד עירייה שסעיף זה
דן בו ,בשל עבירת משמעת כמשמעותה בחוק האמור.
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171א .פיטורי עובדים אחרים
עובד העיריה שאינו מהעובדים המנויים בסעיף - 171
( )1יפטרו ראש העיריה על פי החלטת בית דין למשמעת לפי חוק המשמעת;
( )2רשאית לפטרו ועדת פיטורים שחבריה הם :גזבר העיריה ,המנהל הכללי של העיריה
ובאין מנהל כללי  -מנהל כוח האדם בעירייה וכן היועץ המשפטי של העיריה מינתה לכך  -אם
הפיטורים היו שלא מחמת עבירת משמעת כמשמעותה בחוק המשמעת.

334א .פרסום דו"ח ביקורת או ממצא ביקורת
המפרסם דו"ח או חלקו או תכנו או ממצא ביקורת ,ומפר בכך את סעיף 170ג(ו) או תנאי
בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור ,דינו  -מאסר שנה.
 .347תקנות
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
ביקורת המדינה של הכנסת.
תוספת שניה (תיקון :תשס"ח)פרק שנים עשר :דיונים מיוחדים (תיקון :תשס"ח)
 .57דינים וחשבונות ,הצעות תקציב והיטלי ארנונות (תיקון :תשס"ח)
(א) ראש עירייה יקבע מועד לדיון מיוחד בדוח השנתי והדוח החצי שנתי כאמור בסעיף 216
לפקודה ,שיהיה ,לכל המאוחר ,חודש לאחר הגשתו; הדיון בדוח מבקר העיריה ובדוח
מבקר המדינה ,יהיה באופן ובמועדים הקבועים בסעיף 170ג לפקודה.
(ב) ראש עירייה יקבע מועד לדיון מיוחד בהצעת התקציב ובתשלומי החובה ,שיתקיים
בישיבות שלא מן המניין.
(ג) ראש עירייה יגיש למועצה פעם בשנה לפחות דוח על המצב בכל תאגיד שהעירייה
משתתפת בו ,ולפי דרישה של חבר המועצה יקוים דיון בדוח זה.
(ד) סעיף (6א) לתקנון זה לעניין ימי השבוע יחול גם על דיונים לפי סעיף זה.
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 .58ישיבות בעניינים מיוחדים
(א) בישיבות בעניינים המפורטים בסעיף  57לתקנון זה (בסעיף זה  -עניין מיוחד) ,יפתח
היושב ראש ,או מי שהוא יורה ,בדברי ההסבר ,ובכפוף לאמור בסעיף  48לתקנון זה ,תקבע
המועצה בעצמה את משך הזמן שיוקדש לדיון; ואולם שליש מחברי המועצה רשאי לדרוש
שהזמן שיוקדש לדיון בהצעת התקציב לא יפחת משש שעות; הוראות סעיף  48לתקנון זה
לא יחולו על ישיבות בנושא התקציב.
(ב) בישיבה הראשונה בעניין המיוחד לא יידון כל דבר אחר מלבד אותו עניין מיוחד.
(ג) בכפוף לאמור בסעיף (7א) לתקנון זה ,הוראות סעיף (6א) ו(-ג) יחולו גם על ישיבות
מיוחדות וישיבות שלא מן המניין.

תוספת חמישית (תיקון :תשס"ה)
(סעיף (167א))2
ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים  -רשימת המשרות:
 )1מנהל כללי;
( )2מזכיר;
( )3מהנדס;
( )4רופא וטרינר;
( )5היועץ המשפטי;
( )6מנהל מחלקת חינוך;
( )7מבקר;
( )8גזבר
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