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מבוא
 .1כללי
ארנונה היא מס המוטל על תושבי העיר הגרים בתחום השיפוט העירוני של הרשות
המקומית .הארנונה היא מקור ההכנסה העיקרי של העירייה ,וייעודה הוא מימון השירותים
הניתנים לתושבי העיר .על פי החוק והתקנות ,קיימים קריטריונים ברורים לקבלת הנחה
בארנונה .תושב אשר איננו עומד בקריטריונים איננו זכאי להנחה על פי חוק.
תהליך מתן ההנחות בארנונה הוא מורכב בגלל ריבוי סוגי ההנחות ,רשימת הקריטריונים
להנחות ותכיפות השינויים בקריטריונים .על כן יש חשיבות רבה לבדיקת נאותות
התהליכים ,הנתונים שעל בסיסם ניתנות ההנחות ,סכומי ההנחות ושיעורן.
בדיקת הביקורת חשפה מספר מקרים בהם התגלו ליקויים בתהליך תיעוד ההנחות ,הענקת
ההנחות ,ושיעור ההנחות.

 .2עובדי מחלקת הגביה
במחלקת הגביה עובדים  8עובדים כאשר שניים מתוכם הינם עובדי חברה חיצונית -מגע"ר
והיתר עובדי עירייה.
להלן תיאור תפקידם של עובדי המחלקה:
א.

שלושה עובדים -פקידי גבייה

ב.

עובדת אחת -רכזת תחום גבייה

ג.

עובדת אחת -קופאית ראשית

ד.

עובדת אחת -מנהלת מדור גבייה

ה.

עובד אחד (מגע"ר) -מנהל אכיפה

ו.

עובדת אחת (מגע"ר) -אחראית שילוט

 .3מערכות מידע
התוכנה הנמצאת בשימוש במחלקת הגבייה הינה תוכנה של חברת אוטומציה .במסד
הנתונים של התוכנה מוזנים הנכסים הפזורים ברחבי העיר ,שטחם לצורך חישוב הארנונה
וכן ההנחות בארנונה.
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 .4סוגי הנחות מארנונה
א.

מוסדות  -הנחה הניתנת למוסדות חינוך ,מוסדות דת וצדקה ,קופות חולים ועוד.

ב.

משרד הביטחון.

ג.

מבחן ההכנסה  -שיעור ההנחה מותנה בעמידה במבחן הכנסה של בני הבית
ובמספר הנפשות בבית על פי טבלה שמאשרת מועצת העירייה בכל שנה.

ד.

אזרח ותיק  -הנחה הניתנת לגמלאים ,על פי מבחן הכנסה.

ה.

גמלאי בטוח לאומי  -הנחה הניתנת לגמלאים המקבלים קצבה מביטוח לאומי.

ו.

נזקקים  -הנחה הניתנת לאזרחים שהיו להם הוצאות רפואיות חריגות או שחלה
הרעה משמעותית במצבם החומרי .הנחה זו ניתנת על ידי ועדת ההנחות בעירייה.

ז.

על פי תקנות  -הנחה הניתנת לנכים ,משפחות חד הוריות ,עיוורים ,משפחות
שכולות ,נפגעי פעולות איבה ,נרדפי נאצים ,אסירי ציון ,פדויי שבי ,חיילים ועוד.

ח.

אחרים  -הנחות לעולים  ,נכסים ריקים ועוד.

 .5תיאור הסיכונים
א.

סיכון פיננסי  -אובדן הכנסות כספיות לעירייה.

ב.

סיכון משפטי  -אי עמידה בתקנות ובהוראות חוק ,חשיפת נתונים אישיים ,אי
שמירה על סדרי המנהל התקין.

ג.

סיכון תפעולי  -טעויות בנתונים ושיבוש נתונים ,בזבוז משאבים.

ד.

סיכון הונאות ומעילות  -אפשרות מתן הנחות שלא על פי החוק והקריטריונים
חושפת את העירייה לסיכוני מעילות עובדים ו/או הונאות מצד התושבים.

 .6היקף הבדיקה
במסגרת הבדיקה הביקורת התמקדה בנושאים הבאים:
א.

נהלי מחלקת הגביה בנושא הנחות מארנונה.

ב.

הנחת מבחן ההכנסה.

ג.

הנחה לנכים.

ד.

הנחת הורה עצמאי (חד הוריים).

ה.

הנחת אזרח ותיק.
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 .7הנחת מבחן ההכנסה
להלן סקירה לגבי הנחה בארנונה בגין מבחן ההכנסה:
א .שיעור ההנחה על פי מבחן זה הינו 90% -40% :בהתאם לטבלה המפורסמת מדי
שנה על ידי משרד הפנים.
ב .לצורך קבלת הנחה בארנונה על פי מבחן ההכנסה מגיש התושב למחלקת הגבייה
את המסמכים המבססים הבאים התומכים בבקשה:


טופס בקשה להנחה על פי מבחן ההכנסה.



מסמכים מבססים לגבי הכנסתו הממוצעת של התושב (  3תלושי שכר
אחרונים לשכירים ,אישור ממס הכנסה או מיועץ מס לעצמאיים ואישור
מביטוח לאומי למי שאינו עובד) .



תדפיס חשבון בנק עדכני.



צילום ת.ז כולל הספח.



הסכם שכירות בתוקף ( במידה שהנכס אינו רשום על שם המבקש)

ג .בחינת נאותות המסמכים המבססים ושלמותם ,כמו גם ביצוע בקרות נוספות,
חיוניים לצורך בחינת הזכאות להנחה וקביעת שיעור ההנחה.

ד .בדיקת הזכאות מתבצעת מול טבלת ההנחות המתפרסמת מידי שנה על ידי משרד
הפנים .טבלת ההנחות לשנת ( 2017אשר הועברה על ידי משרד הפנים בסוף שנת
 )2016מובאת כנספח בסוף דוח זה.

ה .ההנחה הניתנת על ידי הטבלה הינה פונקציה של הכנסה חודשית ממוצעת לשנה
הרלוונטית של בני הזוג וכן של מספר הנפשות המתגוררות בנכס.

ו .בחישוב ההכנסה לצורך בחינת הזכאות להנחה על פי מבחן ההכנסה ,אין להביא
בחשבון את קצבאות ביטוח לאומי הבאות :קצבת ילדים ,קצבת זקנה ,קצבת
שארים וגמלת ילד נכה.
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ז .בקשת ההנחה על פי מבחן ההכנסה צריכה להיות מוגשת מידי שנה .ההנחה אינה
מוארכת באופן אוטומטי.

 .8הנחה לנכים
להלן סקירה לגבי הנחה לנכים בארנונה :
א .הגדרת נכות הינה על פי ביטוח לאומי .הזכאים הינם כדלקמן:


אי כושר -נכות של  75%ומעלה מזכה ב 80%-הנחה מארנונה.



נכות רפואית -נכות של  90%ומעלה מזכה ב 40% -הנחה מארנונה.

ב .רובם של מקבלי ההנחה על פי סעיף זה מופיעים בקובץ של ביטוח לאומי המועבר
אחת לשנה למחלקת הגבייה .בקובץ מפורטים בעלי שיעורי נכות כמפורט לעיל ועל
כן מגיעה להם הנחה על פי סעיף זה.
ג .תושבים אשר גרים בקרית אונו אולם כתובתם רשומה בעיר אחרת או שעברו לקריית
אונו במהלך השנה לא יופיעו בקובץ המועבר מביטוח לאומי .כמו כן תושבים אשר
קיבלו נכות זמנית בשיעורים המופיעים לעיל לא יופיעו גם הם בקובץ .תושבים אלו
יידרשו להעביר את האסמכתאות הבאות לצורך קבלת ההנחה על פי סעיף זה:


אישור מביטוח לאומי בדבר זכאות לקצבאות לפי פרק ביטוח נכות.



אישור על אי קבלת הנחה ממקום המגורים בו רשום התושב או ממקום מגוריו
קודם מעברו לקריית אונו .האישור יכול לכלול אי קבלת הנחה עבור חלק
מהשנה ואז תינתן לו הנחה בקריית אונו עבור חלק השנה שבו לא קיבל
הנחה.

ד .כמו כן תושבים אשר מבקשים הנחה על פי סעיף זה ואשר הנכס לא רשום על שמם
נדרשים להציג חוזה שכירות בתוקף .במידה וחוזה השכירות אינו עד סוף השנה
ההנחה תינתן לו עד לתאריך סיום חוזה השכירות שהציג.
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 .9הנחת הורה עצמאי
להלן סקירה לגבי הנחה בארנונה להורה עצמאי:
א .הורה עצמאי (הורה יחיד) לילד ,בתנאי שגילו של הילד:


עד  18שנה



עד  21שנה  -אם הילד מתגורר עם ההורה ומשרת שירות סדיר על פי
חוק שירות ביטחון



עד  21שנה  -לבת המתגוררת עם ההורה ומתנדבת בשירות לאומי-
אזרחי (כל עוד היא משרתת)

ב .המסמכים הנדרשים לצורך קבלת ההנחה:


טופס בקשה (הצהרת הורה עצמאי)



צילום ת.ז כולל הספח.



הסכם שכירות במידה והנכס אינו רשום על שם מבקש ההנחה.

ג .שיעור ההנחה הניתן להורה עצמאי הינו .20%
ד .ההנחה הניתנת להורה עצמאי הינה לשנה או במקרה שמדובר בשכירות -עד תום
חוזה השכירות שהציג התושב .בעת סיום ההנחה ניתן לחדשה על פי התנאים
ובצירוף המסמכים המופיעים לעיל.

 .10הנחת אזרח ותיק
להלן סקירה לגבי הנחת אזרח ותיק בארנונה:
א .קבוצת הזכאים :תושב אשר הגיע לגיל פרישה ומקבל קצבת זקנה מביטוח לאומי.
ב .שיעור ההנחה הניתן לאזרח ותיק הינו .25%
ג .רובם של מקבלי ההנחה על פי סעיף זה מופיעים בקובץ של ביטוח לאומי המועבר
אחת לשנה למחלקת הגבייה .בקובץ מפורטים אותם תושבים הגרים בקריית אונו
אשר מקבלים קצבת זקנה ועל כן מגיעה להם הנחה על פי סעיף זה.
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ד .תושבים אשר גרים בקרית אונו אולם כתובתם רשומה בעיר אחרת או שעברו לקריית
אונו במהלך השנה לא יופיעו בקובץ המועבר מביטוח לאומי .תושבים אלו יידרשו
להעביר את האסמכתאות הבאות לצורך קבלת ההנחה על פי סעיף זה:


אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבת זקנה.



אישור על אי קבלת הנחה ממקום המגורים בו רשום התושב או ממקום מגוריו
קודם מעברו לקריית אונו .האישור יכול לכלול אי קבלת הנחה עבור חלק
מהשנה ואז תינתן לו הנחה בקריית אונו עבור חלק השנה שבו לא קיבל
הנחה.

ה .כמו כן תושבים אשר מבקשים הנחה על פי סעיף זה ואשר הנכס לא רשום על שמם
נדרשים להציג חוזה שכירות בתוקף .במידה וחוזה השכירות אינו עד סוף השנה
ההנחה תינתן לו עד לתאריך סיום חוזה השכירות שהציג.
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המסגרת החוקית:
ההנחות בארנונה ניתנות מכוח החוקים והפקודות כדלהלן:
א .פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה.
ב .חוק אזרחים ותיקים התש״ן.
ג .חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים ,נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) התשנ״ג.

ד .תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) התשנ״ג.1993-

כמו כן הנחות בארנונה ניתנות גם על פי מבחן ההכנסה ,וזאת בהתאם לתקנות ההנחה
מארנונה הקובעות את הזכאויות להנחה מארנונה ,אשר נקבעות מידי שנה על ידי שר
הפנים ושיעורן מאושר על ידי מועצת העירייה.
ככלל ,מידי שנה אין שינוי בזכאות להנחה ,והשינוי היחידי הוא בטבלת ההכנסות שעל פיה
נקבעים שיעורי ההנחה לפי מבחן ההכנסה.
להלן רשימת הנחות בארנונה הקבועות בהוראות הדין .הנחות המסומנות בכוכבית הן
הנחות חובה על פי דין .כל שאר ההנחות ,הינן הנחות רשות והרשות המקומית רשאית לא
לתת או לתת הנחה זו על פי התנאים שיפורסמו על ידה.
להלן טבלאות סיכום ההנחות על פי הפקודות והחוקים הרלוונטיים:

הנחה לאזרח ותיק:
סוג ההנחה
אזרח ותיק המקבל הבטחת הכנסה *
אזרח ותיק (מותנה במבחן ההכנסה) *
אזרח ותיק המקבל קצבה ללא השלמת הכנסה
הזכאי לגמלת סיעוד

שיעור ההנחה
100%
30%
25%
70%

מגבלת שטח
עד  100מ"ר
עד  100מ"ר
עד  100מ"ר
אין

הנחה בגין נכות:
סוג ההנחה
נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה ,אשר דרגת אי
כושר השתכרותו היא בשיעור  75%ומעלה.
נכה אשר טרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו
לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של
 20%ומעלה.
נכה (בעל נכות רפואית של  90%ומעלה).

שיעור ההנחה

מגבלת שטח

80%

אין

80%
40%

אין
אין
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נכה מלחמה בנאצים *
נכה רדיפות הנאצים (כולל קבלת גמלת נכות
מהמדינות :גרמניה/הולנד/אוסטריה/בלגיה).
מקבלי גמלה לילד/ה נכה עד גיל  18או מעל גיל
 18ובלבד שקיבל גמלה זו מתחת לגיל .18

33%

נכה צה"ל ומשפחות שכולות *

66%

נכה משטרה *
נכה שירות בתי הסוהר *
עיוור הנושא תעודת עיוור.

66%
66%
90%

66%
66%

עד  70מ"ר .מעל 4
נפשות עד  90מ"ר.
עד  70מ"ר .מעל 4
נפשות עד  90מ"ר.
עד  100מ"ר
עד  70מ"ר .מעל 4
נפשות עד  90מ"ר.
עד  70מ"ר .מעל 4
נפשות עד  90מ"ר.
אין
אין

הנחות אחרות:
סוג ההנחה
אסיר ציון המקבל תגמול לפי מבחן הכנסה *

שיעור ההנחה
100%

אסיר ציון
עולה חדש (לתקופה של שנה בלבד)
עולה התלוי בעזרת הזולת הזכאי לגמלה מיוחדת
או גמלת סיעוד לעולה
איש צד"ל (לתקופה של שנה בלבד)
חסיד אומות העולם
הורה יחיד לילד מתחת לגיל  , 18או הורה יחיד
לילד המשרת שירות סדיר/מתנדבת בשירות
הלאומי
פדוי שבי

66%
90%

מגבלת שטח
עד  100מ"ר
עד  70מ"ר .מעל 4
נפשות עד  90מ"ר.
עד  100מ"ר

80%
90%
66%

אין
עד  100מ"ר
אין

20%
20%

נפגע פעולות איבה *

66%

בן משפחה של הרוג מלכות
חיילים בשירות חובה (עד ארבעה חודשים לאחר
שחרורם) *

66%

אין
אין
עד  70מ"ר .מעל 4
נפשות עד  90מ"ר.
עד  70מ"ר .מעל 4
נפשות עד  90מ"ר.
עד  70מ"ר .מעל 4
נפשות עד  90מ"ר.
עד  70מ"ר .מעל 4
נפשות עד  90מ"ר.
עד  70מ"ר .מעל 4
נפשות עד  90מ"ר.
עד  70מ"ר .מעל 4
נפשות עד  90מ"ר.
עד  70מ"ר .מעל 4
נפשות עד  90מ"ר.

100%

מתנדבת בשירות הלאומי *

100%
מסלול מלא100% -
מסלול חלקי50% -

ניצולי שואה נזקקים *

66%

הורה של חייל שפרנסתו על החייל *

100%

משרת בשירות האזרחי *
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הנחה בגין מצב כלכלי:
סוג ההנחה

מקבל הנחה ע"פ מבחן הכנסה
נזקק (דיון בפני וועדה)
מקבל קצבת הבטחת הכנסה (ובתנאי שהחל
לקבל את התשלומים לפני ה  , 1.1.03ולא חלה
הפסקה רצופה של  6חודשים בזכאותו)
מקבל קצבת מזונות (ובתנאי שהחל  ,לקבל את
התשלומים לפני ה  1.1.03ולא חלה הפסקה
רצופה של  6חודשים בזכאותו)

מגבלת שטח

שיעור ההנחה
בהתאם לטבלת
מבחן ההכנסה
()40%-90%
70%

אין
אין

70%

אין

70%

אין

הנחה לסוגי נכסים:
סוג ההנחה
בניין חדש (ריק)  -עד  12חודשים
בניין ריק – עד  6חודשים
בניין ריק – מחודש  7עד 12
בניין ריק  -מחודש  13עד 36
מוסדות חינוך ,דת ,צדקה וכו' שאינם למטרות
רווח
נכס שאינו ראוי לשימוש *

מגבלת שטח
שיעור ההנחה
אין
100%
אין
100%
אין
66%
אין
50%
בהתאם לקבוע בפקודת מסי העירייה ומסי
הממשלה (פיטורין) 1938 ,ובהתאם לנוהל
משרד הפנים.
100%
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מטרת הביקורת
 .1לוודא שניתנת הנחה בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק.
 .2לוודא שלא ניתנות הנחות לתושבים שאינם זכאים לכך.
 .3לבדוק הא ם קיימות בקרות יישום נאותות בתהליכים האוטומטיים והידניים של
הענקת ההנחות במערכת ,האמורות למנוע הזנת נתוני הנחה שאינם תקינים.
 .4לבדוק האם קיימים נהלים כתובים במחלקת הגבייה והאם העובדים מודעים לנהלים
אלו ופועלים על פיהם.
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שיטת הביקורת
 .1ניתוח מסמכים ,דוחות ,מסכים וקובצי מחשב.
 .2תצפיות על תהליכי הזנת ההנחות.
 .3הצלבת נתוני ההנחות ״האוטומטיות״ מהמערכת עם הקובץ מביטוח לאומי,
איתור חריגים וניתוחם.
 .4שיחה עם מנהלת מחלקת הנחות.
 .5שיחה עם עובדי מחלקת הגבייה.
 .6סקירת מסמכים ,דוחות ,צילומי מסך המבססים את התהליך ,ובדיקת נאותות
ושלמות המוצגים הנסקרים.
 .7סקירת אתר האינטרנט של מחלקת הגבייה.
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פירוט הממצאים:
כללי
 .1נתונים כללים
בטבלה דלהלן מפורטים נתוני גביית הארנונה וכן ההנחות בארנונה לשנים 2013-2016
כפי שהופקו ממערכת הגזברות של העירייה:

2016

2015

2013

2014

סך הכנסות מארנונה

116,342,862

129,358,870 125,100,868 120,248,864

סך הנחות ופטורים

26,861,800

26,662,814

27,327,928

27,664,577

מספר מקרי ההנחות
שיעור ההנחות מסך ההכנסות

5,480
23%

5,517
22%

5,615
22%

5,765
21%

בתרשים להלן מוצגים סכומי ההנחות לשנים :2013-2016

סך סכומי ההנחות לשנים 2013-2016
27,800,000
27,600,000
27,400,000
27,200,000
27,000,000
26,800,000
26,600,000
26,400,000
26,200,000
26,000,000
2013

2015

2014

2016

מהתרשים ומהטבלה לעיל ניתן לראות כי חלה עלייה של כ 3% -בסכומי ההנחות בין
השנים  2013ל.2016 -
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בתרשים להלן מוצגים מספר המקרים שבהם התקבלו הנחות בשנים :2013-2016

מספר מקרי ההנחות לשנים 2013-2016
5,800
5,750
5,700
5,650
5,600
5,550
5,500
5,450
5,400
5,350
5,300
2013

2014

2016

2015

מהתרשים ומהטבלה לעיל ניתן לראות כי חל גידול של כ 5% -במספר המקרים שבהם
ניתנה הנחה בארנונה בין השנים  2013ל.2016 -

בטבלאות להלן מוצגים מספר המקרים וסך הכול ההנחה לפי כל סוג לשנים

2016 -2013

.
סוג ההנחה

סה"כ מקרים

שנת 2013
אחוז מקרים מסה"כ

מוסדות

54

1%

13% 3,485,493

משרד הביטחון

3

0%

45% 12,031,246

מבחן ההכנסה

246

4%

אזרח ותיק

1,773

32%

גמלאי ביטוח לאומי

279

5%

3% 730,904

נזקקים

66

1%

1% 178,471

עפ"י תקנות

2,562

47%

25% 6,762,509

אחרים

497

9%

3% 885,654

סה"כ

5,480

100%

סה"כ הנחה

אחוז הנחה מסה"כ

2% 666,822
8% 2,120,701

100% 26,861,800
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שנת 2014
אחוז מקרים מסה"כ

סה"כ הנחה

אחוז הנחה מסה"כ

מוסדות

56

1%

3,493,622

13%

משרד הביטחון

4

0%

11,188,417

42%

מבחן ההכנסה

283

5%

833,846

3%

אזרח ותיק

1,807

33%

2,280,464

9%

גמלאי ביטוח לאומי

273

5%

759,813

3%

נזקקים

78

1%

164,726

1%

עפ"י תקנות

2,538

46%

7,019,068

26%

אחרים

478

9%

922,858

3%

סה"כ

5,517

100%

26,662,814

100%

סוג ההנחה

סה"כ מקרים

שנת 2015
אחוז מקרים מסה"כ

סה"כ הנחה

אחוז הנחה מסה"כ

סוג ההנחה

סה"כ מקרים

מוסדות

1% 58

13% 3,597,999

משרד הביטחון

0% 4

41% 11,285,155

מבחן ההכנסה

5% 293

אזרח ותיק
גמלאי ביטוח לאומי
נזקקים
עפ"י תקנות

3% 914,207
9% 2,413,740

34% 1,896
5% 274

3% 776,283

1% 46

0% 110,475

47% 2,640

27% 7,380,428

אחרים

7% 404

3% 849,641

סה"כ

100% 5,615

100% 27,327,928
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סוג ההנחה
מוסדות
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סה"כ מקרים

שנת 2016
אחוז מקרים מסה"כ

סה"כ הנחה

אחוז הנחה מסה"כ

1% 57

14% 3,739,815

משרד הביטחון

0% 4

40% 11,061,741

מבחן ההכנסה

5% 281

אזרח ותיק
גמלאי ביטוח לאומי
נזקקים
עפ"י תקנות

3% 849,085
9% 2,582,441

35% 1,994
5% 287

3% 815,397

1% 59

1% 158,245

47% 2,727

28% 7,853,326

אחרים

6% 356

2% 604,528

סה"כ

100% 5,765

100% 27,664,577

על פי הטבלאות דלעיל ניתן לראות שרוב מקרי ההנחות הינם הנחות על פי התקנות והנחות
אזרח ותיק.

 .2הגדרת נהלים לעובדי המחלקה
הנהלת המחלקה לא הגדירה בכתב נהלים והנחיות מפורטים באשר לתהליך בדיקת זכאות
מבקשי ההנחה.
לדוגמא :בהנחות מטעמי הכנסה לא מוגדר אילו בדיקות אימות יש לבצע במסגרת סקירת
המסמכים המבססים את זכאות ההנחה ,דבר העלול להביא לאי סדרים בהענקת ההנחות.
לדעת הביקורת יש לכתוב נהלים ברורים באשר לתהליך בדיקת הזכאות להנחה בין היתר
יש לציין אילו מסמכים מבססים נדרשים לצורך קבלת ההנחה.

 .3מסמכי מקור
בחלק מההנחות נדרשים התושבים להמציא מסמכים לצורך קבלת ההנחה .בכל התיקים
שהועברו לביקורת המסמכים לא היו מסמכי מקור .על פי מנהלת מחלקת הנחות היא לא
נתקלה בניסיון לזייף מסמכים על ידי מבקשי ההנחות.
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 .4אישור ההנחה
את בקשת ההנחה בודקת מנהלת מחלקת הנחות בלבד והיא זו שקובעת את גובה ההנחה
המגיעה .לא מתבצעת בקרה מלאה של גורם נוסף על שיעור ההנחה ועל נאותות המסמכים
המבססים ושלמותם.

 .5הזנת ההנחה למערכת הגבייה
במידה ומאושרת הבקשה להנחה ,היא מוזנת ידנית למערכת על ידי כל אחד מעובדי
המחלקה.
הביקורת בדקה בצורה מדגמית את הזנת ההנחה ותאריך סיום ההנחה למערכת הגבייה.
בכל המקרים אותם בדקה הביקורת נמצא כי הנתונים שהוזנו תקינים.

הנחת מבחן ההכנסה
 .6תיקים שלא נתקבלו
מבין התיקים שהביקורת דגמה לא נתקבלו התיקים הבאים:
א.

מספר משלם24490377 -

ב.

מספר משלם27760586 -

ג.

מספר משלם33211780 -

 .7חוזי שכירות
מבין התיקים שהביקורת דגמה התקבלו חוזי שכירות בתיקים הבאים בלבד:
א .מספר משלם55630933 -
ב .מספר משלם49397797 -

 .8רשימת מסמכים להגשה
באתר האינטרנט של מחלקת הגבייה אין פירוט מסמכים שעל התושבים להגיש בכדי
לקבל הנחה זו .אתר האינטרנט מכיל הסבר קצר לגבי הנחה זו ואופן חישובה וכמו כן
מצורפת טבלת ההנחות המפורסמת על ידי מספר הפנים .בנוסף אין במחלקת הגביה
טופס אשר מפרט את רשימת המסמכים להגשה.
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 .9סיכום התחשיב
הביקורת קבלה לידה מספר תיקים בהם התקבלה הנחה על פי מבחן ההכנסה .בתיקים לא
נמצא תחשיב על פיו בוצעה בדיקת הזכאות להנחה וכן שיעור ההנחה המגיע על פי
התחשיב.

 .10טופס בקשה
טופס הבקשה כולל סיכום הנתונים לגבי מספר הנפשות בדירה וכן הכנסה חודשית
ממוצעת.
בשני המקרים הבאים שנדגמו על ידי הביקורת לא נמצא טופס בקשת הנחה:
א.

מספר משלם22924484 -

ב.

מספר משלם33211780 -

בשני המקרים הבאים שנדגמו על ידי הביקורת נמצא טופס בקשת הנחה של אזרחים
ותיקים ולא טופס בקשת הנחה עבור מבחן ההכנסה:
א.

מספר משלם16781114 -

ב.

מספר משלם48878540 -

 .11טופס אישור הנחה
בטופס זה מנהלת מחלקת הנחות מציינת את שיעור ההנחה שניתן לתושב כמו כן מנהלת
מחלקת הנחות חותמת על הטופס והעתק ממנו ניתן לתושב .במקרים הבאים לא נמצאו
בתיקים טופסי אישור הנחה:
א.

מספר משלם59752246 -

ב.

מספר משלם16781114 -

ג.

מספר משלם48878540 -

ד.

מספר משלם8162091 -

ה.

מספר משלם22924484 -
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 .12טפסים מבססים להכנסות
מסמך מבסס נוסף שעל התושב להביא לצורך קבלת הנחה בגין מבחן הכנסה הינו
אסמכתא לגבי הכנסתו החודשית הממוצעת .במסגרת התיקים שהביקורת קיבלה לידה
היא מצאה את האסמכתאות הבאות:
א.

תלוש שכר -לשכיר.

ב.

אישור ממס הכנסה או יועץ מס -לעצמאיים.

ג.

אישור מביטוח לאומי בדבר מעמד לא עובד.

האישורים שנבדקו חלקם משנת  2016וחלקם משנת .2017

 .13תדפיס בנק
אחד מהמסמכים המבססים שעל התושב להמציא לצורך קבלת ההנחה הינו תדפיס בנק.
בתיקים הבאים אותם הביקורת דגמה לא נמצאו תדפיסי בנק:
א.

מספר משלם21781406 -

ב.

מספר משלם42037556 -

ג.

מספר משלם8162091 -

ד.

מספר משלם22924484 -

ה.

מספר משלם33211780 -

כמו כן בתיקים שבהם היה תדפיס בנק הוא לא היה מקור.

 .14צילום תעודת זהות
ההנחה הניתנת על פי מבחן ההכנסה הינה בין היתר כפונקציה של מספר הנפשות
המתגוררות בדירה .לכן צילום תעודת הזהות (כולל הספח) חשוב ביותר לצורך חישוב
ההנחה.
בתיקים הבאים אותם הביקורת דגמה לא נמצאו צילומי תעודת זהות:
א.

מספר משלם58216409 -

ב.

מספר משלם48878540 -

ג.

מספר משלם8162091 -

ד.

מספר משלם35860931 -

ה .מספר משלם22924484 -
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ו.

מספר משלם42037556 -

ז.

מספר משלם46786232 -

ח .מספר משלם33211780 -

כמו כן בשני המקרים הבאים מספר הילדים שהוצהר עליהם ושעל פיהם התבצע
תחשיב ההנחה גדול ממספר הילדים המופיע בצילום תעודת הזהות:
א.

מספר משלם -21781406 -הוצהר על  3ילדים ואילו בתעודת הזהות מופיע ילד
אחד.

ב.

מספר משלם -49026727 -הוצהר על  6ילדים ואילו בתעודת הזהות מופיעים
 5ילדים.

 .15תקינות שיעור ההנחה
הביקורת קיבלה לידה את התיקים המפורטים בטבלה להלן ובדקה את תקינות
ההנחה שניתנה על פי המסמכים המבססים המצויים בכל תיק אל מול טבלת
ההנחות המפורסמת על ידי משרד הפנים .להלן סיכום הממצאים:
מספר
משלם

מספר
נפשות

הכנסה חודשית ממוצעת

טווח
הנחה

הנחה
בפועל

32391856

4

3,362

עד 80%

50%

66384827

4

2,379

עד 80%

50%

58216409

4

3,600

עד 80%

70%

59752246

8

5,716

עד 90%

80%

16781114
48878540
8162091

2
1
2

2,876
-

עד 80%
עד 80%
עד 80%

70%
70%
70%

35860931

5

5,417

עד 80%

70%

22924484

4

7,404

-

30%

21781406

5

4,000

עד 80%

80%

55630933

3

4,825

עד 80%

40%

42037556

1

2,297

עד 80%

70%
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46786232
27760586
24490377

5

1,300

69769461

1

3,557

49026727
33211780

8

4,203

עד 80%

70%

לא התקבל
לא התקבל
עד 40%

70%

עד 90%

80%

לא התקבל

7431303

4

7,704

-

40%

49397797

2

5,079

עד 40%

40%

מהטבלה לעיל ניתן לראות כי:
א .ההנחה הניתנת בפועל אינה אחידה בכל אחד מהטווחים .כך לדוגמא בטווח הנחה
של עד  80%ניתנו הנחות בפועל של  80% ,70% ,50%ו.40% -
יש לציין כי גובה ההנחה בפועל לא השתנה בעקבות הבדלי הכנסה או מספר
נפשות שונה .כך לדוגמא מספר משלם  66384827בעל  4נפשות ואשר הכנסתו
 ₪ 2379זכאי להנחה של עד  80%ובפועל קיבל הנחה של  .50%לעומת זאת
מספר משלם  58216409בעל  4נפשות גם הוא ואשר הכנסתו החודשית
הממוצעת גבוהה יותר ועומדת על  ₪ 3600זכאי להנחה של עד  80%ובפועל קיבל
הנחה של  .70%כלומר מספר הנפשות זהה ובעל ההכנסה הנמוכה יותר קיבל
הנחה נמוכה יותר מבעל ההכנסה הגבוהה.
ב .מספרי משלם  22924484ו 7431303 -קיבלו הנחות מארנונה בשיעור של  30%ו-
 40%בהתאמה למרות שאינם זכאים לכך על פי טבלת משרד הפנים.
ג .מספר משלם  69769461קיבל הנחה מארנונה בשיעור של  70%בעוד הוא זכאי
להנחה בשיעור של עד .40%

הנחה לנכים
 .16תיקים שלא נתקבלו
מבין התיקים שהביקורת דגמה לא נתקבלו התיקים הבאים:
א.

מספר משלם2006371 -

ב.

מספר משלם249220 -

ג.

מספר משלם1452416 -
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מספר משלם1082130 -

 .17חוזה שכירות
לא נמצאו חוזי שכירות בכל התיקים אותם הביקורת דגמה.

 .18אישורי אי קבלת הנחה מרשות אחרת
מבין התיקים שהביקורת דגמה רק בתיק מספר  251030נמצא אישור בדבר אי קבלת
הנחה מרשות אחרת.

 .19רשימת מסמכים להגשה
אתר האינטרנט מכיל הסבר קצר לגבי הזכאים להנחה וכן שיעור ההנחה.
באתר האינטרנט מצוין כי יש להציג אישור עדכני מביטוח לאומי אולם לא מצוין כי יש
להמציא בנוסף את המסמכים הבאים:
א .אישור בדבר אי קבלת הנחה ממקום המגורים בו רשום התושב או ממקום מגוריו
קודם מעברו לקריית אונו.
ב .חוזה שכירות בתוקף -במידה והנכס אינו רשום על שמו.

 .20בדיקת התיקים מול קובץ ביטוח לאומי
הביקורת קיבלה לידה את הקובץ המועבר מביטוח לאומי .רוב מקבלי ההנחות בגין נכות
מופיעים בקובץ זה .תיאור סוג הגמלה על פי הקובץ המזכה בהנחה לנכים הינו:
א.

עבור אי כושר -ב"ל נכות כללית מעל  75נכה מיוחד-מזכה ב 80%-הנחה בארנונה.

ב.

עבור נכות רפואית -ב"ל נכות רפואית  -90מזכה ב 40% -הנחה בארנונה.

בתיקים הבאים אשר נדגמו על ידי הביקורת נמצא כי סוג הגמלה המשולמת על ידי ביטוח
לאומי שונה מהמצוין לעיל:
מספר משלם
2358893
1390061
1509041
1082040
3082179
391860
1551654
1027184
1303924

תיאור סוג גמלה
ב.ל נכות מעבודה
ב.ל זקנה כללי 75
ב.ל זקנה
ב.ל זקנה
ב.ל זקנה
ב.ל זקנה
ב.ל שארים
ב.ל זקנה
ב.ל זקנה
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ב.ל זקנה

 .21אישור ביטוח לאומי משנים קודמות
כאמור לעיל ,תושב המבקש הנחת נכה ואינו מופיע בקובץ המועבר על ידי ביטוח לאומי
צריך להמציא אישור מביטוח לאומי בדבר זכאות לקצבאות לפי פרק ביטוח נכות .בתיק
מספר  251030שנדגם על ידי הביקורת הופיע אישור מביטוח לאומי עבור שנת  .2015על
סמך אישור זה קיבל התושב הנחה בשנת .2017

 .22רישום סיום ההנחה במערכת הממוחשבת
בתיק מספר  1080220שנדגם על ידי הביקורת נמצא כי ההנחה ניתנה עד תאריך
 14/7/2019ולא עד ה 31/12/2017 -כפי שניתנה בשאר התיקים.

הנחת הורה עצמאי
 .23חוזה שכירות
מבין התיקים שהביקורת דגמה רק בתיקים הבאים נמצא חוזה שכירות:
א .מספר משלם1453240 -
ב .מספר משלם930206 -
לאחר מעבר על התיקים שנתקבלו ישנם לפחות עוד שני תיקים בהם מקבלי ההנחה גרים
בנכס בשכירות אולם לא נמצא הסכם שכירות בתיק .מספרי התיקים הינם:
א.

מספר משלם50758242 -

ב.

מספר משלם74415670 -

 .24אישורי אי קבלת הנחה מרשות אחרת
מבין התיקים שהביקורת דגמה רק בתיקים הבאים נמצא אישור אי קבלת הנחה מרשות
אחרת:
א .מספר משלם526190 -
ב .מספר משלם29400900 -
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 .25רשימת מסמכים להגשה
אתר האינטרנט מכיל הסבר קצר לגבי הזכאים להנחה וכן שיעור ההנחה.
באתר האינטרנט מצוין כי יש להגיש טופס בקשה (ישנו קישור באתר לטופס) וכמו כן
צילום ת.ז כולל הספח אולם לא מצוין כי יש להמציא בנוסף את המסמכים הבאים:
ג .אישור בדבר אי קבלת הנחה ממקום המגורים בו רשום התושב או ממקום מגוריו
קודם מעברו לקריית אונו.
ד .חוזה שכירות בתוקף -במידה והנכס אינו רשום על שמו.

 .26חובת הצגת הסכם גירושין
בחלק מהתיקים אותם הביקורת דגמה נמצא הסכם גירושין .הביקורת שאלה את מנהלת
מחלקת הנחות האם הסכם הגירושין הינו אחד המסמכים המבססים שחובה להציגם לצורך
קבלת הנחה זו.
תשובתה של מנהלת מחלקת הנחות הייתה שכאשר אישה מבקשת הנחת הורה עצמאי
מארנונה אין צורך בהצגת הסכם הגירושין ,לעומת זאת כאשר גבר מבקש הנחת הורה
עצמאי הוא צריך להציג הסכם גירושין בו מצוין שהילדים נמצאים במשמורת משותפת.
למרות האמור לעיל בתיקים הבאים לא נמצא הסכם גירושין למרות שמבקש ההנחה הינו
גבר:
א.

מספר משלם54874391 -

ב.

מספר משלם22804371 -

 .27הנחה עבור ילדים המשרתים בצבא
הביקורת מצאה כי בתיק מספר  1078340ניתנה הנחה להורה אשר בנו בטווח הגילאים
 18-21אולם לא נמצא בתיק אישור על כך שהילד משרת בצבא /שירות לאומי.
לעומת זאת בתיק מספר  23788847בו גיל הילד בטווח של  18-21נמצא בתיק צילום חוגר
של הילד.

 .28הנחה עבור ילדים מעל גיל 21
הביקורת מצאה כי בתיק מספר  1086520ניתנה הנחת הורה עצמאי לאם אשר גיל ילדיה
מעל .21
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 .29ילדי מבקש ההנחה אינם מופיעים בספח תעודה הזהות
הביקורת מצאה כי בתיק מספר  22907109הילדים אשר התושבת ציינה בטופס
ההצהרה ועל סמך זה קיבלה את ההנחה אינם רשומים בתעודת הזהות שהוצגה.

הנחת אזרח ותיק
 .30תיקים שלא נתקבלו
מבין התיקים שהביקורת דגמה לא נתקבלו התיקים הבאים:
א .מספר משלם25189 -
ב .מספר משלם387380 -
ג .מספר משלם1094090 -
ד .מספר משלם746651 -

 .31חוזי שכירות
מבין התיקים שהביקורת דגמה רק בתיק מספר  351619נמצא חוזה שכירות.

 .32אישורי אי קבלת הנחה מרשות אחרת
מבין התיקים שהביקורת דגמה רק בתיקים הבאים נמצא אישור אי קבלת הנחה מרשות
אחרת:
א .מספר משלם391240 -
ב .מספר משלם387390 -
ג .מספר משלם391880 -

 .33רשימת מסמכים להגשה
אתר האינטרנט מכיל הסבר קצר לגבי הזכאים להנחה וכן שיעור ההנחה.
באתר האינטרנט מצוין כי יש להציג אישור מביטוח לאומי בדבר קבלת קצבת זקנה אולם
לא מצוין כי יש להמציא בנוסף את המסמכים הבאים:
א .אישור בדבר אי קבלת הנחה ממקום המגורים בו רשום התושב או ממקום מגוריו
קודם מעברו לקריית אונו.
ב .חוזה שכירות בתוקף -במידה והנכס אינו רשום על שמו.
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 .34בדיקת התיקים מול קובץ ביטוח לאומי
רוב התיקים שנדגמו על ידי הביקורת מופיעים בקובץ שנשלח על ידי ביטוח לאומי.
הביקורת בדקה את התיקים אל מול הקובץ באמצעות השוואת מספרי משלם /מספרי
תעודת זהות .בכל התיקים שנדגמו תיאור סוג הגמלה שניתן היה תקין -ב.ל .זקנה.

 .35הצגת אישורים מביטוח לאומי
כאמור לעיל תושב אשר שמו אינו מופיע בקובץ המועבר על ידי ביטוח לאומי צריך להמציא
אישור מביטוח לאומי בדבר קבלת קצבת זקנה .להלן חריגים שנמצאו בתיקים שנדגמו על
ידי הביקורת:
א .מספר משלם  -387390התקבל אישור מביטוח לאומי עבור שנת .2012
ב .מספר משלם  -391880התקבל תדפיס בנק הכולל הפקדה של קצבת זקנה.
ג .מספר משלם  -384164התקבל אישור בדבר קבלת קצבת שארים ולא קצבת
זקנה.
ד .מספרי משלם  1091164ו – 351619 -התקבלו צילומי תעודת אזרח ותיק.
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סיכום ומסקנות
 .1נהלים
לדעת הביקורת יש להגדיר בכתב נהלים והנחיות מפורטים באשר לתהליך בדיקת זכאות
מבקשי ההנחה .במסגרת הנהלים יש לציין גם את המסמכים המבססים שעל התושב
להציג בבואו לבקש הנחה מארנונה .כך לדוגמא בהנחת מבחן ההכנסה:
א .יש לציין במפורש אילו טפסים מבססים לעניין חישוב הכנסה ממוצעת על התושב להציג
וכמו כן מאיזה חודש /שנה על טפסים אלו להיות .בתיקים שנדגמו על ידי הביקורת
נמצאו :תלושי שכר ,אישורים ממס הכנסה /יועצי מס וכן אישורים מביטוח לאומי.
ב .יש לציין במפורש איזו הנחה ניתנת בכל טווח כך שההנחה תינתן בצורה אחידה לכלל
התושבים .בתיקים שנדגמו על ידי הביקורת נמצא כי בטווח הנחה של על  80%ניתנו
הנחות בפועל של  ,70% ,50% ,40%ו. 80%-

 .2מסמכי מקור
בכל התיקים שהביקורת דגמה לא נמצאו מסמכי מקור .לדעת הביקורת יש לקבל מסמכי
מקור היכן שניתן וזאת על מנת להקשות על זיופים .כך לדוגמא בהנחת מבחן ההכנסה יש
לקבל תדפיס בנק שהינו מקור ולא העתק.

 .3בקרת תהליך אישור ההנחה
לדעת הביקורת יש לבצע בקרה נוספת לתהליך אישור ההנחה כך שהבקשה תיבחן על ידי
גורם נוסף בכדי למנוע טעויות .הדבר נוגע במיוחד להנחות אשר כוללות חישובים מורכבים
יחסית כדוגמת הנחה בגין מבחן ההכנסה.

 .4תיעוד ושמירת התיקים
יש לתעד ולשמור את כל חומר התיקים ובמיוחד תיקים מ 3-השנים האחרונות .בתיקים
שנדגמו על ידי הביקורת לא נמצאו תיקים רבים על פי הפירוט הבא:
א .הנחת מבחן הכנסה 3 -תיקים.
ב .הנחה לנכים 4 -תיקים.
ג .הנחת אזרח ותיק 4 -תיקים.
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 .5חוזי שכירות
תושב המבקש הנחה מארנונה ואשר הנכס אשר בגינו מבוקשת ההנחה אינו רשום על שמו
צריך להמציא חוזה שכירות בתוקף .חוזה השכירות נועד לתחום את ההנחה עד למועד
סיום החוזה ולכן הוא חשוב ביותר בעת תהליך מתן ההנחה.
בכל התיקים אותם הביקורת דגמה נמצאו מספר בודד בלבד של חוזי שכירות.
לדעת הביקורת יש לדרוש חוזי שכירות מכל תושב הבא לקבל הנחה והנכס אינו רשום על
שמו.

 .6אישורי אי קבלת הנחה מרשות אחרת
תושב המבקש הנחה מארנונה ואשר כתובת מגוריו רשומה ברשות אחרת צריך להמציא
אישור בדבר אי קבלת ההנחה מאותה רשות.
מבין התיקים שהביקורת דגמה רק במקרים ספורים נמצא אישור זה.
אישור זה חשוב ביותר למניעת כפל הנחות ולכן לדעת הביקורת יש לדרוש אישור זה מכל
תושב הבא לקבל הנחה ואשר כתובת מגוריו נמצאת ברשות אחרת.
כמו כן לדעת הביקורת יש לציין במפורש בנוהל האם נדרש להציג אישור זה בכל שנה שבה
מבוקשת ההנחה או שמספיק אישור רק בשנה הראשונה לבקשת ההנחה.

 .7רשימת מסמכים להגשה
לדעת הביקורת יש לעדכן את אתר האינטרנט של מחלקת הגבייה כך שיכלול את כל
המסמכים המבססים שעל התושב להמציא בבואו לקבל הנחה מארנונה.
כמו כן לדעת הביקורת יש להכין טפסים ובהם רשימת המסמכים שיש להגיש (צ'ק ליסט)
וכן הסבר על סוגי ההנחות עבור אוכלוסיות אשר אינן משתמשות במחשב.

 .8טופס סיכום בקשה
לדעת הביקורת יש לצרף לכל תיק טופס סיכום בקשה .בטופס זה יסמן בודק התיק את
המסמכים המבססים שהמציא התושב לצורך קבלת ההנחה וכן את שיעור ההנחה
שהתקבלה.
כמו כן בהנחות אשר מצריכות תחשיב כדוגמת הנחה בגין מבחן ההכנסה יבוצע התחשיב
על גבי טופס זה .העתק מטופס זה ניתן לתת לתושב.
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 .9מסמכים מבססים
לדעת הביקורת על עובדי מחלקת הגבייה בבואם לתת הנחות מארנונה לדאוג לקבלת כל
המסמכים המבססים שהוגדרו על פי הנהלים  .כמו כן יש לבדוק את תקינות המסמכים .כך
לדוגמא אזרח ותיק המבקש הנחה מארנונה צריך להציג אישור מביטוח לאומי בדבר קבלת
קצבת זקנה מהשנה הנוכחית ולא משנים קודמות .דוגמא נוספת היא תושב המבקש הנחה
בגין מבחן הכנסה צריך להמציא טופס בקשה בגין מבחן הכנסה ולא טופס בקשה של אזרח
ותיק .בתיקים שנדגמו על ידי הביקורת נמצאו החוסרים והליקויים הבאים:
א .מבחן ההכנסה -לא נמצאו טופסי בקשת הנחה בשני תיקים.
ב .מבחן ההכנסה -נמצא טופס בקשת הנחה של אזרח ותיק ולא טופס בקשה עבור מבחן
ההכנסה בשני תיקים.
ג .מבחן ההכנסה -לא נמצאו טופסי אישור הנחה בחמישה תיקים.
ד .מבחן ההכנסה -לא נמצאו תדפיסי בנק בחמישה תיקים.
ה .מבחן ההכנסה -לא נמצאו צילומי תעודת זהות בשמונה תיקים.
ו .הנחה לנכים -נמצא אישור מביטוח לאומי לשנת  .2015על סמך אישור זה קיבל
התושב הנחה בשנת .2017
ז .הנחת הורה עצמאי -על פי מנהלת מחלקת הנחות כאשר גבר מבקש הנחת הורה
עצמאי הוא צריך להמציא הסכם גירושין בו מצוין כי הילדים נמצאים במשמורת
משותפת .בשני תיקים לא נמצא הסכם גירושין כאמור למרות שהמבקש הינו גבר.
ח .הנחת הורה עצמאי -בתיק אחד שהביקורת דגמה לא נמצא אישור שירות מהצבא לבנו
של מבקש ההנחה.
ט .הנחת הורה עצמאי -בתיק אחד שנדגם על ידי הביקורת נמצא כי נתנה הנחה להורה
אשר ילדיו אינם רשומים בתעודת הזהות שלו.
י .הנחת אזרח ותיק -בחמישה תיקים אותם הביקורת דגמה נמצא כי לא הוצג אישור
קבלת קצבת זקנה לשנת  2017מביטוח לאומי אלא האישורים והאסמכתאות הבאים:
אישור מביטוח לאומי לשנת  ,2012תדפיס בנק הכולל הפקדת קצבת זקנה ,אישור
בדבר קבלת קצבת שארים וצילומי תעודת אזרח ותיק.

 .10ליקויים במתן הנחות
לדעת הביקורת קיימים ליקויים שיש לתקנם במתן הנחות במקרים הבאים:
א .מבחן ההכנסה -ניתנה הנחה לשני תושבים בשיעור של  30%ו 40% -בעוד
שאינם זכאים לכך על פי טבלת משרד הפנים.
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ב .מבחן ההכנסה -ניתנה הנחה לתושב בשיעור של  70%בעוד הוא זכאי להנחה
בשיעור של  40%בלבד.
ג .מבחן ההכנסה -ניתנו הנחות לשני תושבים אשר הצהירו על מספר ילדים מסוים
בעוד שבתעודת הזהות שלהם הופיע מספר נמוך יותר של ילדים.
ד .הנחת הורה עצמאי -ניתנה הנחה לתושב אשר גיל ילדיה מעל ( 21ולכן אינה
זכאית להנחה).
ה .הנחה לנכים -ניתנה הנחה לתושב עד תאריך  .14/7/2019לדעת הביקורת יש
לתקן את התאריך לסוף השנה הנוכחית.

 .11בדיקת התיקים מול הקובץ המועבר מביטוח לאומי
רוב מקבלי הנחת נכים מופיעים בקובץ המועבר מביטוח לאומי.
סוגי הגמלה המזכים בהנחה הינם:
א .ב.ל נכות כללית מעל .75
ב .ב.ל נכות רפואית .90
בעשרה מקרים שנדגמו על ידי הביקורת סוג הגמלה המופיע בקובץ אינו זהה לסוגי הגמלה
המופיעים לעיל .לדעת הביקורת יש לבחון האם גם סיווגים אלו מזכים בהנחה.

 .12חובת הצגת הסכם גירושין לקבלת הנחת הורה עצמאי
כאמור לעיל ,על פי מנהלת מחלקת הנחות כאשר גבר מבקש הנחת הורה עצמאי הוא צריך
להציג הסכם גירושין בו מצוין כי הילדים נמצאים במשמורת משותפת.
לעומת זאת אישה בבואה לבקש הנחה זו אינה צריכה להציג הסכם גירושין.
לדעת הביקורת יש לחייב כל תושב ,גבר או אישה ,בהצגת הסכם גירושין.
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מבוא
 .1הגדרה
שטחים חומים -שטחים המוקצים בתוכנית המתאר לבנייה ציבורית.

 .2מצב העיר
א.

העיר במרחב
קריית אונו נוסדה בשנת  1940והוכרזה כעיר בשנת  .1992העיר היא אחת משלוש
הערים הגדולות בבקעת אונו  ,לצד אור יהודה ויהוד מונוסון  .העיר ממוקמת בתוך
רצף מעוייר בעל מאפיינים חברתיים -כלכליים דומים .קריית אונו מצויה בגבול
המזרחי של הטבעת המזרחית במטרופולין ת"א ,כ  10 -ק"מ מת"א .קריית אונו
סמוכה למוקדים מטרופולינים כאוניברסיטת בר אילן ובי"ח תל השומר.

ב.

דמוגרפיה
מספר התושבים בעיר קריית אונו הינו ( 38,596 :למ"ס  . ) 2016אוכלוסיית הישוב
שייכת לאשכול חברתי כלכלי גבוה ונהנית משיעורי תעסוקה גבוהים ומרווחת דיור
גבוהה ,אם כי מעט נמוכה בהשוואה לחלק משכנותיה  ,כ  37 -מ"ר/נפש .העיר
אטרקטיבית מאוד להגירה פנימית ובעלת יתרון תחרותי על פני שכנותיה במשיכת
אוכלוסייה מבוססת ,בעיקר משפחות צעירות .בהתאם ,שיעור הגידול בעיר הוא
הגבוה מבין יישובי בקעת אונו ,כ  3.6% -גידול בשנה בממוצע בעשור האחרון ,
ומחירי הדיור האופייניים גבוהים יחסית לערים השכנות ,ומהווים חסם עבור צעירים
המבקשים להתגורר בה.

ג.

תעסוקה
הזדמנויות התעסוקה בישוב מצומצמות ושיעורי היוממות בקרב המועסקים גבוהים .
כ 80% -מהמועסקים בעיר עובדים מחוץ לה .בעיר קיימים כ  109 -אלף מ"ר
שטחים בנויים לתעסוקה ומסחר (כולל שטחי בסיס תה"ש( קרוב לשליש מתוכם
בקניון העירוני .נתונים אלה מציבים אותה בעמדת נחיתות יחסית לשכנותיה ,אור
יהודה ויהוד אשר קידמו שטחי תעסוקה רבים בעשור האחרון ,עם פחות מ  3 -מ"ר
תעסוקה לתושב.
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מגורים
הישוב מתאפיין במגוון סוגי מגורים  ,גדלי יח"ד ומרקמים בנויים .חלקיו הוותיקים ,
בצפון ובמרכז הישוב מאופיינים בציביון כפרי ובבניה צמודת קרקע  -מעל רבע
מיחידות הדיור ,קרוב למחצית מהשטח בייעוד מגורים ,והשכונות החדשות יותר ,
בדרום ובמעטפת העיר – בבניה רוויה.

ה.

תכנון
שטח העיר ) קיים ועתידי) מתוכנן במלואו במסגרת תכניות מאושרות ומקודמות.
בשנים האחרונות מקודמות בישובים הגובלים תכניות כוללניות ומפורטות רבות ,בהן
תכניות מתאר כוללניות ליהוד ,אור יהודה וגני תקווה ,תכניות התחדשות עירונית
ותכניות ותמ"ליות בשטחי תל השומר ,הכוללים גם את השטחים העתידים להצטרף
לשטח השיפוט של קריית אונו .תכניות אלה מכוונות בין השאר להשלמת חוסרים
בשטחי תעסוקה ושטחי ציבור במרחב בקעת אונו ולהסדרת חלוקתם של אלה בין
הרשויות השונות.

ו.

התחדשות עירונית
קריית אונו מובילה בקידום תכניות התחדשות עירונית  .מועצת העיר הכריזה
בשנת  2014על מדיניות תכנון מחייבת ,שבין מטרותיה  -התחדשות המרחב
הציבורי במרכז העיר ,עידוד הפעילות המסחרית בו ,בעיקר בציר לוי אשכול ,ושיפור
רווחת הדיור של תושבי העיר.

ז.

שיתופי פעולה במרחב
תכנית האב לבקעת אונו ,הצביעה על תסריטים אפשריים של שיתוף פעולה בין
הרשויות השונות בבקעה כנושא מרכזי ,וגם תכנית המתאר המתגבשת לאור יהודה
נשענת על תימה של "עיר ערים" ומצביעה על רצף ושיתופי פעולה אפשריים עם
יישובי המרחב .השכונות החדשות המתאכלסות בימים אלה בעיר ,תוספת יחידות
דיור מהתחדשות עירונית והשכונות המתוכננות בשטחים שיצורפו לעיר כאמור ,
צפויים כולם להוסיף לעיר כ  12,000עד  14,000משקי בית נוספים וכ  900 -אלף
מ"ר תעסוקה ,אשר צפויים לקרב את הרשות ,ע"פ הערכה ,לאיזון פיסקלי .סה"כ
צפויים בעיר עד כ –  81,000תושבים וכמיליון מ"ר תעסוקה בשנת היעד של התכנית
(קיבולת).

ח.

תמונות עתיד
כל שטח העיר מתוכנן ) מאושר/בהליכים) קיבולת במימוש מלא :כ – 73,200
תושבים ,כ  24,400 -משקי בית ,כמיליון מ"ר לתעסוקה .הרחבת תכנית התחדשות
העירונית לאזורים נוספים שאינם נכללים במפת ההתחדשות העירונית  -כ - 1000
משקי בית נוספים .אומדן פוטנציאל היתרי בניה מכוח תמ"א  38כ  1,500 -יח"ד .כל
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אלה מביאים את העיר לקיבולת מרבית של כ  - 81,000תושבים ב מסגרת 27,000
יח"ד.

 .3תכנית המתאר לקריית אונו:
מנהל התכנון מחוז תל אביב בשיתוף עם עיריית קריית אונו מקדמים בימים אלה את תכנית
המתאר החדשה לקריית אונו לשנת היעד  .2040התוכנית נערכת על ידי צוות רב תחומי של
מתכננים ויועצים בראשו עומד משרד "אדם מזור אלי פירשט אדריכלים ומתכנני ערים".
ההחלטה להכנת תכנית מתאר חדשה לעיר נובעת מהצורך לגבש תפיסה תכנונית כוללנית
ומעודכנת לקריית אונו לאור ההזדמנויות והאילוצים לפיתוח ,עימם מתמודדת העיר.
תכנית מתאר כוללנית היא תכנית הקובעת את מדיניות התכנון ואת כיווני הפיתוח של העיר
לשנים הבאות .התוכנית מתייחסת לכל ייעודי הקרקע -מגורים ,תעסוקה ,מסחר ,שימושים
ציבוריים ,שטחים פתוחים ואחרים ,וקובעת לגביהם הוראות כלליות.
תכנית המתאר תחול על כל שטחה המוניציפאלי של קריית אונו ותתווה את מסגרת הפיתוח
של העיר לעשורים הבאים .התוכנית מתייחסת למגוון רחב של תחומים ,תציב יעדים דוגמת
יעד אוכלוסייה ,ותבטיח את האפשרות הפיזית למימוש יעדים אלו .במסגרת כך תעסוק
התוכנית בשאלות דוגמת אלו אזורים ייועדו למגורים ,לתעסוקה ,למסחר ,לשימושים ציבוריים
או לייעודי קרקע אחרים .כמו כן תעסוק התוכנית במקומות שיש לשמור ובכאלו שיש לפתח,
וכן מהן ה הוראות וההנחיות לפיתוח מכל סוג .כל אלו ייעשו בהתייחס להיבטים חברתיים,
כלכליים ,תחבורתיים ,סביבתיים ואחרים של התכנית.
תוצרי תכנית המתאר כוללים שלושה מרכיבים עיקריים:
א.

תשריט -מפה של היישוב בצבעים שונים .כל צבע מגדיר ייעוד קרקע אחר.

ב.

הוראות התכנית -מסמך מחייב המפרט את ההנחיות החלות בתחום התכנית.

ג.

נספחים -מסמכים בנושאים שונים המפרטים את המדיניות המוצעת בתכנית באותם
תחומים כגון :עיצוב עירוני ,חברה וכלכלה ,נוף ,סביבה ,תחבורה ,תשתיות ועוד.

לאחר אישורה על ידי מוסדות התכנון ,תהפוך תכנית המתאר למסמך חוקי מחייב ,שינחה
את התפתחותה של קריית אונו לטווח הארוך.
קיבולת התכנית מוערכת בכ 78,000 -תושבים .משמעות הדבר מבחינת מאפיינים
דמוגרפיים ושנתוני חינוך הינה כדלהלן:
א.

שנת יעד.2040 -

ב.

גודל אוכלוסייה 78,000 -תושבים.
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ג.

שנתון חינוך 1,482 -תלמידים.

ד.

מספר כיתות גן בשנתון (לפי  30תלמידים בכיתה) 49 -כיתות.

ה.

מספר כיתות בי"ס בשנתון (לפי  27תלמידים בכיתה) 55 -כיתות.

שלבי הכנת התוכנית:
א.

ברור מוקדם ואיסוף נתונים וניתוחם
בשלב זה מרוכז מידע תכנוני קיים בנוגע למגוון היבטים רלוונטיים לתכנית בהם:
אוכלוסייה ,מגורים ,מוסדות הציבור ,כלכלה מקומית ותעסוקה ,תחבורה ,שטחים
פתוחים ,תשתיות ,שימור ,סביבה ועוד .בשלב זה ,מנותח המצב הקיים ומוגדרות סוגיות
והזדמנויות אליהן צריכה התוכנית להתייחס.

ב.

הגדרת חזון ,מטרות וגיבוש פרוגרמה רעיונית
על סמך המידע שנאסף בשלב הקודם ,מוגדר החזון להתפתחותה העתידית של קריית
אונו לשנת  ,2040מטרות התוכנית ,יעדיה וסוגיות תכנוניות מרכזיות .מטרות ויעדי
בתכנית עשויים להתעדכן במהלך הכנת התכנית בהתאם להתקדמות העבודה .בתום
שלב זה מוגדרים כיווני הפיתוח המרכזיים.

ג.

הכנת חלופות תכנוניות לתכנית המתאר וגיבוש חלופה נבחרת
הסוגיות המרכזיות שאותרו בשלבי התכנון הקודמים ,ישמשו כנקודת המוצא לתכנון.
החלופות התכנוניות מציגות אפשרויות מרחביות שונות להשגת מטרות התכנית .בהמשך
יתבצע תהליך הערכה ביחס לחלופות אלו ,ותגובש חלופה מועדפת או משולבת.

ד.

גיבוש תכנית המתאר והכנת המסמכים
בשלב זה יוכנו מסמכי התכנית הסטטוטוריים הנדרשים על פי חוק לצורך אישור
התוכנית :תשריט ,הוראות תכנית ונספחים ,לקראת הגשתם לוועדה המקומית לתכנון
ובנייה .בהמשך תועבר התכנית לתהליך אישור סטטוטורי בוועדה המחוזית של תל אביב.
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המסגרת החוקית
 .1המדריך להקצאת שטחי ציבור
המדריך להקצאת שטחי ציבור נועד להגדיר את מכסת השטחים הנדרשים להקצאה לצורכי
ציבור בתוכניות .מטרתו העיקרית של המדריך היא לשמש כלי עזר למתכנן ולמוסד התכנון
לעת גיבוש תכנית וקידומה בהליך הסטטוטורי .בנוסף ,מיועד המדריך לשמש כלי עזר בידי
הרשות המקומית לצורך ניהול שוטף של שטחי הציבור שברשותה ,וזאת לעת תכנונם,
מימונם והקמתם בפועל .המדריך העדכני על פיו מוכנות כיום הפרוגרמות לצורכי ציבור הינו
"תדריך הקצאות הקרקע לצורכי ציבור" אשר אושר בהחלטת ממשלה מס'  2873מיום 28
בינואר  .2001בחלוף השנים מאז אישורו של התדריך נצבר ניסיון רב בנוגע לאופן יישומו,
ניסיון שהצביע על הצורך לעדכנו במספר היבטים .זאת על רקע התמורות הדמוגרפיות שחלו
מאז מועד פרסומו של התדריך הקודם ,ובעיקר לאור הצורך להתאימו לאתגרים התכנוניים
העומדים כיום בפתחה של מערכת התכנון בישראל.

 .2תכולת המדריך
מדריך זה נועד כאמור ,לסייע בתכנון השטחים הנדרשים לצורכי הציבור בתוכנית .לצורך זה
הוגדרו במדריך כללי תכנון והקצאה של שירותי ציבור שונים ,שעל בסיסם יכול צוות התכנון
להגדיר בתוכנית את המענה התכנוני ,בהתאם לצורכי האוכלוסייה ולמאפייניה באותו מקום.
להלן שירותי הציבור הנכללים במדריך:
א.

שירותי חינוך

ב.

שירותי בריאות

ג.

שירותי רווחה

ד.

שירותי תרבות וקהילה

ה.

שירותי דת

ו.

שירותי ספורט

ז.

שירותי חירום

ח.

שירותים כלל-עירוניים

ט.

המרחב הציבורי הפתוח
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 .3יעדי המדריך ועקרונותיו
אתגרי התכנון המרכזיים עמם נדרש המדריך להתמודד הם:
הצורך להמשיך ולספק את המענה התכנוני המיטבי של צורכי הציבור וההכרה כי עתודות
הקרקע לפיתוח הולכות ואוזלות .המענה העיקרי לכל אלה מחייב ניצול מיטבי של הקרקע
בצפיפות בנייה הולכת וגוברת ועידוד ההתחדשות העירונית .לצורך מימוש יעדים אלו ,הוגדרו
מספר עקרונות מרכזיים העומדים בבסיס המדריך ,כדלקמן:
א.

מתן מענה לצורכי ציבור לא רק בקרקע אלא גם בשטח בנוי

ב.

ניצול אינטנסיבי ורב-שימושי של הקרקע לצורכי ציבור

ג.

אבחנה בין אזורי תכנון שונים :מתחם חדש מול מרקם בנוי (התחדשות עירונית)

ד.

התאמה פרטנית של מאפייני אוכלוסיית היעד (בהתאם למאפייני אזור התכנון
ולאירוע התכנוני)

ה.

מתן גמישות לשימוש בפועל בשטחים לצורכי ציבור.
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מטרת הביקורת
 .1הביקורת תבדוק קיומם של שטחים חומים עבור מוסדות חינוך בעיר בהתאם לצפי לגידול
האוכלוסייה לשנת היעד  2040וזאת על פי הנתונים מתוכנית המתאר לקריית אונו .
 .2הביקורת תבדוק שהשטחים שהקצו עורכי תכנית המתאר לקריית אונו עבור מוסדות
חינוך עומדים בתקנים לעניין הקצאת שטחי ציבור.
 .3בדוח זה ,הביקורת התמקדה בשירותי החינוך הבאים:
א.

גני ילדים.

ב.

בתי ספר יסודיים.

ג.

בתי ספר על יסודיים.
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שיטת הביקורת
 .1סקירת תכנית המתאר.
 .2סקירת תקנים לעניין הקצאת שטחי ציבור.
 .3שיחות עם מהנדסת העיר.
 .4שיחה עם מנהלת אגף החינוך.
 .5שיחה עם מנהלת מדור תקציב ומנהל במחלקת החינוך.
 .6שיחה עם עורכת הפרוגרמה של תכנית המתאר לקריית אונו.
 .7שיחה עם עורך תכנית המתאר של קריית אונו.
 .8שיחה עם מנהלת מחלקת תכנון עיר.
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פירוט הממצאים
גני ילדים
 .1התקן להקצאת שטחי ציבור לעניין גני ילדים
א.

אוכלוסיית יעד -גילאי  3עד  6שנים ( 3שנתונים)

ב.

שיעור השתתפות 100% -מקבוצת הגיל.

ג.

מספר ילדים בכיתה 30 -בממוצע.

ד.

הנחיות תכנון -מומלץ למקם את הגנים כך שמרחק ההליכה מהגן למרבית מגרשי
המגורים יהיה בטווח של  250-500מ' (בהתאם לצפיפות הבינוי באזור).

ה.

מכסות שטח

מספר

אפשרות א' -הקצאת קרקע

אפשרות ב' הקצאת שטח בנוי

כיתות

במגרש ציבורי

במגרש ציבורי

1-3

חצי דונם לכיתה
שלוש כיתות בקומת קרקע וכיתה
אחת בקומה + 1החצר (מרפסת)
על הגג .סה"כ  1.5דונם.

4

לכל כיתה שטח של  130מ"ר 200 +
מ"ר חצר /מרפסת

ארבע כיתות בקומת קרקע ושתי
כיתות בקומה + 1החצר
(מרפסת) על הגג .סה"כ  2דונם.

5-6

בין  1ל 1.5 -דונם בהתאם
למספר הכיתות בשכבת בי"ס (2-
חטיבה

 .)4המגרש יוקצה בצמוד למגרש

צעירה

בי"ס יסודי

 .2העקרונות המובאים בתכנית המתאר לעניין גני ילדים
א .גודל אשכולות גנים -מוצע להקים אשכולות של  2-6כיתות גן וכן להצמידם לבי"ס
יסודיים כדי לאפשר שיתוף תפקודי בין תלמידי הגן לתלמידי כיתות א-ב.
ב .פריסה -מוצע כי גני הילדים יהיו בפיזור נרחב ככל האפשר בתוך מרקמי המגורים
רצוי בסמיכות למעונות יום .גני ילדים יוקצו ברמה השכונתית .מוצע כי צמוד לכל
בי"ס יסודי חדש תוקצה קרקע לאשכול כיתות גן חובה.
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ג .שילוב כיתות גן במגורים -מוצע כי רק במקרים ייחודיים של התחדשות עירונית
ומחסור בקרקע ציבורית ישולבו כיתות הגן החדשות הנדרשות ,בקומות הקרקע של
מבני המגורים תוך הבטחת תנאי הפעלה לגני ילדים .ההמלצה המקובלת היא כי כ-
 30%של הכיתות הנדרשות עבור ההתחדשות העירונית ,יוקצו כמשולבות בתוך
מבני מגורים.
ד .שילוב גני ילדים -מוצע לשלב  4-6כיתות באותו מגרש .ניתן לשלב כיתות גן למעון
יום באותו מגרש תוך שילוב דו קומתי (מעון היום בקומה השנייה) .מעל גני הילדים
מוצע לאפשר בניית  2-3קומות לשילוב מוסדות כגון מועדוניות ,תחנה לבריאות
המשפחה .קופ"ח ,שירותים קהילתיים או מוניציפליים ,שירותי רווחה ,בית כנסת וכו'.

 .3פירוט גני הילדים בעיר
בקריית אונו פועלים  68גני ילדים על פי הפירוט הבא:
שם גן
ארז  -רימונים
ברוש  -רימונים
כרמים
פסגות  -שפתי
אלמוגן  -שלמה המלך
אתרוג
יסמין  -זמיר א'
תלתן  -זמיר ב'
הדס
הדר שפתי
אמנון
כלנית  -תמר
חבצלת  -חבצלת א'
חצב-חבצלת ב'
אלה
רימון
שקד  -רימון ב'
תות  -רימון א'
ורדים  -פרדס ג'
לילך  -פרדס ב'
נופר  -פרדס א'
סביון
סחלב  -פרדס ה'
צבעוני
רותם  -פרדס ד'

כתובת הגן
בר יהודה 8
בר יהודה 8
דרך איתן 1
דרך איתן 1
הגפן 13
הגפן 13
הדרור 19
הדרור 19
ההדר 10
ההדר 10
הזמיר 37
הזמיר 37
החבצלת 12
החבצלת 12
המעגל 3
המעגל 3
המעגל 56
המעגל 56
הפרדס 6
הפרדס 6
הפרדס 6
הפרדס 6
הפרדס 6
הפרדס 6
הפרדס 6

סוג הגן
חובה  /מעורב
חובה  /מעורב
מכיל
שפתי
טרום חובה
חובה  /מעורב
חובה  /מעורב
טרום חובה
טרום חובה
שפתי
טרום חובה
טרום חובה
חובה  /מעורב
חובה  /מעורב
חובה  /מעורב
טרום חובה
טרום חובה
טרום חובה
טרום חובה
טרום חובה
חובה  /מעורב
משולב
חובה  /מעורב
חובה  /מעורב
חובה  /מעורב
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שחף

טרום חובה

דוכיפת שפתי
כחל  -המגדל
כנרית  -וינגייט
סנונית  -בראשית
אשכולית
עפרוני  -זבוטינסקי
סתוונית
אנפה  -מונטיפיורי א'
נחליאלי-מונטיפיוריב'
ירדן
סער
פולג
שניר
גמלא  -ורשה
ורשה  -חרמון
דרור  -הנשיא
גני אילן
אדיר
מירון
אגוז  -שילה חט"צ
גפן שילה צעירים
תמר  -שילה צעירים
בשמת
יקינטון  -נרקיס ג'
נרקיס שפתי
שושן  -נרקיס ב'
אלון  -תקשורתי
צאלון  -שטרן ב'
יהב
אודם  -פסגה ב'
תבור  -פסגה א'
ארבל
ארגמן
גולן
להבים שפתי
רביד
גלבוע  -פסגה ג'
כרמל  -פסגה ד'
חרצית  -רקפת ב'
בנטל
הרדוף
נורית

שפתי
חובה  /מעורב
חובה  /מעורב
טרום חובה
טרום חובה
משולב
טרום חובה
חובה  /מעורב
טרום חובה
טרום חובה
טרום חובה
חובה  /מעורב
טרום חובה
חובה  /מעורב
חובה  /מעורב
חובה  /מעורב
חובה  /מעורב
טרום חובה
טרום חובה
חובה  /מעורב
טרום חובה
טרום חובה
חובה  /מעורב
חובה  /מעורב
שפתי
טרום חובה
תקשורתי
טרום חובה
טרום חובה
חובה  /מעורב
חובה  /מעורב
חובה  /מעורב
חובה  /מעורב
חובה  /מעורב
שפתי
טרום חובה
חובה  /מעורב
חובה  /מעורב
טרום חובה
טרום חובה
טרום חובה
טרום חובה

הרב שלום יצחק
הלוי 1
הרצל 66
הרצל 66
וינגיט 2
וינגיט 2
ז'בוטינסקי 22
ז'בוטינסקי 22
חבצלת 12
מונטיפיורי 22
מונטיפיורי 22
נהר הירדן 8
נהר הירדן 8
נהר הירדן 8
נהר הירדן 8
נחל גמלא 10
נחל גמלא 10
סוקולוב 4
סנה משה
סעדיה גאון 30
סעדיה גאון 30
פנקס 38
פנקס 38
פנקס 38
צדקיהו 6
צדקיהו 6
צדקיהו 6
צדקיהו 6
קורצ'ק 27
קורצ'ק 27
רבין יצחק 2
רבין יצחק 29
רבין יצחק 29
רבין יצחק 30
רבין יצחק 30
רבין יצחק 30
רבין יצחק 30
רבין יצחק 30
רבין יצחק 31
רבין יצחק 31
רקפת 10
רש"י 2
רש"י 2
שאול המלך 1
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 .4הקצאות ופריסת שטחים לגני ילדים ברחבי העיר
א .ביקוש לגני ילדים
בטבלה הבאה מפורט הביקוש לגני ילדים באזורי העיר השונים במלוא קיבולת
התכנית:
מספר תלמידים
בשנתון

אזור
מרקם ותיק +
התחדשות עירונית
מתחם א .שרון
מתחם תל השומר
סה"כ

מספר כיתות
( 3שנתונים)

1,050

105

90

9

340

34

1,480

148

ב .מרקם ותיק ושכונות בהן מבוצעת התחדשות עירונית
המצב כיום הוא שישנן כ 68 -כיתות גן ברחבי העיר ועבור הקיבולת המקסימלית של
תכנית המתאר נדרשות  105כיתות גן כלומר תוספת של  37כיתות גן.
לדברי מנהלת מדור תקציב ומנהל במחלקת החינוך תוספת זו של  37כיתות גן תבוא
מהבאים:


ישנם מספר גני ילדים נוספים מעבר לרשימה מעלה שמושכרים לצדדים
שלישיים.



בניית כיתות גן מעל גני ילדים קיימים .נכון להיום נבנות  2כיתות גן בשכונת
עבר הירדן.



בניית כיתות גן בתוך הבניינים העוברים התחדשות עירונית .ההמלצה של
עורכי תכנית המתאר לקריית אונו היא כי כ 30% -של הכיתות הנדרשות
עבור ההתחדשות העירונית ,יוקצו כמשולבות בתוך מבני מגורים .נכון להיום
ב 4-פרויקטים של התחדשות עירונית קיימות הקצאות של שטחים חומים:
.i

פרויקט בר יהודה -כ 11,700 -מ"ר.

.ii

פרויקט אחאב -כ 350 -מ"ר.

.iii

פרויקט הרוגי מלכות בבל -כ 1050 -מ"ר.

.iv

פרויקט לוי אשכול צפון -כ 3100 -מ"ר.
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ג .שכונות עתידיות
כאמור לעיל אגף החינוך שוקד בימים אלו על הכנת תכנית אב לחינוך אשר תכיל
מיקומים מוצעים עבור גני ילדים בשכונות חדשות.
מסקירת הפרוגרמה לפריסת מוסדות חינוך בשכונות העתידיות בקריית אונו אחר
מגרשים בני  2-4דונם עבור גני ילדים בני  6-12כיתות התקבלו הממצאים הבאים:
אזור
מתחם א .שרון
מתחם א .שרון
סה"כ מתחם א .שרון
מתחם תל השומר
מתחם תל השומר
מתחם תל השומר
מתחם תל השומר
מתחם תל השומר
מתחם תל השומר
מתחם תל השומר
מתחם תל השומר
מתחם תל השומר
מתחם תל השומר
מתחם תל השומר
סה"כ מתחם תל
השומר

מספר
מגרש
64
65

גודל מגרש
בדונם
4.8
2.5

43
44
46
48
49
50
53
54
55
56
60

2.2
2.3
4
3.3
2.6
4.1
4.7
2.4
4.4
3.5
4

מספר
כיתות
12
6
18
6
6
12
6
6
12
12
6
12
6
12
96

 .5שילוב גני ילדים
גני הילדים הינם ברובם חד קומתיים על הקרקע .לדברי מנהלת מדור תקציב ומנהל
במחלקת החינוך בעירייה ,קיימת בקשה לבניית קומה שנייה בגן הנמצא בשכונת עבר
הירדן.

בתי ספר יסודיים
 .6מצאי קיים ועתידי של כיתות בבתי ספר יסודיים
כיום פועלות בקריית אונו  138כיתות בית ספר יסודי ב 8 -בתי ספר .במלוא קיבולת התוכנית
יפעלו בקריית אונו  330כיתות בית ספר יסודיים ,שיופעלו במסגרת מוסדות בני 12-30
כיתות .במסגרת תכנית המתאר נדרשת תוספת של  192כיתות יסודי.
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 .7התקן להקצאת שטחי ציבור לעניין בתי ספר יסודיים
א.

אוכלוסיית יעד -גילאי  6( 7-12שנתונים)

ב.

שיעור השתתפות 100% -מקבוצת הגיל.

ג.

מספר ילדים בכיתה 27 -בממוצע.

ד.

שילובים -מומלץ לשלב בבי"ס אגף קהילתי (תוספת שטח בנוי של כ500-800 -
מ"ר) כמו כן אולם ספורט בשטח  500-1000מ"ר וכן חצר חוץ הכוללת מגרש משולב
(הכולל  2מגרשי כדורסל)

ה.

מיקום בית הספר -מומלץ למקם את בי"ס במרחק הליכה של  500-750מטר
ממגרשי המגורים.

ו.

מכסות שטח 0.4 -דונם לכיתה במתחם חדש ו 0.3 -דונם לכיתה במרקם בנוי.

 .8תוספת ופריסת כיתות בתי ספר יסודיים על פי התקן להקצאת
שטחי ציבור
א .תוספת כיתות בבתי ספר קיימים
שטח
מגרש
בדונם

פוטנציאל
תוספת
כיתות

גודל
בי"ס
מוצע

מס'
מגרש

מס'
שם בי"ס כיתות
קיימות
18

8.8

11

29

21

ורשה

30

10.4

4

34

31

יעקב כהן

18

12.9

25

43

34

ניר

18

15.6

34

52

23

עלומים

18

14.8

3

21

14

רימונים

24

7.8

2

26

16

שרת

37

מבנה
שילה

12

15

8.2
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27

הערות

מתוכנן
להוסיף
למתחם
21
כיתות על
יסודי.
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במקום
מבנה
מד"א

שילה
חדש

41

דמוקרטי

סה"כ
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-

3.5

12

12

-

3.0

6

6

112

250

138

ב .פוטנציאל כיתות בבתי ספר חדשים
מס'
מגרש

שם השכונה

שטח
מגרש
בדונם

פוטנציאל
כיתות

63

אריאל שרון

8.9

22

66

אריאל שרון

9.3

23

69

צומת סביון

9

22

47

תמל 1001

9.8

24

52

שמורת
האקליפטוסים

9

22

57

שמורת
האקליפטוסים

10.5

26
139

סה"כ

ג .סיכום תוספת כיתות -על פי התחשיב לעיל שנעשה על פי הוראות התקן להקצאת
שטחי ציבור הרי שתוספת הכיתות האפשרית מסתכמת ב 251 -כיתות על פי
הפירוט הבא:


בתי ספר קיימים -תוספת של  112כיתות



בתי ספר חדשים -תוספת של  139כיתות
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 .9תוספת ופריסת כיתות בתי ספר יסודיים על פי תכנית המתאר
להלן הצעה לפריסת מערכת בתי הספר היסודיים במגרשים הפזורים ברחבי העיר המיועדים
עבור מוסדות חינוך.
הפרוגרמה לפריסת מוסדות חינוך הכוללת את מספרי וייעודי המגרשים מופיעה כנספח בסוף
דוח זה.
א .תוספת כיתות בבתי ספר קיימים
מס'
מגרש

שם בי"ס

מס'
כיתות
קיימות

שטח
מגרש
בדונם

פוטנציאל גודל
בי"ס
תוספת
מוצע
כיתות

21

ורשה

18

8.8

6

24

31

יעקב כהן

30

10.4

-

30

34

ניר

18

12.9

18

36

23
14

עלומים
רימונים

18
18

15.6
14.8

6
-

24
18

16

שרת

24

7.8

-

24

37

מבנה
שילה

12

8.2

12

24

99

שילה
חדש

-

3.5

12

12

138

3

6
60

6
198

41
סה"כ

דמוקרטי

הערות
לא עומד במכסת
הקרקע -נדרש  9.6דונם
לא עומד במכסת
הקרקע -נדרש  12דונם
לא עומד במכסת
הקרקע -נדרש 14.4
דונם

לא עומד במכסת
הקרקע -נדרש  9.6דונם
לא עומד במכסת
הקרקע -נדרש  9.6דונם
לא עומד במכסת
הקרקע -נדרש  4.8דונם

מהטבלה לעיל ניתן לראות כי עורכי תכנית המתאר החמירו על הוראות התקן להקצאת
שטחי ציבור וחישבו כל כיתה לפי  0.4דונם כמו במתחם חדש ולא לפי  0.3דונם כמו במרקם
בנוי .במידה ונבצע חישוב לפי הוראות התקן הרי שתוספת הכיתות האפשרית הינה גבוהה
יותר.
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ב .פוטנציאל כיתות בבתי ספר חדשים
מס'
מגרש

שם השכונה

שטח
מגרש
בדונם

פוטנציאל
כיתות

63

אריאל שרון

9.3

24

66

אריאל שרון

8.9

24

69

צומת סביון

9

24

47

תמל 1001

9.8

24

52

שמורת
האקליפטוסים

9

24

57

שמורת
האקליפטוסים

10.5

24

סה"כ

הערות
לא עומד במכסת
הקרקע -נדרש 9.6
דונם
לא עומד במכסת
הקרקע -נדרש 9.6
דונם
לא עומד במכסת
הקרקע -נדרש 9.6
דונם
לא עומד במכסת
הקרקע -נדרש 9.6
דונם
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ג .סיכום תוספת כיתות -על פי התחשיב לעיל שנעשה במסגרת תכנית המתאר
לקריית אונו הרי שתוספת הכיתות האפשרית מסתכמת ב 204 -כיתות על פי הפירוט
הבא:


בתי ספר קיימים -תוספת של  60כיתות



בתי ספר חדשים -תוספת של  144כיתות

בתי ספר על יסודיים:
 .10מצאי קיים ועתידי של כיתות בבתי ספר יסודיים
כיום פועלות בקריית אונו  84כיתות בית ספר על יסודי ב 3 -בתי ספר .במלוא קיבולת
התוכנית יפעלו בשנת היעד של התוכנית  330כיתות על יסודי במסגרת חטיבות ביניים
וחטיבות עליונות ,תוספת של  246כיתות על מצאי הכיתות הקיים כיום .על חלק מהמגרשים
יוקמו חטיבות ביניים בלבד בעוד על חלקם יוקמו קריות חינוך שיוכלו לכלול גם חט"ב וגם
חט"ע.
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 .11התקן להקצאת שטחי ציבור לעניין בתי ספר על יסודיים:
א .אוכלוסיית יעד -גילאי  6( 13-18שנתונים)
ב .שיעור השתתפות 100% -מקבוצת הגיל.
ג .מספר ילדים בכיתה 27 -בממוצע.
ד .שילובים -אולם ספורט בשטח  500-1000מ"ר וכן חצר חוץ הכוללת מגרש משולב
(הכולל  2מגרשי כדורסל) .כמו כן מרכז קהילתי קטן או בינוני הכולל גם ספרייה
ושירותים קהילתיים אחרים .השילוב ייעשה על ידי בניית אגף במתחם בית הספר
ושימוש משותף באולם הספורט ובשטחים הפתוחים.
ה .מכסות שטח 0.5 :דונם לכיתה במתחם חדש ו 0.4 -דונם לכיתה במרקם בנוי.

 .12תוספת ופריסת כיתות בתי ספר על יסודיים על פי התקן
להקצאת שטחי ציבור
א .תוספת כיתות בבתי ספר קיימים
מס'
מגרש

מס'
שם בי"ס כיתות
קיימות

14

רימונים

18

41

21

14.8

בן צבי +
שז"ר

84

47

33

דמוקרטי

-

3

3

סה"כ

ב.

שטח
מגרש
בדונם

-

פוטנציאל גודל
בי"ס
תוספת
מוצע
כיתות

57

84
פוטנציאל כיתות בבתי ספר חדשים

מס'
מגרש

שם השכונה

שטח
מגרש
בדונם

פוטנציאל
כיתות

45

תמל 1001

27

54

149

הערות

במגרש ישנן 21
 21כיתות יסודי.

117

במגרש ישנן  6כיתות
 3יסודי.
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51

שמורת
האקליפטוסים

30

60

62

צומת סביון

12.7

25

58

צומת סביון

11.7

23
162

סה"כ

ג .סיכום תוספת כיתות -על פי התחשיב לעיל שנעשה על פי הוראות התקן להקצאת
שטחי ציבור הרי שתוספת הכיתות האפשרית מסתכמת ב 219 -כיתות על פי הפירוט
הבא:


בתי ספר קיימים -תוספת של  57כיתות



בתי ספר חדשים -תוספת של  162כיתות

 .13תוספת ופריסת כיתות בתי ספר על יסודיים על פי תכנית
המתאר
להלן הצעות התכנית לתוספת מוסדות ולמיקומים עבור כיתות העל יסודי הנדרשות.
הפרוגרמה לפריסת מוסדות חינוך הכוללת את מספרי וייעודי המגרשים מופיעה כנספח בסוף
דוח זה.
א .תוספת כיתות בבתי ספר קיימים
מס'
מגרש

שם בי"ס

מס'
כיתות
קיימות

14

רימונים

-

18

בן צבי +
שז"ר

41

דמוקרטי

84

-

שטח
מגרש
בדונם

פוטנציאל גודל
בי"ס
תוספת
מוצע
כיתות

14.8

21

47

36

3

6
150

הערות

במגרש ישנן 18
כיתות יסודי .המגרש
אינו עומד במכסת
הקרקע -נדרש 17.7
 21דונם.
המגרש אינו עומד
במכסת הקרקע-
 120נדרש  60דונם.
במגרש ישנן  6כיתות
יסודי .המגרש אינו
עומד במכסת
הקרקע -נדרש 5.4
 6דונם.
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סה"כ
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63

84

מהטבלה לעיל ניתן לראות כי עורכי תכנית המתאר החמירו על הוראות התקן להקצאת
שטחי ציבור וחישבו כל כיתה לפי  0.5דונם כמו במתחם חדש ולא לפי  0.4דונם כמו במרקם
בנוי.
ב .פוטנציאל כיתות בבתי ספר חדשים
מס'
מגרש

שם השכונה

שטח
מגרש
בדונם

פוטנציאל
כיתות

45

תמל 1001

27

54

51

שמורת
האקליפטוסים

30

60

62

צומת סביון

12.7

24

58

צומת סביון

11.7

24

סה"כ

הערות

המגרש אינו עומד
במכסת הקרקע-
נדרש  12דונם.

162

ג .סיכום תוספת כיתות -על פי התחשיב לעיל שנעשה במסגרת תכנית המתאר לקריית
אונו הרי שתוספת הכיתות האפשרית מסתכמת ב 225 -כיתות על פי הפירוט הבא:


בתי ספר קיימים -תוספת של  63כיתות



בתי ספר חדשים -תוספת של  162כיתות
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סיכום ומסקנות
 .1הביקורת בדקה את מצב השטחים החומים בעיר המיועדים עבור גני ילדים ,בתי ספר
יסודיים ,חטיבות ביניים ותיכונים בעיר קריית אונו .הבדיקה בוצעה לאור הגידול
הצפוי באוכלוסייה עקב התחדשות עירונית ובניית שכונות חדשות בעיר קריית אונו.
 .2בדוח זה נעזרה הביקורת בתוכנית המתאר לקריית אונו אשר מקודמת על ידי מנהל
התכנון מחוז תל אביב בשיתוף עם עיריית קריית אונו.
 .3הביקורת רוצה לציין כי תכנית המתאר הינה תכנית "הצופה פני עתיד" ועל כן בהחלט
ייתכנו שינויים עד לשנת היעד . 2040
 .4הקצאת שטחים לגני ילדים ברחבי העיר
אגף החינוך שוקד בימים אלו על הכנת תכנית אב לחינוך אשר תכיל מיקומים מוצעים
עבור גני ילדים חדשים.
מסקירת הפרוגרמה לפריסת מוסדות חינוך בשכונות העתידיות בקריית אונו אחר
מגרשים עבור גני ילדים נמצא כי קיימים שטחים חומים בכדי לענות על הביקוש
לגנים בשכונות אלו .כמו כן לדעת הביקורת הביקוש לגני הילדים במרקם הוותיק
ייענה על ידי שילוב גני ילדים במבני המגורים שעברו התחדשות עירונית כפי שנעשה
היום ב 4-פרויקטים ברחבי העיר וכן מתוספת קומות לגנים קיימים .
 .5שילוב גני ילדים
הביקורת מצאה כי רוב גני הילדים ברחבי העיר הינם חד קומתיים.
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של בתי ספר יסודיים ועל יסודיים והן בצפיפות בתי הספר.
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מבוא
הביקורת נתבקשה על ידי מנכ"ל העירייה לבדוק חשד שמסך מחשב השייך לעיריית קריית
אונו נגנב.
חשד זה נוצר עקב שיחה שיזמה אחראית המחשוב של העירייה עם מנכ"ל העירייה ובו
הביעה את חששה כי המסך הנדון נגנב.
לדבריה ,בחודש אוגוסט  2017סיפקה לעובד הוועדה לתכנון ובנייה קריית אונו מחשב ומסך
חדשים .המסך שסופק היה מדגם " .Philips 24לאחר מספר שבועות לדבריה החל העובד
להתלונן על כך שמסך המחשב שסופק לו קטן מדי ואינו מתאים לצרכי עבודתו .כששמעה
זאת אחראית המחשוב התפלאה שכן זכרה שסיפקה לעובד מסך בגודל ".24
כשביקרה בחדרו של העובד התפלאה לראות שיש לו מסך מדגם " AOC 21בעוד שהיא זכרה
שסיפקה לו מסך מדגם ".Philips 24
אחראית המחשוב שתפה את חששה מיד עם מנכ"ל העירייה אשר ביקש לבדוק נושא זה.
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מטרת הביקורת
 .1אישוש או הפרכת החשד לפיו מסך המחשב נגנב.
 .2בנוסף ,תיקון ליקויים נוספים שנמצאו על ידי הביקורת בעת ביצוע הבדיקה .הליקויים
נוגעים בעיקר:
א.

שמירת ציוד ונעילת חדרים.

ב.

אופן ניפוק ציוד מחשב.

ג.

תיעוד ניפוק ציוד מחשב.

ד.

סימון ציוד מחשב בבעלות העירייה.

לדעת הביקורת יש לטפל באופן מידי בליקוים אלו כפי שמובא בפרק סיכום ומסקנות.
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שיטת הביקורת
 .1שיחה עם אחראית המחשוב בעירייה.
 .2שיחה עם עובד הוועדה לתכנון ובנייה קריית אונו.
 .3שיחה עם מנכ"ל העירייה.
 .4שיחה עם מזכירת הוועדה לתכנון ובנייה.
 .5שיחה עם מנהל מחלקת בינוי.
 .6שיחה עם מזכירת מנהל מחלקת בינוי.
 .7שיחה עם עובד החברה שמספקת לעירייה ציוד מחשב.
 .8שיחה עם שני עובדים חיצוניים שהיו עם אחראית המחשוב בעת התקנת המסך
לעובד הוועדה לתכנון ובניה.
 .9צפייה במסמכים הקשורים לנושא.
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פירוט הממצאים
 .1שיחה עם מנכ"ל העירייה:
בתאריך  8.11.2017ערכה הביקורת שיחה עם מנכ"ל העירייה .לדברי מנכ"ל העירייה
אחראית המחשוב יזמה אתו שיחה בתאריך  7.11.2017ובו העלתה את החשד כי מסך
מחשב שסופק לעובד העירייה נגנב .לדבריו אחראית המחשוב חושדת כי מסך המחשב
מדגם  24" Philipsשסופק לעובד נלקח על ידו לביתו ובמקומו הביא העובד למשרדו
מסך מדגם  21" AOCאשר הינו מסך זול יותר מזה שסופק לו.

 .2שיחה עם אחראית המחשוב בעירייה:
בתאריך  8.11.2017ערכה הביקורת שיחה עם אחראית המחשוב בעירייה .לדבריה
במהלך חודש אוגוסט  2017סופקו מסך מדגם " Philips 24ומחשב חדש לעובד הנדון.
במהלך חודש ספטמבר  2017התקינה אחראית המחשוב את המחשב והמסך לעובד.
לדברי אחראית המחשוב במהלך החודש שלאחר התקנת המחשב היא קבלה פניות
רבות מאותו עובד לגבי תקלות שנמצאו במחשב החדש .אחראית המחשוב טיפלה
בתקלות אלו ולדבריה היא זוכרת בוודאות כי בעת הטיפול בתקלות לעובד היה מסך
מדגם " .Philips 24לפני מספר ימים התחיל העובד להתלונן כי גודל מסך המחשב
שסופק לו קטן לצרכי עבודתו וביקש שיחליפו את המסך למסך גדול יותר .לתדהמת
אחראית המחשוב בעירייה המסך שהיה לעובד היה מסך מדגם " AOC 21ולא מסך
" Philips 24שסופק לו לטענתה .אחראית המחשוב בעירייה בטוחה שסיפקה לעובד מסך
מדגם " Philips 24מהסיבות הבאות:
א.

לטענתה מעולם היא לא הזמינה לעובדי העירייה מסכים של חברת .AOC

ב.

היא זוכרת שחיברה את המסך למחשב בחיבור  HDMIולטענתה למסך  AOCהמצוי
בידי העובד אין חיבור שכזה.

ג.

היא זוכרת שבעת הטיפול בתקלות המחשב של העובד היא ראתה מסך מדגם
".Philips 24

ד.

בטופס הזמנת המחשב לעובד מצוין במפורש מסך מדגם .Philips

ה.

ישנם שלושה אנשים נוספים שיכולים לתמוך בטענותיה :מזכירת הוועדה לתכנון
ובנייה שהזמינה את המחשב ,עובד חיצוני האחראי על המדפסות בעירייה וכן עובד
חברת אוטומציה אשר היו נוכחים בעת התקנת המחשב לאותו עובד.
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 .3שיחה עם מזכירת הוועדה לתכנון ובנייה:
בתאריך  8.11.2017ערכה הביקורת שיחה עם מזכירת הוועדה לתכנון ובנייה .מזכירת
הוועדה העבירה לביקורת מסמכים ובהם בין היתר מיילים בינה לבין אחראית המחשוב
בעירייה על בקשה להזמנת מחשב ומסך חדשים לעובד .כמו כן היא הציגה הצעת מחיר
מספק המחשבים של העירייה ,טופס הזמנת ציוד מאותו ספק וכן חשבונית בדבר רכישת
המחשב והמסך .בכל המסמכים המתוארים לעיל נכתב במפורש שיסופק מסך מדגם
 .Philipsהמסמכים המתוארים לעיל מובאים בסוף דוח זה כנספח א'.

 .4שיחה עם עובד הוועדה לתכנון ובנייה קריית אונו:
בתאריך  8.11.2017ערכה הביקורת שיחה עם העובד הנדון .לדבריו המסך שסופק לו
הינו מדגם  AOCולא  Philipsכפי שטוענת אחראית המחשוב בעירייה .כמו כן אמר העובד
כי הוא מוכן להיבדק במכונת פוליגרף לשם אימות דבריו .הביקורת בדקה את מסך
המחשב המצוי בידי העובד מדגם  AOCומצאה כי ישנו חיבור  HDMIלמסך זה.

 .5שיחה עם עובד חיצוני האחראי על המדפסות בעירייה:
בתאריך  8.11.2017ערכה הביקורת שיחה טלפונית עם האחראי על המדפסות בעירייה.
לדבריו הוא נכח בעת התקנת המחשב לעובד הנדון .לשאלת הביקורת האם הוא זוכר
את דגם המסך שהותקן הוא ענה כי הוא זוכר שצבעו של המסך שחור והוא כמעט בטוח
שגודל המסך היה בסביבות " .17לדבריו הוא אינו זוכר את דגם המסך שהותקן.

 .6שיחה עם עובד חברת אוטומציה:
בתאריך  15.11.2017ערכה הביקורת שיחה טלפונית עם עובד חברת אוטומציה .לדבריו
הוא נכח בעת התקנת המחשב לעובד הנדון .לשאלת הביקורת האם הוא זוכר את דגם
המסך שהותקן הוא ענה כי הוא אינו זוכר את דגם המסך שהותקן אולם הוא בטוח
בוודאות כי הוא חובר למחשב באמצעות חיבור .HDMI

 .7שיחה מספר  1עם עובד חברת צי'פ מחשבים:
בתאריך  14.11.2017ערכה הביקורת שיחה עם חברת צ'יפ מחשבים .חברת צ'יפ
מחשבים מספקת את ציוד המחשוב לעירייה .עובד החברה ציין כי בחודש אוגוסט 2017
הוזמנו ארבעה מסכי מחשב של חברת  AOCלעיריית קריית אונו .שלושה מסכי מחשב
נרכשו עבור החווה החקלאית ומסך מחשב אחד נרכש עבור מחלקת בינוי.
160

חשד לגניבת ציוד מחשוב

דוח מבקר העירייה 5/2017

 .8שיחה עם מזכירת מחלקת בינוי:
בתאריך  15.11.2017ערכה הביקורת שיחה עם מנהלת מחלקת בינוי .בעקבות המידע
החדש שמסר עובד חברת צ'יפ מחשבים על כך שמסך מחשב אחד מדגם  AOCהוזמן
עבור המחלקה ביקשה הביקורת לראות מסך זה .לדברי מזכירת המחלקה המסך היחיד
שהוחלף הינו מסך המחשב של ראש המחלקה .הביקורת בדקה את המסך החדש של
ראש המחלקה ומצאה שמדובר במסך מדגם  Philipsולא מדגם  .AOCמזכירת המחלקה
הציגה בפני הביקורת את מסמך ההזמנה עבור במסך שנרכש עבור ראש המחלקה.
במסמך מצוין במפורש כי הוזמן מסך מדגם  .AOCהזמנה זו מצורפת בסוף דוח זה
כנספח .2
יש לציין כי הביקורת הגיעה מספר פעמים למשרדי מחלקת הבינוי ומצאה שאין עובדים
במשרדים אולם דלתות המשרדים לא היו נעולות וכך כל אדם שחפץ להיכנס למשרדי
מחלקת הבינוי ואף לגנוב משם ציוד יכול לעשות זאת באין מפריע.

 .9שיחה מספר  2עם עובד חברת צ'יפ מחשבים:
בתאריך  15.11.2017ערכה הביקורת שיחה טלפונית נוספת עם עובד חברת צ'יפ
מחשבים .חשד הביקורת הוא כי מסך המחשב של עובד הוועדה לתכנון ובניה הוחלף
במסך המחשב של מנהל מחלקת הנדסה .הביקורת נתנה לעובד חברת צ'יפ מחשבים
את מספרי הקטלוג של שני המסכים והוא אישר שאכן שני המסכים סופקו על ידי חברת
צ'יפ מחשבים ואכן מדובר בשתי ההזמנות המופיעות כנספחים בסוף דוח זה .כלומר לא
בוצעה גניבה של מסך מחשב אלא המסכים הוחלפו ,כנראה בתום לב ,בין שני העובדים.

 .10שיחה עם מנהל אגף הבינוי:
בתאריך  15.11.2017ערכה הביקורת שיחה טלפונית עם מנהל אגף הבינוי וזאת
בנוכחות מנכ"ל העירייה .הביקורת שאלה את מנהל האגף האם זכור לו איזה דגם מסך
הוזמן וסופק לו מלכתחילה והאם ייתכן שהמסך הוחלף לו ללא ידיעתו .מנהל האגף השיב
כי אינו יודע מה הוזמן בעבורו וכן לא הבחין שהוחלף לו מסך המחשב ללא ידיעתו.
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סיכום ומסקנות
 .1הביקורת נתבקשה לבדוק חשד לגניבת ציוד מחשוב השייך לעיריית קריית אונו.
 .2הביקורת הפריכה חשש זה בכך שמצאה שמסך המחשב שנחשד שנגנב  ,נמצא אצל
ראש אגף בינוי בעירייה.
.3הטענות הבאות הופרכו:
א.

נמצא כי הוזמנו מסכים מדגם  AOCלעירייה.

ב.

למסך ה AOC -יש חיבור .HDMI

ג.

שלושת העובדים שציינה כיכולים לתמוך בטענותיה לא אישרו לביקורת כי
אכן הותקן מסך מדגם  Philipsלעובד הוועדה לתכנון ובנייה קריית אונו.

 .4הביקורת רוצה לציין שהגם שבמקרה זה נמצא כי לא נגנב ציוד מחשוב  ,בכל מקרה
של חשד שכזה על אחראית המחשוב לפנות לממונה עליה כפי שעשתה במקרה זה.
 .5במהלך הבדיקה הביקורת מצאה ליקויים נוספים אשר לדעת הביקורת יש לתקנם ללא
דיחוי .להלן מסקנות הביקורת:
א.

יש להעביר נוהל ברור לכל עובדי העירייה על כך שיש לנעול את החדרים כל
זמן שאינם נמצאים בהם.

ב.

יש לערוך סקר עבור ציוד המחשוב (מחשבים ,מסכי מחשב ,מדפסות וכו')
הנמצא בעירייה.

ג.

יש להכין רשימה מסודרת ובה ציוד המחשבים הנמצא בידי כל עובד.

ד.

בעת הנפקת ציוד מחשוב חדש לעובד יש לרשום על טופס ייעודי את הציוד
שסופק כולל מספי קטלוג עבור כל ציוד ולהחתים את העובד על הטופס.

ה.

יש לנהל ארכיון מסודר (ידני או ממוחשב) של רשימת ציוד המחשוב שבידי
כל עובד וכן של הטפסים עליהם חתמו העובדים.

ו.

כאשר ציוד מחשוב מתקלקל ומוחלף יש לעדכן זאת ברשימה.

ז.

יש להטביע על כל ציוד מחשוב שמונפק את המילים "רכוש עיריית קריית
אונו"
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מבוא
היטל השבחה מהווה מקור הכנסה חשוב ומשמעותי לעירייה ומיועד על פי החוק למימון
פעולות תכנון ופיתוח של העיר.
היטל ההשבחה מוטל על בעל מקרקעין בעת מימוש זכויותיו בנכס ,בגין השבחת הנכס
(עליית ערכו) כתוצאה מאישור תכנית משביחה או מהשבחה אחרת אשר גרמו לעלייה בערך
הנכס.
המסגרת הנורמטיבית להיטל ההשבחה קבועה בסעיף 196א ובתוספת השלישית לחוק
התכנון והבניה (להלן :החוק) אשר מעניק לוועדה המקומית לתכנון ובניה את הסמכות (ואת
החובה) לגבות היטל השבחה בשיעור ובתנאים שנקבעו בחוק.
על פי החוק ,שיעורו של היטל ההשבחה הנו מחצית מערך השבחה אשר נגרמה מאחת
משלוש הסיבות הבאות:
א.

אישור תכנית משביחה

ב.

מתן הקלה

ג.

התרת שימוש חורג

גובה ההיטל אשר נגזר משיעור עליית ערך המקרקעין נקבע על סמך הערכת שמאי מקרקעין
ומועד החבות בהיטל חל במועד אישור התכנית המשביחה ,במועד מתן ההקלה או במועד
התרת השימוש החורג.
תשלום ההיטל (להבדיל ממועד החבות) צריך להיעשות עד למועד מימוש הזכויות בנכס
כאשר מימוש הזכויות יכול להיעשות באחת משלוש האפשרויות:
א.

קבלת היתר לבניה או לשימוש

ב.

התרת השימוש במקרקעין בפועל

ג.

העברת זכויות במקרקעין

על פי סעיף  9בתוספת השלישית לחוק ,סכום ההיטל צמוד למדד המחירים לצרכן או למדד
תשומות הבנייה ,הנמוך בין השניים ,ממועד תחילת התכנית המשביחה ,אישור ההקלה או
השימוש החורג ועד למועד התשלום בפועל .על פי סעיף  15בתוספת השלישית לחוק ,על
התשלום חל גם חוק הרשומ"ק (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) תש"ם 1980
ומכאן שבמקרה של איחור בתשלום ,תתווסף לתשלום ריבית פיגורים צמודה בשיעור כ9%-
בשנה (לפי סעיפים  1ו 2-בחוק הנ"ל ,עודכן בשנה האחרונה ל 6%-שנתי) או שיעור אחר
אשר יקבע.
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שמאי הוועדה המקומית שהנו מנהל מחלקת הנכסים בעירייה אחראי כאמור ,בין היתר ,על
הטיפול בהיטל השבחה ובכלל זה על קביעת החבות וגובה ההיטל בכל מקרה המגיע לטיפול
הוועדה המקומית .בקשות להעברת זכויות מגיעות לטיפול המחלקה מאגף הגבייה ואילו
בקשות למתן היתרים או הקלות מגיעות ממחלקת רישוי הבניה.
במחלקה שני עובדים ובהם מנהל מחלקה שהנו גם שמאי הוועדה המקומית וכן עובד
השבחה.
הטיפול בנושא היטל השבחה נעשה במחלקה בין היתר באמצעות "מערכת השבחה"
ממוחשבת (של חברת בר טכנולוגיות) וגיליון אלקטרוני  EXELLאשר פותח על ידי שמאי
הוועדה ומשמש אותו ואת פקיד ההשבחה למעקב אחר הטיפול בפניות השונות.
דוח ביקורת זה נערך בהמשך לדוח ביקורת מספר  17/15בנושא היטלי השבחה.
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עיקרי הממצאים על פי דוח הביקורת
 .1נהלים והגדרות תפקיד
תהליכי העבודה במחלקה לא הוגדרו בנהלים ברורים וכתובים ולא נמצאה גם
הגדרת תפקידים בכתב של בעלי התפקידים ,לרבות תחומי אחריות וכפיפות.

 .2אתר האינטרנט
דפי המידע בתחום היטל השבחה שבאתר האינטרנט העירוני אינם מעודכנים ואינם
תואמים את החקיקה המעודכנת ואת תהליך הטיפול בבקשות המתקיים בפועל.

 .3העברת זכויות במקרקעין
א.

תהליך הטיפול בבקשות להעברת זכויות במקרקעין נעשה ללא טופס בקשה
מסודר בחתימת המבקש.

ב.

מסירת מידע והדרכת המבקשים נעשו בעל-פה בלבד.

ג.

הטופס הפנימי ששימש לטיפול בבקשות הנו מיושן ואינו מתאים לצרכים שעבורם
נועד.

ד.

במערכת ההשבחה הממוחשבת חסר תיעוד הולם של סגירת הבקשות להעברת
זכויות.

ה.

במערכת ההשבחה הממוחשבת חסרים דוחות ניהוליים והדבר פוגם ביכולת
המעקב והבקרה של המנהל אחר מצב הטיפול בתיקים השונים.

ו.

נמצאו ליקויים בבקרה על תהליך ההפקה והחתימה על טפסי האישור לרישום
העברת זכויות בספרי המקרקעין.

ז.

במערכת ההשבחה הממוחשבת לא נערך תיעוד מספיק של כל שלבי הטיפול
בבקשות להעברת זכויות.

ח.

בטופסי האישור של מחלקת ההשבחה להעברת זכויות לא צורפו בעבר נימוקים
מפורטים או אסמכתאות והאישורים נחתמו ע"י פקידת ההשבחה בלבד .הדבר
תוקן.

ט.

פטורים בגין  140מ"ר נתנו בעבר באופן אוטומטי וללא בדיקות נדרשות .הדבר
תוקן.
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 .4אישור הפיקוח על הבניה וטיפול בחריגות בניה
א.

לא הוקפד על הזמנת הפיקוח בכל המקרים של העברת זכויות.

ב.

במקרים שבהם נמצאו חריגות בניה לא הוקפד על עדכון חיובי הארנונה או על
גביית חיובים רטרואקטיביים ולא ננקטו בדרך כלל צעדים משפטיים כלשהם.

ג.

קיים ספק אם האחריות להזמנת הפיקוח ולהחתמת הרוכשים צריכה להיות של
מחלקת ההשבחה אשר אינה בעלת ידע או מומחיות בתחום זה.

 .5בקרה על תשלום היטל ההשבחה
לא התקיימה בקרה מספקת על התשלום בפועל של היטלי ההשבחה בטרם מתן
פטורים ואישורי העברת זכויות על ידי המחלקה.
 .6בקרה על הנפקת שוברי היטל השבחה
השוברים של היטלי ההשבחה לא נחתמו כנדרש בטרם נמסרו לנישומים.
 .7היתרים והקלות
א.

טופסי בדיקת החבות בהיטל השבחה אינם ממוספרים ואינם ממוחשבים.

ב.

בדיקת החבות ומתן הפטורים נעשו בעבר ללא תיעוד הנימוקים ,ללא צירוף
האסמכתאות וללא בדיקה וחתימה של שמאי הוועדה .הדבר תוקן.

ג.

חסרה בקרה של שמאי הוועדה על מתן האישור הסופי לפטור מהשבחה.

ד.

במתן פטור  140מ"ר במקרה של בניה או הרחבה ,חסר מנגנון למעקב מסודר
אחר המשך החזקה בנכס על ידי מקבלי הפטור.

ה.

לא נעשה די כדי ליידע ולהנחות את הנישומים על זכאותם לפטור  140מ"ר.

 .8מסירת עבודות לשמאים
במשך שנים רבות בעבר היה נהוג להפנות את רוב הזמנות העבודה אל שני שמאים
קבועים וללא קריטריונים ברורים .הדבר תוקן.
 .9החזרים
בביצוע החזרים בעקבות שמאות מכריעה  -נדרש לערוך בדיקה משפטית מעמיקה
לגבי שיעור הריבית המשולמת על ידי העירייה.
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 .10גישה לתיקי הגבייה
לשמאי הוועדה לא נתנה גישה ישירה אל התיקים שבאגף הגבייה והדבר פגם ברצף
וביעילות עבודתו .הדבר תוקן.
 .11טעויות בחישוב היטלי השבחה
א.

נמצאו טעויות רבות המוערכות בהיקף מיליוני שקלים בחישוב היטלי ההשבחה
שנערכו בעבר על ידי פקידת השבחה אשר לא הייתה לה הכשרה מספקת
ושהועברה לבסוף מתפקידה.

ב.

מלבד אחריותה של פקידת ההשבחה לשעבר לטעויות רבות בחישוב היטלי
השבחה ,נמצא ממש בטענותיה כי במשך זמן רב חסרה לה הגדרה ברורה של
תפקידה ,של כפיפותה ושל נהלי עבודתה בתחום היטלי השבחה.

 .12הכנסות מהשבחה
א.

כספי ההשבחה נוהלו בחשבון בנק נפרד ושמשו למימון הפעולות המיועדות,
כנדרש.

ב.

בחשבון העו"ש הנפרד של כספי הפיתוח היו במשך זמן רב יתרות כספיות
גבוהות ללא צורך.
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דיון בממצאים על ידי צוות תיקון ליקויים
 .1בתאריך  7.11.17התכנס צוות תיקון ליקויים לדון בממצאי הדוח.
נכחו בישיבה זו:
א.

מר גדי לייכטר – מנכ"ל העירייה ויו"ר הצוות

ב.

גב' טירנה ססי ,רו"ח – גזברית העירייה

ג.

גב' אנדה בר – מהנדסת העיר

ד.

גב' איילה כהן – סגנית מנהל מחלקת גבייה

ה.

מר אומיד סולימאני -שמאי הוועדה
השתתף בישיבה -רו"ח שמעון זהבי -מבקר העירייה.

 .2הנושאים שעליהם דנו חברי צוות תיקון הליקויים הינם:
א .נהלים והגדרות תפקיד.
ב.

עדכון דף הבית של מחלקת ההשבחה שבאתר האינטרנט של העירייה.

ג.

העברת זכויות במקרקעין.

ד.

אישור הפיקוח על הבניה וטיפול בחריגות בניה.

ה.

בקרה על תשלום היטל השבחה.

ו.

בקרה על הנפקת שוברי היטל השבחה.

ז.

היתרים והקלות.

ח.

מסירת עבודות לשמאים.

ט.

החזרים.

י.

חוסר יעילות בגישה לתיקי הגבייה.

יא .הכנסות מהיטלי השבחה.
 .3להלן מובא תמצית הדיון:
א .לדעת הגורמים המקצועיים שנכחו בפגישה רוב הליקויים אשר ציין המבקר בדוח ניתן
יהיה לפתור על ידי הפיכת התהליך לממוחשב .נקבע כי תקבע פגישה עם חברת בר
טכנולוגיות לצורך מחשוב כל תהליך ההשבחה בעירייה.
ב .ישנם ליקויים אשר ציין המבקר בדוח ותוקנו:


חוסר בנהלים ברורים וכתובים -תוקן.



אתר האינטרנט אינו מעודכן ואינו תואם את החקיקה המעודכנת ואת תהליך
הטיפול בבקשות המתקיים בפועל -תוקן.
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חוסר בתיעוד מפורט במערכת ההשבחה על שלבי הטיפול להעברת זכויות-
המבקר ציין בדוח כי נושא זה תוקן.



סגירת בקשה במערכת ההשבחה -תוקן.



מתן פטור  140מ"ר באופן אוטומטי -המבקר ציין בדוח כי נושא זה תוקן.



מסירת עבודות לשמאים -המבקר ציין בדוח כי נושא זה תוקן.



שיעור ריבית משולמת בביצוע החזרים -שמאי הוועדה הציג לביקורת חוו"ד
משפטית של עו"ד חיצוני בדבר תקינות הריבית שהעירייה משלמת עבור
החזרים.



הרשאות לשמאי הוועדה ולפקיד ההשבחה לעיין בארכיון המסמכים של אגף
הגביה -המבקר ציין בדוח כי נושא זה תוקן.



טעויות בחישוב היטלי השבחה -פקידת ההשבחה אשר לא הייתה לה
הכשרה מספקת הועברה מתפקידה .כיום האחריות על חישוב היטלי
השבחה נמצאת בידי שמאי הוועדה אשר הינו בעל הכשרה וידע לטפל
בתחום זה.



יתרות כספיות גבוהות ללא צורך בחשבון העו"ש הנפרד של כספי הפיתוח-
לדברי גזברית העירייה הכספים מופקדים בפיקדונות נושאי ריבית.

ג .ישנם מספר נושאים הדורשים המשך טיפול ובירור:


טופס להעברת זכויות -באחריות שמאי הוועדה להכין טופס חדש ומעודכן
ולהעבירו ליועץ המשפטי של העירייה לאישור.



אישור הפיקוח על הבניה וטיפול בחריגות בניה -על פי דוח הביקורת יש
לשקול להוציא ממחלקת ההשבחה את הטיפול בנושא בדיקות הפיקוח על
חריגות בניה ולהפנות את המבקשים באופן ישיר אל מחלקת הפיקוח באגף
הנדסה .סוכם כי שמאי הועדה יברר כיצד מתנהל נושא זה בשתי עיריות
נוספות :תל אביב ורעננה  .לאחר שיתקבלו הממצאים ידון ויבחן הנושא
בשנית.

 .4בתאריך  25.12.17נערך דיון על ידי צוות תיקון ליקויים בממצאים ובהמלצות שהועלו
בישיבת צוות תיקון ליקויים מיום  .7.11.17כמו כן הוצג הטיפול בנושאים שנידונו בישיבה
מיום  .7.11.17נכחו בישיבה זו:
א.

מר גדי לייכטר – מנכ"ל העירייה ויו"ר הצוות

ב.

מר אלון רום ,עו"ד – היועץ המשפטי

ג.

גב' אנדה בר – מהנדסת העיר

ד.

מר אומיד סולימאני -שמאי הוועדה
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גב' איילה כהן – סגנית מנהל מחלקת גבייה
השתתף בישיבה -רו"ח שמעון זהבי -מבקר העירייה

 .5להלן מובא תמצית הדיון:
א .לדברי שמאי הוועדה טרם נקבעה פגישה עם חברת בר טכנולוגיות לצורך מחשוב
תהליך ההשבחה בעירייה.
מנכ"ל העירייה ביקש שתיקבע פגישה כאמור בשבועיים הקרובים.
ב .שמאי הוועדה בדק כיצד מתנהל הליך אישור הפיקוח על הבנייה וטיפול בחריגות
בנייה ברשויות אחרות .לדבריו בחלק מהרשויות נושא זה מטופל על ידי מחלקת
הפיקוח באגף הנדסה ובחלקן הנושא מטופל על ידי מחלקת השבחה.
הוחלט להשאיר את הטיפול בנושא זה במחלת השבחה.
ג .טופס להעברת זכויות חדש ומעודכן טרם הועבר ליועץ המשפטי של העירייה
לאישור.
באחריות שמאי הוועדה להעביר טופס זה לאישור היועמ"ש בשבועיים הקרובים.
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סיכום והמשך טיפול
בעקבות דוח מבקר העירייה מספר  17/15בנושא היטלי השבחה התכנס צוות תיקון ליקויים
בראשות מנכ"ל העירייה לדון בממצאי הדוח.
מרבית הליקויים שציין המבקר בדוח תוקנו כפי שמופיע לעיל.
ישנם שני נושאים אשר יש לבצעם וזאת על פי החלטת צוות תיקון ליקויים:
 .1קביעת פגישה עם חברת בר טכנולוגיות לצורך מחשוב תהליך ההשבחה בעירייה-
באחריות שמאי הוועדה.
 .2יש להעביר ליועץ המשפטי של העירייה לאישור טופס העברת זכויות חדש ומעודכן –
באחריות שמאי הוועדה.
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מבוא
חוק רישוי עסקים התשכ"ח ( 1968להלן :החוק) מסדיר את נושא רישוי עסקים במדינת ישראל
במספר תחומים ומסמיך את "רשות הרישוי" העירונית להעניק רישיונות עסק ולפקח על עמידת
העסקים בתנאי הרישיון במטרה להבטיח את האינטרס הציבורי ואת שלום הציבור ובריאותו.
יש לציין כי החוק מטיל עונשי קנס ומאסר לאדם המפעיל עסק הטעון רישוי ללא רישיון בתוקף
או באופן החורג מתנאי הרישיון שניתן לו.
תהליך קבלת רישיון עסק כרוך בתשלום אגרה וכן בביצוע פעולות שונות וקבלת אישורים
ממספר גופים וגורמים ציבוריים.
מחלקת רישוי עסקים בעירייה (להלן :המחלקה) אחראית על יישום מטרות החוק ,וכן על
הענקת השירותים הנדרשים למען עידוד פתיחת עסקים בעיר וניהולם התקין בהתאם לחוק.
במחלקה שלושה עובדים :מנהלת המחלקה ותברואן ובסמכותם על פי החוק להיכנס לכל עסק
הטעון רישוי (וכן מקום שנחשד כי מתקיים בו עסק הטעון רישוי) כדי לבדוק אם מקוימות בו
הוראות החוק .כמו כן מועסקת במחלקה מזכירה במשרה חלקית.
נכון לחודש יוני  2017בקרית אונו כ 550 -עסקים שמתוכם כ 200 -הנם עסקים טעוני רישוי.
כ 50 -מהעסקים טעוני הרישוי הנם בעלי רישיון לצמיתות ,כ 90-מהעסקים הנם בעלי רישיון
מתחדש וכ 60 -עסקים נוספים אינם בעלי רישיון בתוקף ונמצאים בתהליך רישוי או
שבקשותיהם לרישיון נדחו.
קיימים עסקים הנדרשים ליותר מרישיון אחד אם קיימים בו מספר תחומי עיסוק החייבים
ברישיון (כגון :מעדניה או קצבייה בתוך סופרמרקט).
החוק קובע כי "לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון או היתר זמני לפי חוק
זה ובהתאם לתנאיו" .רישיון עסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים
להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב ובעל העסק .החוק נועד
בעיקר לשמור על הציבור בפני סכנות בריאותיות ובטיחותיות.
להלן עיקרי מטרות החוק והגורמים הציבוריים המטפלים ביישומו:
 .1הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים – בטיפול
המשרד להגנת הסביבה.
 .2מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה בפני שוד והתפרצות – בטיפול המשרד
לביטחון פנים/משטרת ישראל.
 .3בטיחות של הנמצאים במקום העסק או סביבתו – בטיפול משרד הכלכלה.
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 .4מניעת סכנות הדבקות ממחלות לבעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי
הדברה ,בדשנים ובתרופות – בטיפול משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
 .5הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים – בטיפול משרד הבריאות.
 .6קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה – בטיפול הרשות המקומית – אגף
הנדסה/הוועדה המקומית לתכנון ובניה.
 .7קיום הדינים הנוגעים לשירותי הכבאות – בטיפול המשרד לביטחון פנים/הרשות
הארצית לכבאות והצלה.
החוק חל על העסקים המפורטים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,תשע"ג – 2013
שפרסם שר הפנים ,אשר מגדיר את התנאים למתן רישוי ואת העסקים הטעונים רישוי בחלוקה
ל 10 -קבוצות כדלקמן:
 .1קבוצה  – 1בריאות ,רוקחות וקוסמטיקה (כולל :בתי מרקחת ,קוסמטיקה ,מספרה,
ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים ,מעבדת שיניים).
 .2קבוצה  – 2דלק ואנרגיה (כולל :תחנות דלק)
 .3קבוצה  – 3חקלאות ובעלי חיים (כולל :הדברה ,מזון לבעלי חיים).
 .4בקבוצה  – 4מזון (כולל :בתי אוכל ,מכירת מזון ומשקאות ,וכל מי שמטפל בבשר,
עופות ,דגים וכד')
 .5קבוצה  – 5מים ופסולת (כולל :מיתקנים להפקת מי שתיה ,אתר סילוק פסולת)
 .6קבוצה  – 6מסחר ושונות (מקום המיועד לאחסון ששטחו מעל  50מ"ר ,חנות ששטח
המכירה בה הוא  800מ"ר לפחות ,מכבסה וניקוי יבש ,קניון).
 .7קבוצה  – 7עינוג ציבורי ,נופש וספורט (כולל :אירוח ולינה ,בית אבות ,בריכות שחיה,
מקווה ,מכון כושר ,משחקים ,קולנוע ,דיסקוטק ,יריד מזון ,קייטנות)
 .8קבוצה  – 8רכב ותעבורה (כולל :הובלה ,הסעת נוסעים ,תחנה מרכזית ,תחנת
מוניות ,מכירה והשכרת כלי רכב ,חניון בתשלום מעל  500מ"ר ,רחיצת רכב ,מוסך).
 .9קבוצה  – 9שירותי שמירה ואבטחה ,נשק ותחמושת (כולל :מכירת ותיקון נשק,
מטווח ירי)
 .10קבוצה  – 10תעשיה ,מלאכה ,כימיה ומחצבים (כולל :ליטוש יהלומים ,בית דפוס,
מתפרה ,ייצור רהיטים ,חומרים מסוכנים).
קיימים ארבעה סוגי רישיון עסק כדלקמן:
 .1רישיון לצמיתות – רישיון שהוא בתוקף מיום הוצאתו ועד בכלל ,כל עוד לא ביטלה
אותו רשות הרישוי.
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 .2רישיון תקופתי – רישיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת/שלוש שנים/חמש
שנים ,והוא מיועד לסוגי עסקים שבהם מתקיים הליך חידוש רישוי בתום תוקף
הרישיון.
 .3היתר זמני – היתר לעסוק בעסק טעון רישוי לתקופה שלא תעלה על שנה אחת
שיינתן לפני מתן רישיון ,וזאת באישור נותני האישור.
 .4רישיון זמני – רישיון שניתן לעסק שהוא זמני מטבעו (לדוגמה קרקס ,קייטנה ,דוכני
יום העצמאות) .תוקף הרישיון הזמני הינו פחות משנה (לעיתים לחודשים ספורים
ואף ליום אחד).
בתהליך קבלת רישיון עסק קיימים שישה שלבים מרכזיים כדלקמן:
 .1קבלת מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה – טיפול טרם פתיחת העסק (חוות דעת
מקדימה).
 .2הגשת הבקשה (על ידי המעוניין לפתוח עסק בתחום הרשות המקומית) למחלקה
לרישוי עסקים ותשלום אגרה.
 .3בחינת הבקשה ע"י המחלקה לרישוי עסקים.
 .4העברת הבקשה לאישור גורמי ונותני האישור (יח' הנדסה ,כבאות ,איכות הסביבה,
משטרה ,משרד הבריאות ,משרד הכלכלה ,משרד החקלאות).
 .5בחינת הזכאות לרישיון/היתר זמני – ע"י המחלקה לרישוי עסקים.
 .6הנפקת רישיון עסק/היתר זמני – ע"י המחלקה לרישוי עסקים.
על פי הנחיות משרד הפנים ,זמן הנפקת רישיון אמור לארוך בין חודשיים לשישה חודשים.
לגבי רישיון עסק קיים ,הטיפול של הרשות המקומית בחידוש הרישיון אמור להתחיל  90יום
טרם פקיעת הרישיון הקיים.
במחלקת רישוי עסקים בעירייה  3עובדים כדלקמן :מנהלת המחלקה (במשרה מלאה) שהנה
בוגרת קורס הכשרה מחייבת למנהלי רישוי עסקים ברשויות המקומיות (משנת  ,)2012תברואן
(במשרה מלאה) שהנו בעל תעודת תברואן ממשרד הבריאות (משנת  )2013ומזכירה (ב-
 40%משרה).
בנוסף לעובדי המחלקה ,ישנם גורמים נוספים בעירייה המעורבים בתהליך רישוי העסקים וכן
גורמים חיצוניים לעירייה ,כדלקמן:
 .1גורמים בעירייה:
א .אגף הגביה – גבית אגרת רישוי החלה על בעלי עסק המחויבים ברישוי בפתיחת
עסק חדש או בחידוש הרישיון.

180

תיקון ליקויים רישוי עסקים

דוח מבקר העירייה 7/2017

ב .מהנדסת העיר – אישור תכניות העסק מבחינת דרישות תכנון ובניה – והתאמה
להיתר הבניה.
ג .הווטרינר העירוני (שאינו שייך לעירייה) – אישור ווטרינרי ועריכת ביקורות בעסקים
בהם מטפלים במוצרי בשר/דגים.
ד .התובעת העירונית – טיפול בתביעות כנגד עסקים שמפרים את חוק רישוי העסקים.

 .2גורמים מחוץ לעירייה:
א .משטרה – הנפקת אישור לעסקים המחייבים אישור משטרה.
ב .המשרד להגנת הסביבה – הנפקת אישור לעסקים המחויבים באישור איכות
הסביבה.
ג .משרד הבריאות – הנפקת אישור לעסקים המחויבים באישור משרד הבריאות ב-
 2שלבים:
 אישור תכנית העסק – ע"י מהנדס בריאות.
 עריכת ביקורת ומתן אישור על התאמה לתכנית ועל תברואה כללית.
ד .הרשות הארצית לכיבוי והצלה – הנפקת אישור לעסקים שעומדים בדרישות כיבוי
אש.
ראוי לציון כי העירייה פועלת ליישום רפורמה ארצית בתחום רישוי עסקים הנערכת בהתאם
להחלטת ממשלה משנת  ,2005ותכליתה לפשט ולייעל את תהליכי הרישוי הקיימים .במסגרת
תהליכי היישום וההטמעה של עקרונות הרפורמה מעסיקה העירייה יועץ חיצוני המומחה
בתחום.
דוח ביקורת זה נערך בהמשך לדוח ביקורת מספר  15/15בנושא רישוי עסקים.
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עיקרי הממצאים על פי דוח הביקורת
 .1מדיניות כתובה ונהלים
בעירייה לא נקבעה מדיניות כתובה וברורה בנוגע לתחום רישוי עסקים ואין בנמצא
הגדרה ברורה וכתובה של חלוקת התפקידים ושל תהליכי העבודה בתחום.
נוהל יחיד שנכתב בתחום אינו מעודכן ואינו מכסה את כל תהליכי העבודה.
 .2וועדת רישוי עסקים
בעירייה לא מונתה וועדת רישוי עסקים כהגדרתה בהנחיות משרד הפנים .הוועדה
הקיימת בתחום אינה פועלת באופן סדיר ומתועד כמתבקש.
 .3תיעוד ושימוש במערכת מידע


נמצאו ליקויים ושגיאות בהזנת נתונים אל מערכת המידע של המחלקה.



לא נעשה שימוש במספר דוחות חיוניים וחסר ממשק עם מערכת הגבייה.



הביקורת העבירה אל ספק התכנה מספר המלצות חיוניות לשיפורה.

 .4נגישות לאנשים עם מוגבלות
בעירייה טרם מונה "מורשה לנגישות השירות" כנדרש בחוק ,ולא נערך כל פיקוח על
מצב הנגישות בפועל בעסקים ועל עמידתם בדרישות החוק.
 .5תכנית עבודה בתחום רישוי העסקים
הביקורת ציינה לטובה את העובדה שקיימת למחלקה תכנית עבודה לשנים – 2014
 . 2015יחד עם זאת התכנית אינה מפורטת דיה וחסרים בה יעדי ביצוע כמותיים
ומדידים.
 .6היתרים זמניים
העירייה נמנעת ממתן היתרים זמניים לעסקים הנמצאים בתהליך רישוי וכן נמנעת
מאכיפה כנגדם במשך תקופה ממושכת .במצב זה לא מתקיימת אכיפה מספקת
בעסקים רבים והם נאלצים לפעול למעשה בניגוד לחוק.
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 .7קידום המודעות לנושא רישוי עסקים
המחלקה לא ביצעה פעולות מספיקות להגברת המודעות לנושא רישיון עסק על פי
תכנית עבודתה.
.8

אתר האינטרנט של העירייה
דף האינטרנט של המחלקה שבאתר העירייה אינו ידידותי ,חסר בו מידע חיוני והוא
אינו מעודכן.

 .9פיקוח ואכיפה
העירייה בהיותה "רשות רישוי" אחראית על קיום ואכיפת הוראות החוק למען :בריאות
הציבור ,בטיחותו ,איכות הסביבה ועוד .לצורך כך פועלת המחלקה לאיתור עסקים ללא
רישיון ,לפיקוח על פעילותם של עסקים על פי תנאי הרישיון ולנקיטת פעולות אכיפה
כנגד עסקים המפרים את החוק.
הביקורת סקרה את פעולות המחלקה בתחומים אלה ולהלן ממצאיה:
א .איתור עסקים ללא רישיון -פעילות המחלקה לאיתור עסקים חדשים הפועלים ללא
רישיון נעשתה ללא תכנית עבודה וללא תיעוד מסודר .בסיור שערכה הביקורת
נמצאו שני עסקים אשר לא היו רשומים ומוכרים במחלקה.
ב .פיקוח ובקרה על עסקים קיימים -חסרה במחלקה תכנית עבודה מסודרת לביצוע
ביקורות יזומות בעסקים קיימים.
ג .טיפול בעסקים ללא רישיון  -המחלקה לא נקטה לעיתים בצעדים נמרצים
והחלטיים במידה מספקת כנגד עסקים אשר פעלו ללא רישיון במשך תקופה
ממושכת.
ד .ביטול רישיונות  -המחלקה אינה עושה שימוש בסמכותה לבטל רישיונות לעסקים
שלא עמדו בתנאי הרישיון.
ה .טיפול משפטי בעסקים הפועלים ללא רישיון -המחלקה לא פעלה באופן נמרץ דיו
כנגד עסקים שהפרו צווי סגירה שהוצאו כנגדם.
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 .10שיעור העסקים ללא רישיון
במהלך החודשים האחרונים חלה הפחתה משמעותית בשיעור העסקים (חייבי הרישוי)
שאין ברשותם רישיון עסק בעיר מכ 27%-לכ .21%-ראוי לציון כי שיעור זה נמוך באופן
משמעותי מהממוצע במחוז ת"א.
 .11עסקים טעוני רישוי שאינם בפיקוח
המחלקה אינה נוקטת בצעדי פיקוח ואכיפה כנגד עסקים הפועלים ללא רישיון מתוך בתי
מגורים (בניגוד לתב"ע) או הפועלים בבית הלקוח.
הביקורת מתריעה כי חלק מעסקים אלה עלולים לסכן את בריאות הציבור ובטיחותו.
 .12עסקים ללא רישיון מסיבת "תכנון ובניה"
בדומה לערים אחרות אף בקריית אונו קיימים עסקים חייבי רישוי אשר אין ברשותם
רישיון מסיבת "תכנון ובניה" .הביקורת ערכה סקירה של אופן הטיפול בתופעה ולהלן
ממצאיה:
א .הטיפול בעסקים ללא רישיון מסיבת "תכנון ובניה"


בחלק מהמקרים לא ננקטו צעדים מספיקים כדי לגרום לעסקים להסדיר את ליקויי
התכנון והבניה ולמנוע את הפעלתם ללא רישיון תקופה ממושכת.



תאגיד "מי אונו" הנמצא בשליטת העירייה פועל במשך שנים ללא הסדרת כל רישיונות
העסק של פעילויותיו ,כמתחייב בחוק.

ב .וועדת חריגים


עסקים שאין להם רישיון בשל ליקויי תכנון ובניה לא היו נתונים לפיקוח מספיק.



וועדת החריגים ולא התכנסה במשך זמן רב ולא נתנה מענה לתופעה.

 .13רישיון זמני


נושא רישוי הקייטנות והדוכנים של יום העצמאות לא עוגן בנוהל כתוב.



הרישיונות הזמניים אינם מנוהלים במערכת המידע כמתבקש.

נמצאו ליקויים באופן קבלת ואחזקת כספי הערובה לביטחון שנמסרו על ידי בעלי הדוכנים
ביום עצמאות.
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דיון בממצאים על ידי צוות תיקון ליקויים
 .1בתאריך  21.1.2016התכנס צוות תיקון ליקויים לדון בממצאי הדוח.
נכחו בישיבה זו:
א .מר גדי לייכטר – מנכ"ל העירייה ויו"ר הצוות
ב .גב' טירנה ססי ,רו"ח – גזברית העירייה
ג .מר אלון רום ,עו"ד – היועץ המשפטי
ד .גב' אנדה בר – מהנדסת העיר
ה .גב' דורית לוי – מנהלת מחלקת רישוי עסקים
השתתף בישיבה -מר ניר אבנון – מבקר העירייה

 .2הנושאים העיקריים שעלו בדוח הביקורת ושעליהם דן הצוות:
א.

לא ננקטו פעולות מספיקות בתחום הפיקוח והאכיפה ,לרבות כנגד עסקים שהפרו
צווי סגירה.

ב.

לא ננקטו צעדי אכיפה כנגד עסקים הפועלים ללא רישיון מתוך דירות מגורים או
בבתי הלקוחות (קוסמטיקאיות ,מספרות ,מדבירים ומרחיקי יונים)

ג.

היעדר "וועדת רישוי עסקים" כנדרש והיעדר מדיניות כתובה וברורה וכן חוסר
בנהלים בתחום רישוי עסקים.

ד.

ליקויים ושגיאות בשימוש במערכת המידע.

ה.

אין פיקוח מספיק על נושא נגישות לאנשים עם מוגבלות בעסקים וטרם מונה בעירייה
"מורשה לנגישות השירות" כנדרש בחוק.

ו.

לעסקים הנמצאים בתהליך רישוי לא נופקו היתרים זמניים והם פועלים ללא רישיון.

ז.

דפי רישוי עסקים שאתר האינטרנט העירוני אינם מעודכנים.

ח.

פעילות המחלקה בתחום איתור עסקים חדשים הפועלים ללא רישיון נעשתה באופן
שאינו מסודר ומתועד במידה מספקת.

ט.

הפעולות שבוצעו לטיפול בעסקים שאין להם רישיונות מסיבת "תכנון ובניה" לא היו
מספקות.
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 .3להלן החלטות צוות תיקון ליקויים:
א .תמונה בעירייה וועדת רישוי עסקים בהרכב הנדרש (מנהלת המחלקה ,גורמי עירייה
רלוונטיים ,חברי מועצה ונציגי ציבור).
ב .וועדת רישוי עסקים תתכנס ותקבע את המדיניות בתחום רישוי עסקים בעיר כגון :נושא
רוכלות ,מדיניות אכיפה ,ביטול רישיונות ,בעיות תכנון ובניה ברישוי ,אכיפה כנגד
עסקים הפועלים ללא רישיון מתוך בתי מגורים ובבתי הלקוחות וכד'.
ג .וועדת רישוי עסקים תאשר את הנהלים בתחום ותפקח על יישום הרפורמה החדשה.
ד .נושא הגברת האכיפה כנגד עסקים הפועלים ללא רישיון יטופל בהתאם למדיניות
שתקבע וועדת רישוי עסקים.
ה .נושא מתן היתרים זמניים לעסקים חדשים שבתהליך רישוי יונהג בהתאם לכללי
הרפורמה החדשה.
ו .מנהלת המחלקה תפעל מיד לעדכן את דפי הבית של המחלקה באתר העירוני.
ז .האחראית על תחום נגישות בעירייה – מנהלת מחלקת זהירות בדרכים תישלח לקורס
רלוונטי ותמונה כ"מורשה לנגישות השירות" כנדרש בחוק.
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סיכום והמשך טיפול
 .1בעקבות דוח מבקר העירייה מספר  15/15בנושא רישוי עסקים התכנס צוות תיקון
ליקויים בראשות מנכ"ל העירייה לדון בממצאי הדוח.
 .2הביקורת קיבלה לידה נוהל מסודר בדבר הוצאת רישוי עסקים.
 .3הביקורת רוצה לציין כי החלטות צוות תיקון ליקויים בישיבה מיום  21.1.2016טרם
יושמו .יש לדאוג ליישום החלטות הצוות:
א.

וועדת רישוי עסקים :הביקורת טרם קיבלה לידה כתב מינוי של וועדת רישוי עסקים
בהרכב הנדרש .לא ידוע לביקורת על התכנסות של וועדה זו כמו כן לא ידוע לביקורת
על אישור ו /או פיקוח נוהל רישוי עסקים על ידי הוועדה .

ב.

אתר האינטרנט :טרם עודכן אתר האינטרנט של מחלקת רישוי עסקים.

ג.

נגישות :הביקורת טרם קיבלה לידה כתב מינוי עבור אחראי על תחום נגישות
בעירייה.
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בנושא:
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מבוא
העלייה המתמדת במספר אירועי אבטחת המידע ורמת מורכבותם ,בשילוב דרישות
הרגולציה והתועלת במתן מענה מחשובי למצבים משתנים ,מחייבים ארגונים לאמץ גישה
פרו-אקטיבית ולנהל באופן שוטף את סיכוני אבטחת המידע.
תחום אבטחת המידע נועד להקטין את הסבירות לחשיפה או לפגיעה פוטנציאלית בסודיות
( ,)Confidentialityבזמינות ( )Availabilityובנכונות/אמינות ( )Integrityשל נכסי המידע
הקריטיים בארגון ממקורות איום שונים (פנימי ,חיצוני ,שותפים ולקוחות).
ללא הפעלת אמצעים ,תהליכים ובקרות שיבטיחו שמירה על עקרונות אבטחת מידע ,עשויה
העירייה למצוא עצמה חשופה לסכנות משמעותיות ובהן :פגיעה בתפקוד ובמוניטין ,פגיעה
בשירות המסופק לציבור ,אבדן מידע חיוני ,הפרת חובות חוקיות ורגולטוריות ,פגיעה בפרטיות
הציבור ,אבדן הכנסות ,חשיפה לתביעות משפטיות ועוד.
בעירייה כיום כ 200-עובדים בעלי גישה למערכות המידע של העירייה אשר רובם פועלים
בתחום בניין העירייה המרכזי ,וחלקם פועלים מתוך אתרים עירוניים אחרים ברחבי העיר.
בבניין העירייה חדר שרתים ובו שרת אחסון מרכזי מסוג  EMCותשתית וירטואלית מסוג
 .VMWAREשירותי המחשוב למערכות הקריטיות של העירייה ובהן :מערכת הכספים,
הגבייה ,הנהלת החשבונות ,הרכש ,משאבי אנוש ושכר מסופקים על ידי החברה לאוטומציה.
בנוסף ,קיימות מערכות ייעודיות מספקים אחרים ובהם – מערכת נכסים והשבחה ,מערכת
השירות הפסיכולוגי חינוכי ,מערכת חוגי הספורט ומערכת החינוך ובתיה"ס.
על פי חוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א 1981-ותקנותיו ,לרבות הוראות משרד הפנים ,נדרשת
העירייה לקבוע וליישם נהלים סדורים בתחום הגנת המידע במאגרי המידע הרשומים בעירייה.
מטרת החוק והתקנות הינה בראש ובראשונה להגן על זכויות מושאי המידע שבמאגר מפני
שימוש לרעה במידע אודותם.
רוב שירותי מערכות המידע הטכנולוגיים של העירייה מתקבלים מהחברה לאוטומציה ומיעוטם
מתנהלים ע"ג שרתים מקומיים באתר העירייה.

דוח ביקורת זה נערך בהמשך לדוחות ביקורת מספר  18-19/15בנושא אבטחת מידע (היבטים
כלליים ואנושיים והיבטים טכנולוגיים).
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עיקרי הממצאים על פי דוח הביקורת
 .1אבטחה פיסית בבניין העירייה
נמצאו ליקויים באבטחה הפיסית בבניין העירייה:


אורחים מורשים להיכנס ללא בדיקת זהות או הזמנה מראש.



אין די מצלמות בתוך הבניין.



מסמכים רגישים חשופים לחלוטין או מאוחסנים בארונות בלתי נעולים וללא סורגים.



אין מדיניות או נהלים לגבי אבטחת מידע במשרדים ולגבי חומר שאינו ממוחשב.

 .2ניהול משתמשים והרשאות


קובץ סיסמאות והרשאות בעירייה אינו מרוענן באופן מספק.



לגבי עובדים בכירים לא הוקפד על ריענון הסיסמאות במשך חודשים רבים.



הסיסמאות עצמן פשוטות יחסית.



באגף הנדסה נתנו לעובדים רבים הרשאות צפייה וביצוע רחבות שאינן נוגעות באופן
ישיר לתפקידם.

 .3גישה מרחוק
התמיכה למערכת ההשבחה נעשית תוך שימוש בתכנות השתלטות ללא שימוש בקווי
תקשורת מאובטחים מסוג .VPN
 .4מניעת חדירה בלתי מורשית ווירוסים


בעירייה לא נערכות בדיקות סדורות כדי לוודא שהמערכות נקיות מווירוסים
("הלבנה").



נדרשת בדיקה מקצועית אשר תעריך את מידת היעילות של מערכות "חומת אש"
ו"אנטי וירוס" המותקנות בעירייה.

 .5אבטחה פיסית בחדר השרתים ובחדר התקשורת
נמצאו ליקויים רבים באבטחה הפיסית של חדר השרתים ושל חדר התקשורת:


חדר השרתים אינו ממוגן במידה מספקת.



בחדר השרתים חסרות מערכות אבטחה רבות ובהן :מערכת גילוי אש ועשן ,חיישן
לחות ,רצפה צפה ,חיישן הצפה ומערכת למניעת נזקי חשמל סטטי.
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בחדר השרתים לא הותקנה מערכת מיזוג אויר מתאימה ויש סכנה מוחשית להרס
השרתים ולאבדן המידע במקרה של תקלה.



חדר התקשורת אינו מאובטח במידה מספקת וכן משמש גם כמחסן של המוקד
העירוני.

 .6גיבוי והמשכיות עסקית


חסרים בעירייה נהלים ברורים וכתובים וכן תכניות בתחום גיבוי והמשכיות עסקית
במקרה של אסון.



קלטות הגיבוי מוחזקות רוב הזמן בתוך חדר המחשבים ולא באתר נפרד כמתבקש.

 .7תקן אבטחת מידע למערכות
לחברת האוטומציה וכן לחברת בר טכנולוגיות יש תקן אבטחת מידע מת"י  ISO 27001שהנו
תקן המוכר על ידי מכון התקנים הישראלי.
 .8ניהול מערכות המידע ונהלים בתחום


בעירייה לא מונתה וועדה להעברת מידע או מנהל מערכות מידע ראשי (להלן:
מנמ"ר) אשר חסרונו מורגש.



בעירייה לא מונה ממונה אבטחת מידע כמתחייב בחוק.



בעירייה לא אושרו נהלים המסדירים את תחום מערכות המידע בכלל ואת תחום
אבטחת המידע בפרט.

 .9התקפות סייבר על העירייה


במספר התקפות סייבר על מערכות המחשוב של העירייה הוחדרו תכנות זדוניות
ונגרמו נזקים.



הגורם העיקרי לפגיעה  -חוסר מודעות והתנהלות לא תקינה של עובדים בתחום
אבטחת מידע.



לא נעשו בעירייה פעולות מספיקות להבטחת מודעות והתנהלות תקינה של עובדים
בתחום אבטחת מידע.

 .10מבדקים במימד האנושי – MAIL PHISHING
הביקורת ערכה  4מבדקים מדגמיים מסוג  PHISHINGבמטרה לעמוד על מידת המודעות
וההתנהלות של עובדי העירייה בתחום אבטחת מידע .להלן עיקרי תוצאות הבדיקה:
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הודעות הדואר אשר עשויות היו להכיל קובץ זדוני עברו את מערכות סינון הדואר
האלקטרוני של העירייה המצויות בחברת האוטומציה.



כ 58%-מהעובדים פתחו הודעת דואר אלקטרוני על אף שברור היה כי הגיעה ממקור
חיצוני ובלתי מוכר.



 96.5%מהעובדים שפתחו את ההודעה ,ניסו להיכנס לקישור "זדוני" כביכול שצורף
להודעה.



בהודעה אחרת שנשלחה ממקור בלתי מזוהה –  40%מהעובדים שפתחו את
ההודעה הזינו אל תוכה את שם המשתמש והסיסמא שלהם.



 3מתוך  4עובדים מסרו את שם המשתמש והסיסמא שלהם לגורם בלתי מוכר
שהתקשר אליהם טלפונית והזדהה כנציג "תמיכה" כביכול.



עובד אחד מתוך  3הכניס למחשבו החסן נייד שהגיע אליו ממקור בלתי ידוע וכן פתח
את הקובץ שהיה בו .שני העובדים האחרים נמנעו משימוש בהחסן הנייד שהועבר
לידיהם.



מידת המודעות ואופן ההתנהלות של עובדי העירייה בתחום אבטחת מידע אינם
מספקים.

 .11ביקורת חדירות פנימיות


חסרה הפרדה בין סביבת המשתמשים לסביבת השרתים .הדבר עלול לאפשר
גישה ישירה של משתמש לנתונים בלתי מורשים לו וכן לגרימת נזקים בזדון.



קיים שימוש בסיסמאות ברירת מחדל על עמדות קצה .סיסמאות כנ"ל מוכרות בדרך
כלל על ידי פצחנים ומהוות פרצת אבטחה משמעותית.



קבצים בעלי רגישות נשמרים בשולחן העבודה של משתמשים רבים ולא בשרת
הקבצים כפי שמצופה.



עבור מרבית ההתקנים לא שונו סיסמאות ברירת המחדל .כתוצאה מכך קיימת
חשיפה לסיכונים של חשיפת מידע רגיש ולנזקים.



בשרתים ובעמדות הקצה מוצגים שמות בעלי הרשאות אדמיניסטרטיביות
שביצעו  loginלמערכת .הדבר עלול לסייע בתקיפת המערכות.

 .12ביקורת תשתיות ושרתים
על גבי כמחצית מהמחשבים שנדגמו נמצאו פרצות אבטחה ברמת סיכון קריטית
וגבוהה ,כגון:
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פרצות המאפשרות החדרת קוד עוין ו/או השבתת המחשבים.



על גבי חלק מהמחשבים והשרתים קיימות מערכות הפעלה ישנות שאינן נתמכות
עוד ולפיכך אינן מוגנות כנדרש.



הרשאות ברירת מחדל המאפשרות לתוקף להחדיר תכנות עוינות על שרתים
בהרשאה גבוהה.



שרת ניהול השרתים הוירטואליים חשוף למגוון חולשות.

 .13מבדק משתמשים והרשאות


מתוך כלל חשבונות המשתמשים המוגדרים ,כ 27%-בלבד הם משתמשים פעילים.



כ 60%-מהרשאות המשתמשים של העובדים הנן ללא מועד תפוגה.



מדיניות הסיסמאות העירונית אינה מאובטחת במידה מספקת :מספר התווים נמוך
יחסית ,מורכבות הסיסמאות וחוקי החלפת הסיסמאות בלתי מספקים.



מדיניות "נעילת החשבונות" בעקבות ניסיונות כושלים אינה מספקת.



מספר המשתמשים המורשים בקבוצות הניהול גדול יחסית.



כ 35%-מכלל החשבונות הפעילים לא נכנסו למערכת במשך  3החודשים שחלפו
טרם הבדיקה.



כ 14%-מכלל החשבונות הפעילים לא נכנסו מעולם למערכת.

 .14מבדק חדירות חיצוני


לא נמצאו פרצות אבטחה במערכות האוטומציה.



נמצאו פרצות אבטחה רבות בשרת מערכת הנוכחות הנמצא אצל ספק חיצוני
(חברת " ,)"xxxxכגון:
-

מערכת ההפעלה של השרת מיושנת וחשופה להרצת קוד זדוני מרחוק.

-

קיימת פרצת אבטחה ברמה גבוהה בגישה מרחוק אל השרת.

-

התקשורת אל השרת אינה עוברת בקו מאובטח ).(VPN

-

תעודת ההזדהות בכניסה למערכת בלתי אמינה ולא נחתמה על ידי רשות
מוסמכת מוכרת ).(CA

-

בשרת נעשה שימוש בקוד הצפנה מיושן שאינו עומד בתקנים המקובלים.

 .15מיפוי נכסי המידע ורמות הסיכון


נערך מיפוי נכסי המידע העיקריים של העירייה על פי רמות הסיכון בהיבטי סודיות,
אמינות וזמינות.
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המיפוי העלה כי המאגרים הקריטיים ביותר הנם :שכר ,הנהח"ש ,גבייה ,משאבי
אנוש ואוכלוסין.

 .16מאגרי מידע רשומים


בעירייה  14מאגרי מידע רשומים.



טרם מונה בעירייה ממונה אבטחת מידע כמתחייב לפי סעיף 17ב לחוק הגנת
הפרטיות וכן על פי הוראות משרה"פ.



חסרים בעירייה מדיניות ונהלים ברורים וכתובים בנוגע למאגרי המידע ,אופן ניהולם
ואבטחתם.
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דיון בממצאים על ידי צוות תיקון ליקויים
 .1בתאריך  3.9.2017התכנס צוות תיקון ליקויים לדון בממצאי הדוח.
נכחו בישיבה זו:
א .מר גדי לייכטר -מנכ"ל העירייה ויו"ר הצוות.
ב .גב' מרינה אילאין -אחראית מחשוב.
השתתף בישיבה -רו"ח שמעון זהבי -מבקר העירייה
 .2הנושאים העיקריים שעלו בדוח הביקורת ושעליהן דן הצוות:
א.

ליקויים באבטחה הפיסית בבניין העירייה.

ב.

ניהול לא תקין של משתמשים הרשאות וגישה מרחוק למחשבי העירייה.

ג.

מניעת חדירה בלתי מורשית ווירוסים.

ד.

גיבוי והמשכיות עסקית.

ה.

ניהול מערכות המידע ונהלים בתחום.

 .3להלן החלטות צוות תיקון ליקויים:
א.

גיבוש נהלים בתחום מערכות מידע ותקשורת ,אבטחת מידע  ,גיבוי והמשכיות
עסקית.

ב.

קביעת נהלים לאבטחת מידע שאינו ממוחשב (כמסמכים ותיקים) ובכלל זה,
הקפדה שמסמכים ותיקים בעלי רגישות יוחזקו במהלך יום העבודה ככל האפשר
במגירות ובארונות (ולא באופן גלוי) ובסוף יום העבודה – במגירות וארונות
נעולים.

ג.

יש להתאים את ההרשאות הקיימות במערכת ההשבחה והנכסים לתפקידים של
בעלי ההרשאות ולהימנע ממתן הרשאות ביצוע נרחבות מעבר לנדרש.

ד.

יש להנהיג סיסמאות הרשאה מורכבות יותר מאלה הקיימות וכן להקפיד על ריענון
הסיסמאות לכל העובדים בכל  3חודשים לפחות.

ה.

יש להקפיד על ביטול הרשאות של עובדים שעזבו ולהימנע מהעברת ההרשאות
לעובדים המחליפים.

ו.

אין להתיר גישה מרחוק לביצוע פעולות במערכות המידע לאיש מעובדי העירייה
למעט במקרים חריגים והכרחיים וכן באמצעות תקשורת מאובטחת בלבד כ,VPN-
לרבות במתן שירותי תמיכה על ידי ספקי מחשוב.

ז.

יש לערוך בדיקות מקצועיות תקופתיות לבחינת יעילותן של מערכות ההגנה בפני
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חדירה בלתי מורשית וחדירת ווירוסים ותוכנות זדוניות למערכות המידע
העירוניות.
ח.

יש לערוך מדי תקופה בדיקה מקיפה של מערכות המידע כדי לוודא כי הן נקיות
מווירוסים ו/או מתכנות זדוניות כלשהן (לבצע "הלבנה" של המערכות).

ט.

יש לערוך וליישם תכנית הדרכה מסודרת ורצופה לכל משתמשי הקצה בעירייה,
בנושא סייבר וסכנות ברשת במטרה לחזק את המודעות למניעת חדירה בלתי
מורשית או החדרת תכנות זדוניות למערכות העירייה ,לרבות הנחיות לשימוש
מאובטח בדואר אלקטרוני ,לגבי מסירת פרטים אישיים בטלפון ולגבי שימוש
בהתקנים חיצוניים כהחסנים ניידים ) (DISK ON KEYוכדומה.

י.

יש לבחון דרכים למיגון חדר השרתים של העירייה באופן שיהיה מוגן מפני
אפשרות של פריצה.

יא .הקמת אתר "התאוששות מאסון"  DRבמיקום רחוק מספיק מבניין העירייה .על
אתר זה להכיל גיבוי מלא של המידע ,באופן שוטף "און ליין" .
יב .יש לבצע מבדקי "מימד אנושי" דוגמת אלה שערכה הביקורת מדי תקופה ,על-מנת
לשמור על ערנות ומודעות העובדים ולוודא שיפור במודעות העובדים לגבי נושא
זה ,שהינו בעל פוטנציאל לגרימת נזק חמור לעירייה .יש להיוועץ ביועץ המשפטי
לגבי תדירות ואופן עריכת המבדקים הנ"ל.
יג.

יש לקבוע הרשאות גישה לתיקיות ברשת.

יד .יש לטפל באופן פרטני בכל הפרצות וההתראות אשר נמצאו על המחשבים
והשרתים בעירייה .
טו .יש להתקין את כל טלאי האבטחה הקריטיים והמעודכנים ביותר של Microsoft
באופן שוטף ,סמוך ככל הניתן למועד הפצתם ,ולעדכן את כל הגרסאות התוכנה
לגרסה האחרונה.
טז .יש להחליף את מערכות ההפעלה שאינן נתמכות עוד.
יז.

יש לשדרג את מערכות ההפעלה של השרתים לגרסאות מעודכנות.

יח .יש להגדיר נעילת חשבונות משתמשים לאחר  4ניסיונות התחברות כושלים.
בנוסף ,יש להגדיר את זמן נעילת המשתמש למשך  30דקות ואת מונה איפוס
הניסיונות למשך  30דקות גם כן.
יט .יש להימנע כלל מהגדרת סיסמאות אשר אינן פגות לעולם .במידה וקיים צורך
הכרחי בהגדרה זו ,יש לפקח בצורה שוטפת על חשבונות אלו ולבצע החלפת
סיסמא יזומה בפרקי זמן קבועים.
כ.

יש לבצע בקרה על כמות המשתמשים החברים בקבוצות הניהול Domain Admin
ו Administrators -כך שיוותר המספר המינימלי ההכרחי.
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כא .נדרש לבצע בדיקה פרטנית של המשתמשים הרשומים ,ולנעול חשבונות בהם לא
נעשה שימוש במהלך  90יום (כנ"ל לגבי חשבונות שמעולם לא נכנסו למערכת).
חשבונות שנמצאו נעולים מעל לחצי שנה ,יש למחוק.
כב .מומלץ לקנות או ליצור תעודת  SSLחדשה חתומה כראוי על ידי  CAמוכרת ,אשר
תחליף את תעודת ה SSL-הנוכחית.
כג .יש למנות בעירייה מנהל מאגר מידע ,להגדיר את תפקידו סמכויותיו בהתאם
לנדרש בחוק ובהוראות משרד הפנים ולעגן בכתב את נהלי עבודתו.
כד .יש למנות מנהל אבטחת מידע העונה על קריטריונים הנדרשים לפי סעיף 17ב
לחוק הגנת הפרטיות ,להגדיר את תפקידו וסמכויותיו בהתאם לנדרש בחוק
ובהוראות משרד הפנים ולעגן בכתב את נהלי עבודתו.
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סיכום והמשך טיפול
 .1בעקבות דוחות מבקר העירייה מספר  18-19/15בנושא אבטחת מידע (היבטים
כלליים ואנושיים והיבטים טכנולוגיים) התכנס צוות תיקון ליקויים בראשות מנכ"ל
העירייה לדון בממצאי הדוחות.
 .2תיקון הליקויים שנמצאו בדוחות מתחלק לשניים:
א .תיקון ליקויים בהיבט הטכנולוגי לדוגמא :הרשאות ,סיסמאות ,גישה מרחוק ,שדרוג
מערכות הפעלה ,הקמת אתר התאוששות מאסון וכו'.
ב .תיקון ליקויים בהיבט האנושי לדוגמא :קביעת נהלים לאבטחת מידע שאינו ממוחשב
ויישומם ,תכניות הדרכה לעובדי העירייה בנושאי סייבר ,סכנות ברשת ,שימוש
מאובטח בדואר האלקטרוני וכו'.
 .3הביקורת רוצה לציין לחיוב את אחראית מחשוב בעירייה  ,אשר נכנסה לתפקידה
במהלך שנת  2017ומאז פועלת במרץ לתיקון הליקויים בנושא אבטחת מידע וכן
לשדרוג המערכות התומכות בנושא זה.
 .4להלן רשימת הליקויים אשר תוקנו:
א .ההרשאות במערכת ההשבחה והנכסים הותאמו לתפקידי בעלי ההרשאות.
ב .הונהגו סיסמאות ההרשאה מורכבות לכלל העובדים וכמו כן המערכת דורשת
החלפת סיסמה כל  3חודשים.
ג .עבור כל עובד שעוזב מבוטלות ההרשאות שלו.
ד .ישנו מספר מצומצם של עובדים אשר ניתנה להם הרשאה לגישה מרחוק לביצוע
פעולות במערכת המידע .הגישה הינה באמצעות תקשורת מאובטחת בלבד.
ה .לחדר השרתים הוספו  2מצלמות ,פנימית וחיצונית .כמו כן הוסף קודן לדלת חדר
השרתים ומערכת  upsאשר מכבה בהדרגה את המערכת במקרה של הפסקת
חשמל.
ו .הוקם אתר "התאוששות מאסון" במבנה של מחלקת החינוך.
ז .כל עדכוני האבטחה וגרסאות התוכנה של  Microsoftמעודכנים.
ח .כל מערכות ההפעלה שאינן נתמכות הוחלפו.
ט .מערכות ההפעלה של השרתים שודרגו לגרסאות מעודכנות.
י .הוגדר נעילת חשבונות משתמשים לאחר  4ניסיונות התחברות כושלים .בנוסף
הוגדר זמן נעילת משתמש למשך  30דקות וכן מונה איפוס הניסיונות למשך 30
דקות גם כן.
יא .כל הסיסמאות אשר הוגדרו כלא פגות לעולם הוגדרו מחדש וכעת לא קיימות
סיסמאות אשר אינן פגות לעולם.
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 .5הביקורת רואה חשיבות רבה בבדיקות תקופתיות אשר יש לבצען לצורך בחינה
ושיפור נושא אבטחת מידע בעירייה .יש להמשיך לערוך בדיקות תקופתיות אלו:
א .בדיקת יעילות מערכות ההגנה בפני חדירה בלתי מורשית וחדירת וירוסים
ותוכנות זדוניות למערכות המידע העירוניות.
ב .בדיקה מקיפה של מערכות המידע כדי לוודא כי הן נקיות מווירוסים ו/או מתכנות
זדוניות כלשהן.
ג .מבדקי "מימד אנושי" על מנת לשמור על ערנות ומודעות העובדים ולוודא שיפור
במודעות העובדים לגבי נושא זה ,שהינו בעל פוטנציאל לגרימת נזק חמור
לעירייה .יש להיוועץ ביועץ המשפטי לגבי תדירות ואופן עריכת המבדקים הנ"ל.
 .6יש לפעול ליישום ההחלטות הבאות של צוות תיקון ליקויים:
א .גיבוש נהלים בתחום מערכות מידע ותקשורת ,אבטחת מידע ,גיבוי והמשכיות
עסקית וכן קביעת נהלים לאבטחת מידע שאינו ממוחשב.
ב .עריכת ויישום תכנית הדרכה מסודרת ורצופה לכל משתמשי הקצה בעירייה
בנושא סייבר וסכנות ברשת.
ג .קביעת הרשאות גישה לתיקיות ברשת.
ד .טיפול באופן פרטני בכל הפרצות וההתראות אשר נמצאו על המחשבים
והשרתים בעירייה.
ה .ביצוע בקרה על כמות המשתמשים החברים בקבוצות הניהול  Domain Adminו-
 Administratorsכך שיוותר המספר המינימלי ההכרחי.
ו .ביצוע בדיקה פרטנית של המשתמשים הרשומים ,ונעילת חשבונות בהם לא
נעשה שימוש במהלך  90יום (כנ"ל לגבי חשבונות שמעולם לא נכנסו למערכת).
חשבונות שנמצאו נעולים מעל לחצי שנה ,יש למחוק.
ז .קניית תעודת  SSLחדשה עבור אתר האינטרנט החדש של העירייה חתומה כראוי
על ידי  CAמוכרת ,אשר תחליף את תעודת ה SSL-הנוכחית השייכת לאתר הישן.
ח .מינוי מנהל מאגר מידע ,הגדרת תפקידו וסמכויותיו בהתאם לנדרש בחוק
ובהוראות משרד הפנים ועיגון נהלי עבודתו בכתב.
ט .מינוי מנהל אבטחת מידע העונה על קריטריונים הנדרשים לפי סעיף 17ב לחוק
הגנת הפרטיות ,הגדרת תפקידו וסמכויותיו בהתאם לנדרש בחוק ובהוראות
משרד הפנים ועיגון נהלי עבודתו בכתב.
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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.
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.
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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.
(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.
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( )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
(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;
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( )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;
( )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.
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(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.
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.
(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.
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( )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.
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.
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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.
 .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.
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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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