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 דבר המבקר

ג)א( לפקודת העיריות )נוסח 170על פי סעיף  2020אני מתכבד בזאת להגיש את דוח הביקורת לשנת 

 חדש(. 

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

 ישראל.  –לשכת המבקרים הפנימיים 

 דוח ביקורת זה עוסק בנושאים הבאים:

 השקעות העירייה .1

 הוועדה לתכנון ובניה .2

 התקשרויות ותשלומים לספקי תקשורת .3

 מצאי )אינוונטר( .4

 

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

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

 מתפקידו לדון בדרכים ובמועדים לתיקון הליקויים שנמצאו בביקורת. 

 

 בכבוד רב,

 שמעון זהבי, רו"ח

 מבקר העירייה

 

 2021 מרץ
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 6 -                            תקציר מנהלים

 8 -                       כללי            
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 11 -     רוט הממצאיםיפ
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 םתקציר מנהלי

סעיף 

 בדוח

 ממצאים נושא

 : הרכב הוועדה אינו לפי הוראות חוזר מנכ"ל הרכב ועדת השקעות 10

  .יו"ר הוועדה אינו גזבר העירייה 

  ראש העירייה אינו יכול לכהן כחבר ועדת

 השקעות.

 

בחירה ואישור של  11

 ועדת השקעות

 .העירבמועצת לא נבחרה ואושרה ועדת ההשקעות 

 

הועדה אינה מתכנסת בתדירות הנדרשת, וכמו כן  כינוס ועדת השקעות 13-15

ישיבות הועדה אינן בהרכב שנדרש עפ"י חוזר 

 מנכ"ל

אישור החלטות ועדת  16

השקעות בועדת 

 הכספים

לא התקבלו פרוטוקולים של ועדת הכספים שבהן 

נידונות ומאושרות החלטות ועדת השקעות של 

 העירייה

תיעוד השיקולים  31

 לבחירת מנהלי תיקים

לא בוצע תיעוד השיקולים של ועדת השקעות שהנחו 

 אותה בהמלצתה לבחירת מנהלי התיקים.

ביצוע מכרז לבחירת  32

 מנהלי תיקים

וכפועל יוצא  לא בוצע מכרז לבחירת מנהלי התיקים

מכך לא התקבל אישור ועדת מכרזים לבחירה. 

בפרוטוקול ישיבת ועדת הביקורת רוצה לציין כי 

קיימת הערה כי :  22.2.2018השקעות מתאריך 

"יש לקבל החלטה בנושא יציאה למכרז בנושא 

 בחירת מנהלי תיקים"
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אישור מנהלי התיקים  36

 בידי מועצת העיר

בחירת מנהלי התיקים לא הובאה לאישור מועצת 

 העיר.

קיבלה לידה מדיניות  נכון למועד זה, הביקורת לא מדיניות השקעה 37

 השקעות כתובה של ועדת ההשקעות .

דוחות חודשיים של  38-39

 מנהלי התיקים

מנהלי התיקים אינם מגישים לועדת ההשקעות 

דוחות חודשיים בדבר תיק ההשקעות המנוהל על 

 ידם.

, לא מנוהלת תרשומת לגבי  מכךכפועל יוצא 

 מסקנות ועדת ההשקעות מדוחות מנהלי התיקים.

דוחות רבעוניים של  49

 ועדת השקעות

קיבלה  לאנכון למועד כתיבת שורות אלו, הביקורת 

ות רבעוניים שנערכו על ידי ועדת השקעות דוחלידה 

 .2017-2019לשנים  בנוגע להשקעות העירייה

 

תיעוד פעילויות  54

והחלטות ועדת 

 השקעות

לא מנוהלים תיקים מסודרים בהם מתועדות 

 ועדת השקעות .פעילויות והחלטות 

 

עריכת תזרים מזומנים  62

 חזוי

לא נערך  תזרים מזומנים חזוי עם חלוקה ברורה 

לסעיפי הכנסות והוצאות שוטפות במסגרת התקציב 

 הרגיל, והכנסות והוצאות במסגרת תקציבי הפיתוח . 

 

לא כל אגרות החוב בהן מושקעים כספי הרשות הינן  דירוג  אג"ח 64

ומעלה כנדרש לפי  Aאגרות חוב מדורגות בדירוג 

 חוזר מנכ"ל
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 כללי

הרשויות המקומיות מקבלות מקורות מימון מגורמים שונים. חלק ממקורות המימון  .1

כלל מעל -מיועדים לשמש את הרשויות המקומיות בפרקי זמן ארוכים )בדרך

לשנה(, כגון היטלי השבחה, השתתפות בעלים בעבודות פיתוח, תמורה ממכירת 

 ומה. מקרקעין, כספי פנסיה, השתתפות עובדים בפנסיה תקציבית וכד

 

מקורות מימון אלה מיועדים בעיקרם לביצוע עבודות פיתוח או לתשלומים עתידיים  .2

אחרים. מקורות מימון אחרים מיועדים לשמש את הרשות המקומית לפעילות 

כלל לתקופה שאינה עולה על שנת הכספים -)בדרך שוטפת בפרקי זמן קצרים

תשלומי הורים מראש השוטפת(, כגון הכנסות מארנונה, אגרות, השתתפויות, 

עבור חינוך והכנסות אחרות המיועדות לשמש את הרשות המקומית במהלך שנת 

 הכספים השוטפת.

 

ידי מנכ״ל משרד -פורסמו הנחיות לרשויות המקומיות על 1994בחודש אוגוסט  .3

(, שנועדו להנחות את הרשויות המקומיות בנושאים שונים 8/94הפנים )חוזר מס׳ 

 ות פיתוח שטרם יועדה ולהשקעת עודפים זמניים.הקשורים לקרן לעבוד

 

את ההנחיות האמורות,  פות, המחלי4/2008הנחיות חוזר המנהל הכללי מספר  .4

 לתת מענה למפורט להלן: ונועד

 היתר,  לשינויים ולתמורות שהתחוללו בעשור האחרון בשוק ההון, שהתבטאו, בין

 ות בעבר.בהוספת מגוון של אלטרנטיבות להשקעה לאלה שהיו קיימ

 להתאמת סוגי ההשקעות לפרקי הזמן בהם הרשות המקומית עשויה להחזיק 

הבחנה  בעודפי המזומנים עד לשימוש בהם למטרות שלשמן התקבלו. זאת, תוך

ולא יותר  כלל מספר חודשים-בין השקעות של עודפים זמניים לזמן קצר )בדרך

 לתקופות ארוכותהשקעות של עודפים זמניים בין משלושה חודשים(, ל

 יותר)העולות על שלושה חודשים(.
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 בתחום  לשמירה על הערך הריאלי של כלל תקבולי הרשות המקומית )מהתושבים

לקבל בשוק  שיפוטה ו/או מקופת המדינה(, בתוספת התשואה הריאלית שניתן

 ההון להשקעות בעלות סיכון נמוך.

  בקרה ופיקוח על כספי הציבורלפישוט הליכים, ככל שניתן, תוך קביעת מנגנוני 

 המופקדים ברשות המקומית.

 ערים ועל  יבות הרשויות המקומיות, גם על איגודילצורך בהחלת הכללים, בהם מחו

 תאגידים שבבעלות או בשליטת הרשויות המקומיות.
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 שיטת הביקורת 

 

 עם בעלי התפקידים הבאים: עריכת שיחות .1

 גזבר העירייה -ל"ב 

 סגנית גזבר העירייה -ס"ד 

 רו"ח חיצוני  -י"ז 

 

  סקירת התיעוד הבא: .2

 דוחות של הרכבי השקעות של התיקים המנוהלים 

  התיקים המנוהליםדוחות של תשואות 

 הסכמי התקשרות שנחתמו עם מנהלי התיקים 

 פרוטוקולים של ועדת השקעות 
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 פירוט הממצאים

 ועדת השקעות

 המסגרת החוקית

 בכל רשות מקומית תמונה ועדת השקעות. להלן הרכב חברי הוועדה: .5

  גזבר הרשות המקומית. -יו״ר הוועדה 

 השכלה או הכשרה מתאימים בתחום,ל עובד הרשות המקומית שהוא בע 

 ידי ראש הרשות המקומית.-ימונה על

 ידי ראש הרשות -חברים נוספים מבין עובדי הרשות המקומית, ימונו על

 המקומית ובתנאי שהמספר הכולל של חברי הוועדה לא יעלה על חמישה.

 

בתנאי ידי יו״ר הוועדה ו-פי הצורך, בתדירות שתיקבע על-ישיבות הוועדה תיערכנה על .6

 שהוועדה תתכנס לדיון לפחות אחת לשלושה חודשים.

 

ישיבות הוועדה תתקיימנה בהרכב שלא יפחת משלושה חברים, ובתנאי שאחד מהם  .7

ה ליו״ר הוועדה קול יהיה יו״ר הוועדה. במקרה של שוויון בהצבעה על נושא מסוים, יהי

 .מכריע –נוסף 

 

 הרשות המקומית.החלטות הוועדה חייבות באישור ועדת הכספים של  .8
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 ממצאים

 חברי ועדת השקעות בעירייה הינם: ,הגזברות אגףעל פי הנתונים שקיבלה הביקורת מ .9

 ראש העירייה – יו"ר הוועדה. 

 גזבר העירייה - חבר ועדה. 

 סגנית גזבר העירייה - חברת ועדה. 

 

 4/2008הרכב הוועדה אינו לפי הוראות חוזר מנכ"ל מהאמור לעיל עולה כי  .10

  :שהרי

  גזבר העירייה.  אינויו"ר הוועדה 

 .ראש העירייה אינו יכול לכהן כחבר ועדת השקעות 

 

מיום  2/19 הביקורת קיבלה לידה את פרוטוקול ישיבת המועצה מספר .11

מעיון בפרוטוקול, ובנספח לישיבה אושרו הרכב ועדות העירייה.   5. בסעיף 14.1.2019

 אושרה כלל ועדת השקעות בעירייה.ו נבחרה לאטבלת ועדות העירייה נמצא כי 

 

 -2017הביקורת קיבלה לידה את פרוטוקולי ישיבות ועדת השקעות לשנים  .12

 . להלן עיקרי הממצאים העולים מתוך הפרוטוקולים:2019

 

 :2017פרוטוקול הוועדה לשנת  .13

זאת בניגוד ,  4.7.2017התכנסה הוועדה פעם אחת בתאריך  2017בשנת  .א

 הוועדה לפחות אחת לשלושה חודשים.להוראות חוזר מנכ"ל שיש לכנס את 

פי הפרוטוקול הנוכחים בישיבה היו: גזברית העירייה, מ"מ גזברית העירייה על  .ב

 הרכב הישיבה  .,רו"ח חיצוני שאינו עובד עירייה ועל כן אינו יכול לכהן כחבר ועדה
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ישיבות הוועדה תתקיימנה בהרכב ש  קובעה בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל בוצע

 .שלא יפחת משלושה חברים

 

 :2018פרוטוקולי הוועדה לשנת  .14

,   22.2.2018התכנסה הוועדה שלוש פעמים בתאריכים:  2018בשנת  .א

, זאת בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל שיש לכנס את 28.11.2018 -ו 17.7.2018

 הוועדה לפחות אחת לשלושה חודשים.

 הפרוטוקולים הנוכחים בישיבות היו:על פי  .ב

  גזברית העירייה, סגנית גזברית העירייה 22.2.2018ישיבה מתאריך :

הרכב ,רו"ח חיצוני שאינו עובד עירייה ועל כן אינו יכול לכהן כחבר ועדה. 

ישיבות הוועדה הישיבה בוצע בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל הקובע  ש

 .חבריםתתקיימנה בהרכב שלא יפחת משלושה 

  גזברית העירייה, סגנית גזברית העירייה 17.7.2018ישיבה מתאריך :

,ראש העיר שאינו יכול לכהן כחבר ועדה ורו"ח חיצוני שאינו עובד עירייה 

הרכב הישיבה בוצע בניגוד להוראות ועל כן אינו יכול לכהן כחבר ועדה. 

 ישיבות הוועדה תתקיימנה בהרכב שלא יפחתחוזר מנכ"ל הקובע  ש

 .משלושה חברים

  גזברית העירייה, סגנית גזברית העירייה 28.11.2018ישיבה מתאריך :

הרכב ורו"ח חיצוני שאינו עובד עירייה ועל כן אינו יכול לכהן כחבר ועדה. 

ישיבות הוועדה הישיבה בוצע בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל הקובע  ש

 .תתקיימנה בהרכב שלא יפחת משלושה חברים

 

 :2019וועדה לשנת פרוטוקולי ה .15

 -,   ו30.4.2019התכנסה הוועדה פעמיים בתאריכים:  2019בשנת  .א

, זאת בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל שיש לכנס את הוועדה לפחות 17.12.2019

 אחת לשלושה חודשים.
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 על פי הפרוטוקולים הנוכחים בישיבות היו: .ג

  גזברית העירייה, סגנית גזברית העירייה , 30.4.2019ישיבה מתאריך :

ראש העיר שאינו יכול לכהן כחבר ועדה ורו"ח חיצוני שאינו עובד עירייה 

הרכב הישיבה בוצע בניגוד להוראות ועל כן אינו יכול לכהן כחבר ועדה. 

ישיבות הוועדה תתקיימנה בהרכב שלא יפחת חוזר מנכ"ל הקובע  ש

 .ה חבריםמשלוש

  גזברית העירייה, סגנית גזברית העירייה  17.12.2019ישיבה מתאריך :

הרכב ורו"ח חיצוני שאינו עובד עירייה ועל כן אינו יכול לכהן כחבר ועדה. 

ישיבות הוועדה הישיבה בוצע בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל הקובע  ש

 .תתקיימנה בהרכב שלא יפחת משלושה חברים

 

לקבל את הפרוטוקולים של ועדת הכספים של העירייה שבהן הביקורת ביקשה  .16

מאושרות החלטות ועדת השקעות. נכון למועד כתיבת שורות אלו טרם התקבלו 

הפרוטוקולים ולא ידוע אם אכן החלטות ועדת השקעות נידונות ומאושרות בוועדת 

 הכספים של העירייה.

 

 המלצות

 4/2008 חוזר מנכ"ל מספר הוראותפי  עללבחור את הרכב ועדת השקעות יש  .17

 

 יש לאשר את הרכב הוועדה במועצת העיר. .18

 

יש לכנס ישיבות ועדה לפחות פעם ברבעון תוך רישום פרוטוקול מסודר ומלא  .19

  של החלטות הוועדה והרכב הנוכחים בישיבה.

 

 .ישיבות הוועדה תתקיימנה בהרכב שלא יפחת משלושה חבריםשיש לדאוג  .20
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וועדת הכספים של העירייה את החלטותיה של ועדת  יש להעביר לדיון ואישור  .21

 ההשקעות תוך רישום פרוטוקול מלא ומסודר של הישיבה.

 

 יצוניחמסירת ניהול תיק השקעות לידי גורם 

 המסגרת החוקית

ניהול  ועדת ההשקעות רשאית להחליט על מינוי גורמים חיצוניים, שעיסוקם .22

ההשקעות של הרשות  ניהול תיק ״הגורם החיצוני״(, לשם -תיקי השקעות )להלן 

 המקומית, או חלק ממנו.

 

תוצאות  פי-במידה שהחלטה כאמור תתקבל, תיבחרנה לפחות שתי חברות על .23

בחירת החברות  מכרז, לאחר קבלת הצעות מחמש חברות לפחות. ההחלטה על

בבחירה. ועדת המכרזים  תתועד, תוך ציון השיקולים שהנחו את ועדת המכרזים

בהחלטה על המלצות ועדת ההשקעות, אשר תפרט את השיקולים שהנחו תתבסס 

 אותה בהמלצתה.

 

 בחירת החברות תובא לאישור מועצת הרשות המקומית. .24

 

 ידי-פי מדיניות ההשקעות הכללית שתוכתב על-הגורם החיצוני יפעל על .25

 ועדת ההשקעות של הרשות המקומית.          

 

 ת שתיבחרנה, להגיש לוועדהועדת ההשקעות תחייב כל אחת מהחברו .26

נכון לסוף  )באמצעות גזבר הרשות המקומית( בסמוך ולאחר תחילת כל חודש, דוח

הרכב ההשקעות,  החודש שקדם, על תיק ההשקעות המנוהל על ידה ובו פרטים על

שהושגה באותו חודש,  עלות ההשקעות, ערכן לסוף החודש שקדם, התשואה

על ידה וכן מידע נוסף במידה  ההשקעות התשואה המצטברת מתחילת ניהול תיק

 ידי ועדת ההשקעות.-שיידרש על

 

 הדוח/ות שיוגשו לוועדה ייבחנו על ידה ותיערך תרשומת ממסקנותיה לגבי .27
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 התוצאות הנובעות מדוח/ות אלה.

 

 החלפת חברה לניהול תיק השקעות בחברה אחרת מחייבת את אישורה של .28

החלטת  בהחלטתה על המלצות ועדת ההשקעות.ועדת המכרזים, אשר תתבסס 

 המקומית. ועדת המכרזים להחלפה כאמור, תובא לאישור מועצת הרשות

 

  ידי ועדת -פי מדיניות ההשקעות הכללית שתוכתב על-הגורם החיצוני יפעל על .29

          ההשקעות.

 

 ממצאים

"מנהלי  -)להלן ניהול תיק ההשקעות של העירייה מנוהל ע"י הגורמים הבאים .30

 :התיקים"(

 בנק מזרחי טפחות בע"מ 

 מיטב דש 

 IBI 

 מגדל שוקי הון 

 הראל ביטוח ופיננסים 

 

לא בוצע תיעוד השיקולים של ועדת השקעות שהנחו אותה בהמלצתה לבחירת  .31

 מנהלי התיקים.

 

וכפועל יוצא מכך לא התקבל אישור  לא בוצע מכרז לבחירת מנהלי התיקים .32

הביקורת רוצה לציין כי בפרוטוקול ישיבת ועדת השקעות  ועדת מכרזים לבחירה.

"יש לקבל החלטה בנושא יציאה למכרז קיימת הערה כי :  22.2.2018מתאריך 

 בנושא בחירת מנהלי תיקים" 
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לדברי סגנית הגזבר, הבחירה נעשתה כפניה למספר מנהלי תיקים אשר הציגו  .33

 .מנהלי תיקיםאת עצמם לוועדת השקעות ומתוכם נבחרו חמישה 

 

שנחתמו עם מנהלי התיקים  הסכמי ההתקשרותהביקורת קיבלה לידה את  .34

 לצורך בדיקת דמי הניהול המשולמים. להלן דמי הניהול על פי ההסכמים: 

 משווי התיקלשנה  0.2% -בנק מזרחי טפחות בע"מ 

 לשנה משווי התיק 0.3%  -מיטב דש 

 IBI- 0.3% משווי התיק לשנה 

 לשנה משווי התיק 0.1% -מגדל שוקי הון 

 לשנה משווי התיק 0.1% -הראל ביטוח ופיננסים 

 

 הביקורת קיבלה לידה את נתוני דמי הניהול ששולמו בפועל למנהלי התיקים. .35

יש לציין כי הנתונים כוללים גם עמלות קנייה ומכירה של ני"ע. להלן דמי הניהול 

 :2017-2019ששולמו בפועל בין השנים 

   ש"חא 89 -טפחות בע"מבנק מזרחי 

 אש"ח 92  -מיטב דש 

 IBI- 209 ש"חא 

 ש"חא 91 -מגדל שוקי הון 

 אש"ח 102 -הראל ביטוח ופיננסים 

 2017-2019בין השנים  IBI -מהנתונים דלעיל ניתן לראות כי דמי הניהול ששולמו ל

הינם למעלה מכפול מדמי הניהול ששולמו לכל אחד ממנהלי התיקים האחרים. יש 

הינו הגבוה ביותר מבין מנהלי התיקים אולם אינו  IBIלציין כי הסכום המנוהל אצל 

 כפול מהם.

 

 בחירת מנהלי התיקים לא הובאה לאישור מועצת העיר. .36

 

יות השקעות מדינהביקורת לידה נכון למועד כתיבת שורות אלו, טרם קיבלה  .37

 .ועדת ההשקעות  כתובה של
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מנהלי התיקים אינם מגישים לועדת ההשקעות דוחות חודשיים בדבר תיק  .38

 ההשקעות המנוהל על ידם.

 

מסקנות ועדת  לגבי  תרשומת כפועל יוצא מהסעיף הקודם, לא מנוהלת .39

 מנהלי התיקים.ההשקעות מדוחות 

 

 המלצות

השיקולים של ועדת השקעות שהנחו אותה בהמלצתה לבחירת  יש לתעד את .40

 מנהלי התיקים.

 

, תוך ציון םההחלטה על בחירת , תיעודביצוע  מכרז לבחירת מנהלי תיקים .41

 .השיקולים שהנחו את ועדת המכרזים בבחירה

 

והשוואתם לדמי הניהול המשולמים  IBI -בחינת דמי הניהול המשולמים ל .42

 לשאר מנהלי התיקים באופן יחסי לסך התיק המנוהל על ידם.

 

 יש להביא את בחירת מנהלי התיקים לאישור מועצת העיר. .43

 

שעל פיה יפעלו מנהלי  יות השקעותמדינעל חברי ועדת ההשקעות לכתוב  .44

 התיקים שנבחרו.

 

דוחות חודשיים בדבר  יש לדרוש ממנהלי התיקים להגיש לועדת ההשקעות .45

 תיק ההשקעות המנוהל על ידם.

 

חודשית על דוחות מנהלי התיקים  תרשומת על חברי ועדת ההשקעות לערוך  .46

 שהוגשו להם.
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 ידי ועדת ההשקעות-על חמעקב ודיוו

 המסגרת החוקית

ימים לאחר תום כל רבעון, אשר  60-ועדת ההשקעות תערוך דוח לא יאוחר מ .47

 -המקומית וליו״ר ועדת הכספים של הרשות המקומית )להלן יוגש לראש הרשות 

״דוח תקופתי״(. הדוחות התקופתיים יהיו פתוחים לעיון חברי מועצת הרשות 

 המקומית.

 

 הדוח התקופתי יכלול את הנתונים הבאים: .48

 .מספר הישיבות שקיימה הוועדה במהלך הרבעון 

 .מדיניות ההשקעות 

  והתשואה  המקומית לסוף הרבעון,הרכב תיק ההשקעות הכולל של הרשות

האפשר גם בשיעור מסך  הכוללת שהושגה במהלך הרבעון )בסכומים, ובמידת

 ההשקעות(.

 ההשקעות. ידי החברות לניהול-הסכום הכולל מתוך כלל ההשקעות שנוהל על 

 ובשיעור  ידי כל אחת מאותן חברות )בסכומים-התשואה הכוללת שהושגה על

 מסך ההשקעות(.
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 ממצאים

ות רבעוניים דוח נכון למועד כתיבת שורות אלו, הביקורת טרם קיבלה לידה .49

 .2017-2019לשנים  השקעות העירייהל שנערכו על ידי ועדת השקעות בנוגע

 

פירוט הסכומים המנוהלים אצל מנהלי התיקים וכן  אתהביקורת קבלה לידה  .50

 הממצאים:. להלן סיכום 2017-2019תשואות התיקים עבור השנים 

סכום מנוהל לתאריך  שם מנהל התיק

 ₪()מיליוני  31.12.2017

תשואת התיק 

 2017לשנת 

 4.65% 20.3 בנק מזרחי טפחות בע"מ

IBI 3.93% 25.9 ניהול השקעות בע"מ 

 3.83% 20.6 מגדל שוקי הון

 3.63% 18.9 הראל ביטוח ופיננסים

 3.91% 14.5 מיטב דש

  100.2 סה"כ

 

סכום מנוהל לתאריך  שם מנהל התיק

 ₪()מיליוני  31.12.2018

תשואת התיק 

 2018לשנת 

 -1.31% 20.0 בנק מזרחי טפחות בע"מ

 -1.34% 14.3 מיטב דש

IBI 2.54% 25.3 ניהול השקעות בע"מ- 

 -0.97% 20.3 מגדל שוקי הון

 -0.78% 18.8 הראל ביטוח ופיננסים

  98.7 סה"כ
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לתאריך סכום מנוהל  שם מנהל התיק

 ₪()מיליוני  31.12.2019

תשואת התיק 

 2019לשנת 

 5.54% 21.1 בנק מזרחי טפחות בע"מ

 5.69% 15.1 מיטב דש

IBI 5.21% 26.6 ניהול השקעות בע"מ 

 5.28% 21.4 מגדל שוקי הון

 5.24% 19.7 הראל ביטוח ופיננסים

  103.9 סה"כ

 

 המלצות

על ועדת השקעות לערוך דוחות רבעוניים אשר יכללו את כל הנתונים  .51

המופיעים בחוזר מנכ"ל ובכלל זה: מספר ישיבות הוועדה ברבעון, מדיניות השקעה, 

 הרכב התיק, תשואה וכו'. 

 

 על הדוח להיות הדוח לראש העיר וליו"ר ועדת הכספים וכן יש להגיש את .52

 פתוח לעיון חברי מועצת העיר.
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 לטות של ועדת ההשקעותחתיעוד הפעילויות והה

 המסגרת החוקית

 ברשות המקומית ינוהלו תיקים בהם תתועדנה הפעילויות וההחלטות שלהלן: .53

 ובדבר  החלטות מועצת הרשות המקומית בדבר מינויה של ועדת ההשקעות

  שינויים בהרכב החברים בה.

  החברות  בדבר בחירתהחלטות מועצת הרשות המקומית וועדת המכרזים

 לניהול תיקי השקעות, או החלפתן.

 .פרוטוקולים מישיבות ועדת ההשקעות 

 :החלטות על השקעות 

o  גזבר הרשות המקומית או עובד אחר שהוסמך על ידו יכין, לגבי כל

רעונה. יהשקעה, תרשומת המסכמת את תנאי ההשקעה ומועד פ

 .מהבנקים/המוסדות הכספייםלתרשומת זו תצורפנה ההצעות שהתקבלו 

o  ההוראות לבנק/למוסד הכספי בדבר השקעות תינתנה בכתב ותהיינה

ידי מי שהוסמך -ידי מורשי החתימה ברשות המקומית או על-חתומות על

 ידי ראש הרשות המקומית והגזבר. -לכך על

o קדונות לזמן קצר ניתן לבצע יהוראות בדבר רכישות או מימוש של פ

ידי גזבר -בכפוף לכך שהעובד שהוסמך לכך מונה עלבהוראה טלפונית, 

דית לכך שתיערך בהקשר לכך תרשומת מי הרשות המקומית ובכפוף

ידי אותו עובד, בציון הנימוקים להחלטתו על מתן ההוראה -בכתב על

 לביצוע. 

o פי -ידי הגזבר כדי לגרוע מאחריותו על-אין בהאצלת הסמכויות על

 הוראות כל דין.

 מזומנים  שתתקבל מבנקים על השקעות, לרבות של עודפי תיעוד מכל הצעה

 זמניים)עד שלושה חודשים(.

 ידי ועדת ההשקעות.-עותק מהדוחות התקופתיים שנערכו על 

 תיקים. ידי כל אחת מהחברות לניהול-עותק מהדוחות החודשיים שהוגשו על 
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 ממצאים

 ועדת השקעותות פעילויות והחלטות לא מנוהלים תיקים מסודרים בהם מתועד .54

 

 המלצות

יש לנהל תיקים מסודרים בהם מתועדות פעילויות והחלטות ועדת השקעות  .55

 כדלהלן:

 כאמור לעיל, לא בוצע מינוי כלל. -מינוי ועדת השקעות 

 .החלטות בדבר מינוי מנהלי תיקים 

 .פרוטוקולי ישיבות ועדת השקעות 

 .החלטות על השקעות 

 .תיעוד הצעות בדבר השקעות 

  תקופתיים הנערכים על ידי ועדת השקעות.דוחות 

 .דוחות חודשיים הנערכים על ידי החברות לניהול תיקים 
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 מדיניות ההשקעה

 המסגרת החוקית

על הרשות המקומית לערוך תזרים מזומנים, בו יובאו בחשבון ההכנסות  .56

שוטפות הכנסות והוצאות  -וההוצאות הצפויות בחלוקה לשני פרקים מרכזיים 

במסגרת התקציב הרגיל, והכנסות והוצאות במסגרת תקציבי הפיתוח )קרנות 

 הפיתוח והתקציבים הבלתי רגילים(. תשומת לב מיוחדת תינתן למועדי השימוש

 )הביצוע( הצפויים בתקבולי תקציבי הפיתוח.

 

פרקי הזמן שייכללו בתזרים המזומנים )רבעוני, חצי שנתי, שנתי, רב שנתי(,  .57

 , בהתאם לנסיבות, לשיקול דעתו של גזבר הרשות המקומית.נתונים

 

ועדת ההשקעות ברשות המקומית תפעל בהתאם למדיניות שביסודה בחינת  .58

פי ובהתאם לתחזית תזרים המזומנים של הרשות המקומית, -אפיקי ההשקעה על

 לתקופות הנגזרות מתזרים מזומנים זה ולעודפים הצפויים באותן תקופות.

 

באפיקי נים לתקופה קצרה שאינה עולה על שלושה חודשים יופקדו עודפי מזומ .59

 :ההשקעה הבאים

  שקליים או במטבע חוץ  -פקדונות כספיים במוסדות פיננסיים 

  .)תעודות מלווה קצר מועד של בנק ישראל)מק״מ 

  

 יופקדו באפיקי ההשקעה עודפי מזומנים לתקופה העולה על שלושה חודשים .60

 :הבאים

  מדינת ישראל הנסחרות בבורסה.איגרות חוב של 

 באגרות חוב  איגרות חוב אחרות הנסחרות בבורסה ובתנאי שהיקף ההשקעה

הרשות המקומית  מסך ההשקעות הישירות של 25%אלה לא יעלה על 

החברות לניהול תיקים(, או על  ידי-שאינן מנוהלות על -)״השקעות ישירות״ 

חברות לניהול תיקים, לפי ידי כל אחת מה-על מסך ההשקעות המנוהלות 25%

 מסך 3%בכל אחת מאיגרות החוב האחרות לא תעלה על  העניין. ההשקעה
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ההשקעות  מסך 3%ההשקעות הישירות של הרשות המקומית, או על  

 לפי העניין. ידי כל אחת מהחברות לניהול תיקים,-המנוהלות על

 ידי -ו עלבאיגרות חוב שהונפק אפשריות רק ההשקעות באיגרות החוב האחרות

הדירוג הישראליות, ובתנאי שהדרוג שנקבע  ידי חברות-גופים המדורגים על

)״דירוג מעלות״( או הדירוג המקביל  A-לא יהיה נמוך מ לאותן איגרות חוב

 דירוג אחרות. בחברות

 כדלקמן:  השקעות בקרנות נאמנות הפועלות בישראל שהרכב נכסיהן הוא

שקליים בבנקים  מנכסי קרן הנאמנות מושקעים בפקדונות 75%לפחות 

ישראל או בפקדונות במטבע חוץ  הפועלים בישראל, או באגרות חוב של מדינת

לבצע השקעות בקרנות נאמנות בהן קיים  בבנקים הפועלים בישראל. אין

 מניות. מרכיב כלשהו של

 חוץ, או במטבע  במקרים בהם לרשות המקומית התחייבויות או התקשרויות

התחייבות לרכישת ציוד או לביצוע  כאשר קיימת הצמדה למטבע חוץ, דוגמת

ועדת ההשקעות תשקול, בין  -תשומות במטבע חוץ  עבודות בהן קיים מרכיב

 השקעות בפקדונות במטבע חוץ או בקרנות נאמנות בהן הרכב היתר, לבצע

 ת האמורה.ההתחייבו הנכסים הוא במטבע חוץ, וזאת באותו מטבע בו קיימת

 

המנהלות את  ידי ועדת ההשקעות לחברות-מדיניות ההשקעות שתוכתב על .61

 לעיל.המופיעים בסעיפים  השקעות הרשות המקומית תהיה זהה לזו המפורטת

 

 ממצאים

הכנסות והוצאות חזוי עם חלוקה ברורה לסעיפי  תזרים מזומנים לא נערך  .62

 . שוטפות במסגרת התקציב הרגיל, והכנסות והוצאות במסגרת תקציבי הפיתוח 
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  השקעה באיגרות חוב אחרות:ה שיעור סה"כ תקינות בדיקת .63

 מיטב דש:

אפיק 
 השקעה

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

סכום 
מנוהל 
 ₪()אלפי 

אחוז 
 מהתיק

סכום 
מנוהל 
 ₪()אלפי 

אחוז 
 מהתיק

סכום 
מנוהל 
 ₪()אלפי 

אחוז 
 מהתיק

 75.9% 11,497  75.7%  10,855  74.3%  10,809 אג"ח מדינה

 23.8% 3,605  23.4%  3,352  24.7% 3,599  אג"ח חברות

 0.3% 52  0.9%  131  1%  142 עו"ש

 100% 15,154  100%  14,338  100%  14,550 סה"כ

 

 ועל כן תקין. 25%-נמוך מ 2017-2019בשנים  שיעור ההשקעה באג"ח חברות

 

IBI – מ:"בע השקעות ניהול 

אפיק 
 השקעה

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

סכום 
מנוהל 
 ₪()אלפי 

אחוז 
 מהתיק

סכום 
מנוהל 
 ₪()אלפי 

אחוז 
 מהתיק

סכום 
מנוהל 
 ₪()אלפי 

אחוז 
 מהתיק

 74.6% 19,850 75.4% 19,079 73.5% 19,071 אג"ח מדינה

 24.7% 6,571 21.1% 5,331 24.8% 6,453 אג"ח חברות

 0.7% 180 3.5% 874 1.7% 419 עו"ש

 100% 26,601  100% 25,284  100% 25,943 סה"כ

 

 ועל כן תקין. 25%-נמוך מ 2017-2019שיעור ההשקעה באג"ח חברות בשנים 

 

 :הראל ביטוח ופיננסיים

אפיק 
 השקעה

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

סכום 
מנוהל 
 ₪()אלפי 

אחוז 
 מהתיק

סכום 
מנוהל 
 ₪()אלפי 

אחוז 
 מהתיק

סכום 
מנוהל 
 ₪()אלפי 

אחוז 
 מהתיק

 75.4% 14,900 74.6% 14,005 75.1% 14,205 אג"ח מדינה

 23.9% 4,720 23.1% 4,347 23.1% 4,383 אג"ח חברות

 0.7% 128 2.3% 414 1.8% 326 עו"ש

 100% 19,748  100% 18,766  100% 18,914 סה"כ

 

 ועל כן תקין. 25%-נמוך מ 2017-2019שיעור ההשקעה באג"ח חברות בשנים 
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 בנק מזרחי טפחות בע"מ

אפיק 
 השקעה

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

סכום 
מנוהל 
 ₪()אלפי 

אחוז 
 מהתיק

סכום 
מנוהל 
 ₪()אלפי 

אחוז 
 מהתיק

סכום 
מנוהל 
 ₪()אלפי 

אחוז 
 מהתיק

 75.1% 15,883 75.6% 15,152 75.1% 15,256 אג"ח מדינה

 23.7% 5,003 23.7% 4,754 24.4% 4,962 אג"ח חברות

 1.2% 249 0.7% 119 0.5% 86 עו"ש

 100% 21,135  100% 20,025  100% 20,304 סה"כ

 

 ועל כן תקין. 25%-נמוך מ 2017-2019שיעור ההשקעה באג"ח חברות בשנים 

 

 מגדל שוקי הון

אפיק 
 השקעה

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

סכום 
מנוהל 
 ₪()אלפי 

אחוז 
 מהתיק

סכום 
מנוהל 
 ₪()אלפי 

אחוז 
 מהתיק

סכום 
מנוהל 
 ₪()אלפי 

אחוז 
 מהתיק

 75.6% 16,215 75% 15,274 74.5% 15,322 אג"ח מדינה

 23.9% 5,111 24.5% 4,989 24.3% 4,994 אג"ח חברות

 0.5% 96 0.5% 84 1.2% 248 עו"ש

 100% 21,422  100% 20,347  100% 20,564 סה"כ

 

 ועל כן תקין. 25%-נמוך מ 2017-2019שיעור ההשקעה באג"ח חברות בשנים 

 

 דירוגן של אגרות החוב:בדיקת  .64

. מעיון בדוחות 2017-2019הביקורת קיבלה לידה דוחות ממנהלי ההשקעות לשנים 

נמצא כי לא כל אגרות החוב בהן מושקעים כספי הרשות הינן אגרות חוב מדורגות 

 ומעלה כנדרש לפי חוזר מנכ"ל. להלן הממצאים שעלו מתוך הדוחות: Aבדירוג 

  בדוח של IBI  לא מופיעה השקעה באג"ח קונצרני  31.12.2019לתאריך

 אש"ח. 251 -צמוד בסך של כ מדורג

  מופיעה השקעה באג"ח שקלי  31.12.2018בדוח של מזרחי טפחות לתאריך

 אש"ח. 249 -בסך של כ לא מדורגקונצרני 
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  לא מופיעה השקעה באג"ח שקלי  31.12.2017בדוח של מיטב דש לתאריך

 אש"ח. 219 -בסך של כ מדורג

  לא מופיעה השקעה באג"ח צמוד  31.12.2018בדוח של מיטב דש לתאריך

 אש"ח. 237 -בסך של כ מדורג

 

 המלצות

, בו יובאו בחשבון ההכנסות וההוצאות אחת לשנה תזרים מזומנים להכין דוח יש  .65

התקציב הכנסות והוצאות שוטפות במסגרת  -הצפויות בחלוקה לשני פרקים מרכזיים 

הרגיל, והכנסות והוצאות במסגרת תקציבי הפיתוח )קרנות הפיתוח והתקציבים הבלתי 

)הביצוע( הצפויים בתקבולי תקציבי  רגילים(. תשומת לב מיוחדת תינתן למועדי השימוש

בהתאם לתחזית תזרים  תפעל את כספי הרשות להשקיע בבואהועדת ההשקעות  הפיתוח.

 המזומנים שתערך.

 

 רק באמצעות ייעשובאגרות חוב  כי השקעותיש לוודא ולדרוש ממנהלי התיקים  .66

 ומעלה.  Aאגרות חוב המדורגות בדירוג 
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 37  -   מטרת הביקורת                

 38  -             שיטת הביקורת                

 39 -    פירוט הממצאים      

 61 -          תגובת המבוקר -נספח
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 תקציר מנהלים

 ותהמלצ ממצאים נושא סעיף 

13-14 
סמכויות 
 הוועדה

מסמך  הביקורת קיבלה לידה

. מעיון סמכויות הוועדה תהארכ

נראה כי הוא פג תוקף  במסמך

ועל כן  2020 יוני  בחודש

 סמכויותיה של הוועדה מוקפאות.

 

 

  יש לדאוג להארכת

המסמך הנ"ל כך 

שהוועדה תפעל 

על פי חוק 

לא  וסמכויותיה

 יהיו מוגבלות.

 

  יש לקבוע מנגנון

שעל פיו מסמך 

סמכויות הוועדה 

יוארך מידי תקופה 

ולא ייווצר מצב 

שהוועדה תפעל 

ללא סמכויות 

 בתוקף.

20 
הכשרות 
 מקצועיות

לא  קיימת תכנית להכשרת בעלי  

תפקידים בוועדה המקומית ולא 

הוגדר תקציב לצורך כך. הדבר 

שקיבלו נכון  גם ביחס לפקחים 

סמכויות משמעותיות בעניין 

האכיפה המנהלית ונראה כי לא 

ניתנה להם מלוא ההדרכה בנוגע 

 לכך.

גיבוש תקציב עבור 

הכשרות מקצועיות 

 וריענון מקצועי קיים.

33-34 
בדיקת 

הבקשות 
 להיתר

על מנת לוודא את ביצוע הפעולות 

הנדרשות קודם להוצאת היתר 

בנייה, נערך טופס פיזי על גבי נייר 

בטופס  שימוש

אלקטרוני שבמסגרתו 

ניתן לוודא כי כל גורם 
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 ותהמלצ ממצאים נושא סעיף 

מודפס שכולל את המקומות 

לחתימה של הפונקציות 

 הרלוונטיות בוועדה המקומית.

מאשר בוועדה 

המקומית יוכל לחתום 

רק  באופן אלקטרוני

לאחר שכל הגורמים 

שצריכים לאשר את 

בקשת ההיתר קודם 

אליו, אכן עשו כן / 

בוצעו כל השלבים 

 הקודמים .

54 

קבלת 
ערבויות 
בנקאיות 
לצורך 
היתר 
 בנייה

מנהלת הוועדה שומרת את 

הערבויות המקוריות בקלסרים 

המסודרים לפי חודשי פקיעת 

 הערבויות

  

הביקורת ממליצה 

שרק העתק 

ערבויות ישמר אצל מה

מנהלת הוועדה 

והמקור יישמר 

 בכספת.

 

57 

קבלת 
ערבויות 
בנקאיות 
לצורך 
היתר 
  בנייה

הוועדה המקומית לא מקבלת 

בטוחות מסוג אחר אלא ערבות 

 בנקאית בלבד. 

לשקול אפשרות לקבל 

בטוחות גם בשיק 

בנקאי או פיקדון כספי 

כפי שנעשה ברשויות 

 אחרות

58 

קבלת 
ערבויות 
בנקאיות 
לצורך 
היתר 
 בנייה

מספר ערבויות בנקאיות  נמצאו

המצויות בתוקף שנים לאחר 

שהפרויקטים נשוא ההיתר היו 

 צריכים להסתיים

לבדוק מדוע קיימות 

ערבויות בנקאיות 

בתוקף שנים לאחר 

שהפרויקטים נשוא 

ההיתר היו צריכים 

להסתיים. במידה 

ויימצא כי מדובר בנכס 
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 ותהמלצ ממצאים נושא סעיף 

מאוכלס אשר לא 

לו תעודת גמר הוצאה 

ובשל כך הערבות 

בתוקף , יש לדאוג 

לחיוב רטרואקטיבי 

של בעלי הנכס 

 בארנונה

82 
אכיפת 
עבירות 

 בנייה

הפקחים במחלקה מתחלקים 

ביניהם בשטח העיר כאשר כל 

פקח אחראי על סיור בחלק אחר 

של העיר אולם לא נעשה רישום 

ותיעוד של השטח והנכסים בהם 

 נעשים הסיורים

רישום  יש לבצע 

ותיעוד של השטח 

והנכסים בהם נעשים 

הסיורים על ידי 

הפקחים כולל 

תאריכים וממצאים 

רלוונטיים שנמצאו 

 במהלך הסיור

83 
אכיפת 
עבירות 

 בנייה

בהתאם לנהלים הארציים אחד 

הפקחים אמור לעסוק רק בבדיקת 

תכניות )פקח כחול( והשני 

 באכיפה )פקח אדום( 

יש לפצל את  עבודת 

כך שאחד הפקחים 

הפקחים יעסוק 

בבדיקת תכניות )פקח 

כחול( והשני באכיפה 

)פקח אדום(. יש 

לבחון העסקת פקח 

נוסף שיעסוק באכיפה 

 במידת הצורך

86 
אכיפת 
עבירות 

 בנייה

לא נערכת רשימה מסודרת של 

הנכסים המצויים בבנייה והשלב 

שאליו הגיעו, והפיקוח מתבסס על 

ההיכרות של הפקחים עם העיר 

יש לערוך  רשימה 

מסודרת של הנכסים 

המצויים בבנייה 

והשלב שאליו הגיעו 
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 ותהמלצ ממצאים נושא סעיף 

הדברים העולים במהלך  ועל

 הסיורים

לצורך קבלת 

האישורים והמסמכים 

הנדרשים לפי קצב 

התקדמות הבנייה. יש 

לבחון האם ניתן 

למחשב את הרשימה 

כך שתתקבל התראה 

בעת חוסר באישורים 

 או מסמכים רלוונטיים.

87 
אכיפת 
עבירות 

 בנייה

 תסקר שבמסגרתו נערכ מבוצע

השוואה בין צילום אוויר משנת 

לצילום אוויר חדש משנת  2016

. מנהל המחלקה עובר על 2019

ממצאי הסקר מול תכניות הבניין 

הקיימות במחשבי הוועדה ולאחר 

שיסיים את הבדיקה יחלו בפעולות 

אכיפה לגבי ממצאים שנראו 

 בעייתיים על פניהם.

ממליצה  הביקורת

לבצע את השוואת 

צילומי האוויר מול 

וכך על פי  2017שנת 

חוק התכנון והבנייה 

ניתן יהיה לדרוש 

בקשר אליהן את 

 הריסת החריגה.
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 כללי

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה קריית אונו )להלן: "הוועדה" או "הוועדה המקומית"(  .1

)להלן: "חוק התכנון והבנייה"  1965-לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 19הוקמה מכוח סעיף 

או "החוק"(, החל על מרחב תכנון מקומי הכולל את תחום השיפוט של עיריית קריית אונו 

דונם של שטחי תל השומר(. בעבר הוועדה  830ם )כולל דונ 5,360בשטח כולל של 

המקומית הייתה חלק מוועדה מרחבית שהייתה אחראית גם על שטחי היישובים רמת 

 אפעל, רמת פנקס וכפר אז"ר. 

 

"וועדה עצמאית" לפי הוראת סעיף  -הוועדה המקומית מוגדרת כ 2016מאז חודש יוני  .2

ה סמכויות נרחבות יותר המוגדרות בחוק ובכלל זה יא. לחוק התכנון והבנייה ועל כן ביד31

. לחוק. כוועדה מקומית 1א62 -א ו62סמכות נרחבת יותר לעניין תכנון כמפורט בסעיף 

עצמאית מוקנות לוועדה גם סמכויות מוגברות לעניין הסנקציות המנהליות שבסמכות 

 הוועדה. 

 

בשטח המוניציפאלי של קריית  ורהתגור 2020לפי נתוני הוועדה המקומית, נכון לחודש יולי  .3

 יחידות דיור. 14,000 -תושבים בכ 40,000 -אונו ובמרחב  התכנון של הוועדה המקומית כ

 

לוועדה המקומית נתונות סמכויות על פי חוק התכנון והבנייה שמטרתן, בין היתר, להבטיח  .4

ון והבנייה את קיום הוראות חוק התכנון והבנייה וכל תקנה שתוקנה על פיו. בחוק התכנ

נקבע כי תכנון הקרקעות מתבצע במסגרת תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות במישור 

ינתן היתר בניה על ידי הוועדה המקומית אלא אם כן יהארצי, המחוזי והמקומי וכי לא 

העבודה או השימוש שבעדם מבוקש ההיתר, תואמים את הוראות חוק התכנון והבנייה 

קנותיו, התוכניות הרלוונטיות ושאר הוראות הדין החלות על )ובמיוחד פרק ח' לחוק(, ת

 המקרקעין או הבניין הנדון. 

החוק קובע גם כי מתן היתר או אישור אחר בניגוד לדין ולתוכניות הרלוונטיות, מתוך ידיעה  .5

 שהדבר אסור הם עבירה פלילית. החוק מוסיף וקובע כי כל המבצע עבודה או המשתמש
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ר כנדרש או החורג מהיתר או מתוכנית עובר עבירה פלילית וצפוי במקרקעין בלא הית 

 לעונש. 

 

לשם ביצוע המוטל עליה הועדה נדרשת להפעיל מנגנון עובדים ולקבל שירותים מספקים,  .6

 יועצים ונתוני שירותים שונים ובכלל זה בתחום ההנדסי והארגוני. 
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 מטרת הביקורת

 בתחומים שונים של פעילות הוועדה המקומית לתכנון ובניה ובכלל זה:נאותות הפעילות בדיקת  .7

 תחום רישוי הבנייה .א

 קבלת תיק מידע .ב

 תהליך הגשת בקשה להיתר בנייה .ג

 תהליך קבלת ערבויות בנקאיות .ד

 גביית פיקדון בגין בקשת היתר  .ה

 רישוי בנייה .ו

 אכיפת עבירות בנייה .ז
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 שיטת הביקורת 

 בעלי התפקידים הבאים: עריכת שיחות עם .8

 מנהלת הוועדה לתכנון ובנייה  .א

 תובעת הוועדה המקומית .ב

 אחראית על אגרות והיטלי פיתוח בתחומי הועדה  .ג

 מנהל מחלקת הנדסה וממונה על מח' פיקוח בוועדה  .ד

 

 סקירת התיעוד הבא:  .9

 תיקי ערבויות בנקאיות .א

 בנייה ית היתרוטפסי בקש .ב

 רשימות ותיעוד בתחום האכיפה .ג

 חודשיים המסכמים את בקשות ההיתר שהוגשודוחות  .ד

 נהלי עבודה .ה

 בוועדה יםתכתובות בין בעלי תפקיד .ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020דוח מבקר העירייה 

39 
 

 

 פירוט הממצאים

 סמכויות הוועדה

 כללי

סמכויות אלו כוללות . סמכויות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הינן רבות ומגוונות .10

הקלות בנייה, גביית אגרות מתן אישורים להיתרי בנייה, אישורים לשימושים חורגים, 

 .הפקעת מקרקעיןו בנייה, גביית היטלי השבחה, אישור תכניות מתאר מסוימות

 

תב"ע, סמכות הוועדה המקומית מוגדרת ותחומה  -לגבי אישור תכניות בניין עיר .11

א לחוק התכנון והבנייה. סעיף זה קובע רשימה סגורה של נושאים 62במסגרת סעיף 

בהם בעת אישור תכניות, אם כי הם הורחבו באופן משמעותי שבסמכות הוועדה לטפל 

לחוק וזאת על מנת לייעל ולזרז את הליכי התכנון  101, במסגרת תיקון 2014בשנת 

  .והבנייה בארץ

 

הוועדה המקומית רשאית ליזום ולקדם תכניות מתאר שאינן בתחום סמכותה  .12

 .ולהפקיד אותן בפני הוועדה המחוזית, לאישורה

 

 ממצאים

"וועדה עצמאית" לפי  -מוגדרת כ קריית אונו הוועדה המקומית 2017מאז שנת  .13

א. לחוק התכנון והבנייה ועל כן מוקנות לה גם סמכויות מוגברות לעניין 31הוראת סעיף 

 יות שבסמכות הוועדה.  תהסנקציות המנהל

 

ג נראה כי הוא פ . מעיון במסמךסמכויות הוועדה תמסמך הארכ הביקורת קיבלה לידה .14

 סמכויותיה של הוועדה מוקפאות.ועל כן  2020 יוני  תוקף בחודש
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 המלצות

יש לדאוג להארכת המסמך הנ"ל כך שהוועדה תפעל על פי חוק וסמכויותיה לא יהיו  .15

 מוגבלות.

 

יש לקבוע מנגנון שעל פיו מסמך סמכויות הוועדה יוארך מידי תקופה ולא ייווצר מצב  .16

 בתוקף.שהוועדה תפעל ללא סמכויות 
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  יםתפקיד תהגדר

 כללי

הגדרת תפקיד ותיאורו מבהירים את מהות התפקיד והעשייה המצופה מכל בעל תפקיד  .17

וזאת במגמה ליצור אחידות ואפקטיביות בתהליכי העבודה וכן להסביר לבעל התפקיד את 

הסמכות שניתנה לו והאחריות המוטלת עליו. הגדרת התפקיד כוללת, בין היתר, נושאים 

  ריות ועוד. כדוגמת: כישורים נדרשים, תחומי אח

 

 ממצאים

הביקורת קיבלה לידה את כתבי המינוי של העובדים בוועדה. הגדרות התפקידים הרשומים  .18

 בכתבי המינוי נמצאו תקינים. 
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 הכשרת עובדים

 כללי

מערך הכשרות מקצועיות עבור בעלי תפקידים חשוב ביותר עקב השינויים החלים תדיר  .19

 בנושאים הרבים שבתחום טיפולה של הוועדה . 

 

 ממצאים

קיימת תכנית להכשרת בעלי תפקידים בוועדה המקומית ולא הוגדר תקציב לצורך כך.  לא  .20

ן האכיפה המנהלית ונראה כי גם ביחס לפקחים שקיבלו סמכויות משמעותיות בעניי נכון הדבר 

 לא ניתנה להם מלוא ההדרכה בנוגע לכך. 

 

 המלצות

 ענון מקצועי קיים.יתקציב עבור הכשרות מקצועיות ור גיבוש .21
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 בדיקת הבקשות להיתר

 כללי

חוק התכנון והבנייה קובע כי עבודות בנייה כהגדרתן בחוק, ובכלל זה הקמת בניין  .22

קיים, טעונות היתר מאת רשות הרישוי המקומית. בהתאם לסעיף ובניית תוספת לבניין 

יושב ראש הועדה המקומית או יושב ראש ועדת המשנה של   לחוק התכנון והבנייה 30

הועדה המקומית ומהנדס הועדה המקומית, יחדיו, יהיו רשות רישוי מקומית לעניין מתן 

 היתר.

 

בנייה המבוקשת להוראות החוק מתן היתר בנייה מותנה, בין היתר, בהתאמתה של ה .23

מתן היתר בנייה  ולהוראותיהן של תכניות מתאר או תכניות מפורטות החלות על הקרקע. 

למבנה הוא למעשה אישור מאת הוועדה המקומית להקמת המבנה. מכוח חוק התכנון 

 1970-והבנייה פורסמו תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל

"תקנות האגרות"( המפרטות את אופן הפעולה של הוועדה המקומית למתן היתר )להלן: 

 בנייה ואישורים נוספים הכרוכים בהיתר. 

 

לחוק התכנון והבנייה קובע כי הוועדה המקומית רשאית לתת הקלה  147סעיף  .24

לחוק,  146לחוק. כמו כן רשאית הוועדה, על פי סעיף  145למבקש היתר לפי סעיף 

 חורג בקרקע או במבנה.  להתיר שימוש

 

)א( לחוק כי לא תינתן הקלה או היתר לשימוש חורג אם 151בד בבד, נקבע בסעיף  .25

יש בכך "סטייה ניכרת" מהתוכנית החלה על הקרקע או הבניין. תקנות התכנון והבנייה 

, מגדירות מה ייחשב לסטייה ניכרת מתוכנית. 2002-יה ניכרת מתוכנית(, התשס"בי)סט

לחוק התכנון והבנייה נקבעו תנאים מוקדמים למתן היתר לשימוש חורג או  149בסעיף 

 . ו' למתן הקלות שעיקרם הוא פרסום הבקשה, דרכי הפרסום, דרכי ההתנגדות וכ

 

 

יש להגיש מידע דרך מערכת רישוי זמין. בטרם פתיחת בקשה  3.4.2016 -החל מה .26

 למידע במערכת רישוי זמין, על המבקש לפנות למחלקת הרישוי של הוועדה המקומית 
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לצורך  פתיחת תיק המידע וקבלת אגרה לתשלום. המבקש נדרש לצרף את הקבלה על 

תשלום האגרה לבקשה למידע במערכת המקוונת. עורך הבקשה יפתח את הבקשה למידע 

בצירוף מפת מדידה עדכנית )עד חצי שנה אחורה( חתומה ע"י מודד ערוכה בהתאם 

תשתיות עירוניות וקווי בניין עפ"י תכניות להנחיית מרכז למיפוי ישראל, לרבות סימון עצים, 

 תקפות. 

 

מערכת "רישוי זמין" הינה מערכת אחידה ארצית ומקוונת המפותחת על ידי אגף  .27

רגולציה במנהל התכנון, ו'ממשל זמין'. המערכת משמשת את ציבור עורכי הבקשות, את 

והביצוע של  רשויות הרישוי וכן גופים נוספים ומלווה אותם בכל שלבי רישוי הבניה

 עבודות הבניה. 

 

לחוק התכנון והבנייה, כחלק משיפור תהליכי  101המערכת הוקמה בהתאם לתיקון  .28

הרישוי והבנייה. המערכת מאפשרת הסרת מגבלות ובירוקרטיה מיותרת וזאת בין השאר 

 על ידי החלת הליך מקוון ארצי אחיד ושקוף. 

 

י והביצוע באופן מקוון, החל מהגשת מערכת "רישוי זמין" מלווה את כלל שלבי הרישו .29

בנייה  היתר בקשה לתיק מידע וקבלת מידע, דרך הגשת בקשה להיתר בנייה והנפקת

בקשה לאישור תחילת העבודה, בקרת על הביצוע  -וכלה בניהול ובקרה על שלבי הביצוע 

 בפועל ובקשה וקבלת תעודת גמר. 

 

הועדות המקומיות, גורמים  –ניהם יהמערכת מתממשקת לגופים ורשויות שונים ב .30

מוסרי מידע )רשות העתיקות, המשרד להגנת הסביבה, חברת החשמל, משרד 

החקלאות ופיתוח הכפר, פיקוד העורף, רשות התעופה האזרחית, הרשות הארצית 

לכבאות והצלה ועוד(, מבא"ת )מבנה אחיד לתוכניות(, רשם המקרקעין, רשם המהנדסים 

שרות התשלומים הממשלתי, רשות מקרקעי ישראל והאדריכלים, רשם ההנדסאים, 

 גם גופים נוספים. מתוכננים להתווסףובהמשך 
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המערכת מהווה תחליף ל"גרמושקה" ההיסטורית, המודפסת על גבי ניירות,  .31

מאפשרת ניהול מעקב וארכוב מתקדמים ובכך מקצרת תהליכים ומשפרת את השירות 

 ם חלק בהליכי הרישוי.לאזרח, כמו לאיש המקצוע ולגופים הלוקחי

 

בחלק מהרשויות ובכלל זה גם בוועדה המקומית , עורך בקשה המגיש בקשת מידע  .32

להיתר ו/או בקשה להיתר בנייה באמצעות מערכת רישוי זמין, חייב להגישה במקביל גם 

התכניות והצרופות  ,בשלושה עותקים מודפסים לוועדה המקומית ובצירוף כל המסמכים 

כוונת הדין היא שבעתיד הלא רחוק,  .הדין קודם להקמת המערכתבהתאם לדרישות 

 הבקשות תוגשנה באופן אלקטרוני בלבד. 

 

 ממצאים

  בדיקת הבקשות להיתר:עניין להעבודה מנהלת הוועדה הציגה לביקורת את סדר  .33

טרם פתיחת בקשה להיתר ע"י עורך הבקשה דרך מערכת רישוי זמין, יש להגיש עותק  .א

 גרמושקה( במשרדי הועדה ולשלם פיקדון. / )תשריטמודפס של הבקשה 

מנהלת הוועדה מוודאת שהבקשה חתומה על ידי המבקש, עורך הבקשה  .ב

 והקונסטרוקטור. 

 בדיקה של בקשת ההיתר ובכלל זה וידוא כי הבקשה כוללת: .ג

  .אישור לקבלת תיק מידע הכולל מפה טופוגרפית מאושרת ותמונות 

 קשי ההיתר. קבלת העתקי תעודות זהות של מב 

 /קונסטרוקטור.  קבלת העתקים מרישיון אדריכל ומהנדס 

 )תכנית בקשה להיתר עם התייחסות פיקוד העורף )חותמת הג"א. 

 קבלת דו"ח מודד לגבי המקרקעין 

  קבלת נסח עדכני מרשם המקרקעין על מנת לוודא את זהות בעלי הזכויות

 מרוכז.בקרקע. כאשר מדובר ביותר משתי יחידות נדרש נסח 

  בדיקה שכל מי שרשומים כבעלי זכויות במקרקעין חתמו על בקשת ההיתר. ככל

שעולה מבדיקת בקשת ההיתר כי חלק מבעלי הזכויות במקרקעין לא חתמו 

 עליה, אזי מנהלת הוועדה דואגת לכך שהמבקשים בבקשת ההיתר יעבירו עותק
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מנת לאפשר  מלא של בקשת ההיתר לכל בעלי הזכויות במקרקעין וזאת על 

 להם הזדמנות להתנגד לבקשת ההיתר. 

 ככל שבקשת ההיתר כוללת בקשות להקלות, אזי נעשות הפעולות הבאות: .ד

  נוסח "פרסום לציבור" בנוגע להקלות המבוקשות.  מכינהמחלקת רישוי עובדת 

 נוסח הפרסום מאושר ונחתם על ידי יו"ר הוועדה . 

  מנהלת הועדה מוודאת כי בוצעו פרסומים בהתאם להנחיות הוועדה המקומית, 

שומרת את גזרי העיתונים שבהם נעשה הפרסום, דואגת לתיוק שלהם במקום 

המתאים לכך ומעדכנת את ביצוע הפעולה במערכת המחשב של הוועדה 

  המקומית.

 גם הוא מתויק לפי נהלי הוועדה המקומית נחתם תצהיר אודות ביצוע הפרסומים ו

 על ידי מנהלת הוועדה. 

לאחר השלמת כל הבדיקות הנ"ל ווידוא כי כל הפרסומים נעשו כדין, מנהלת הוועדה  .ה

 מעבירה את בקשת ההיתר לדיון בוועדה. 

 

במסגרת ביקורת הפנים של עבודת מחלקת הרישוי עלה כי על מנת לוודא את ביצוע  .34

נערך טופס פיזי על גבי נייר מודפס הפעולות הנדרשות קודם להוצאת היתר בנייה, 

 שכולל את המקומות לחתימה של הפונקציות הרלוונטיות בוועדה המקומית. 

 

כי כוח האדם פועל בעניין  נמצאלגבי הטפסים  שעשתה הביקורת מבדיקה מדגמית .35

זה במיומנות ולא אותרו חוסרים של חתימות של מי מבעלי התפקיד בוועדה המקומית על 

 תר.היהגבי בקשת 

 

 המלצות

 תשתמשכי על מנת להימנע משגיאות אנוש הוועדה המקומית  הביקורת ממליצה .36

בטופס אלקטרוני שבמסגרתו ניתן לוודא כי כל גורם מאשר בוועדה המקומית יוכל לחתום 

באופן אלקטרוני רק לאחר שכל הגורמים שצריכים לאשר את בקשת ההיתר קודם אליו, 

 . / בוצעו כל השלבים הקודמים  אכן עשו כן
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בטופס אלקטרוני כזה, נשמר סדר העבודה כך שכל בעל תפקיד נותן את האישור  .37

דילגו על אחד ולא יתכן מצב שבו  הרלוונטי אליו רק לפי הסדר המוגדר לכך בנהלים ובדין

 עקב טעות אנוש.  השלבים או חסרה חתימה

 

 לעניין תשלומים לספקים.מוטמעת מערכת דומה ה יוער כי בעיריי .38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020דוח מבקר העירייה 

48 
 

 

 תשלום היטלי פיתוח ואגרות בנייה

 כללי

עירוניים הינם תשלומי חובה המשולמים לרשות המקומית בגין הקמת היטלי פיתוח  .39

 .בהתאם למפורט בהם ותשתיות עירוניות, ונגבים מכוח חוקי העזר העירוניים 

 

 :יותר מהמקרים הבאיםהרשות רשאית לגבות היטלי פיתוח באחד או  .40

  תחילתן )כהגדרתן בחוקי העזר( של עבודות הפיתוח הרלוונטיות בסביבת הנכס

עבודות  -עבודות באזור האיסוף בו מצוי הנכס, בהיטל סלילה  –)בהיטל תיעול 

  ברחוב גובל כהגדרתו בחוק העזר(

  כתנאי לקבלת ההיתר -בהוצאת היתר לבנייה חדשה  

  תאם למפורט בחוק העזרבה -ביחס לבנייה חורגת 

  בעת בקשת אישור היעדר חובות לעירייה לצורך רישום אצל רשם המקרקעין

)טאבו(, יידרשו ממבקש האישור תשלומם של חובות בגין היטלי פיתוח, אשר טרם 

 .שולמו

 

היטלי פיתוח משולמים פעם אחת בלבד בחיי נכס ומשולמים בגין מרכיב הקרקע  .41

 .יה יחויבו בהיטלים בגין תוספת הבנייהומרכיב הבנייה. תוספות בני

 

בבקשות להיתר בנייה למגורים: החיוב מחושב בהתאם לשטח הבנייה המבוקש  .42

בבקשות להיתרי בנייה שאינם למגורים: החיוב מחושב בהתאם לנפח הבנייה  .)מ"ר(

כאשר ישנם שימושים מעורבים, החיוב נעשה בהתאם לכל שימוש  .המבוקש )מ"ק(

כי שטח הבניין לצורך חישוב ההיטלים, כולל את כל השטחים המבונים, יובהר  .בנפרד

 .לרבות מרפסות פתוחות, מרפסות גג, מרתפים וחניה

 

מבקש לבצע עבודות טעונות היתר. האגרה מההועדה המקומית תגבה אגרת בנייה  .43

 נקבעת בהתאם להיקף הבנייה המבוקשת ובהתאם לסוג הבנייה. 
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הפירוט המופיע בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, התעריפים נקבעים על פי  .44

 ., ומתעדכנים פעם בשנה בהתאם למדד1970-תנאיו ואגרות(, תש"ל

 

 ממצאים

את  ביקורתשהסבירה ל אחראית תחום אגרות והיטלים בוועדהעם  הביקורת נפגשה .45

 אופן הטיפול בגביית האגרות והיטלי הפיתוח.

 

 יחישוב של האגרות והיטלל קיימת אפשרות מחשוב של "בר טכנולוגיות"הבמערכת  .46

 הפיתוח ביחס לבנייה נשוא המקרקעין. 

 

מועבר למחלקת הרישוי חישוב שטחים ביחס  ,בקשה להיתר בנייההלאחר הגשת  .47

לבנייה שאותה מבוקש לאפשר בהתאם לבקשת ההיתר הרלוונטית, ובמחלקת הרישוי 

וך ציון העובדה שמדובר בבניה " תטכנולוגיותמוזנים הנתונים הללו למערכת של "בר 

חדשה או בהרחבת בנייה והמערכת הממוחשבת מוציאה באופן אוטומטי את חישוב היטל 

 הפיתוח והאגרות שיש לשלם בקשר עם הבנייה. 
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 קבלת ערבות בנקאית לצורך מתן היתר בנייה

 כללי

האחריות לקבלת . ערבות בנקאית הפקדת הינו  בנייה לקבלת היתר הכרחי תנאי .48

 מנהלת הוועדה.  הערבויות הינה של

 

ובלבד שלא תפחת  66לפי תקנה  אגרת ההיתרגובה הערבות יהיה פי עשרה מסכום  .49

. שקלים חדשים 100,000שקלים חדשים ולא תעלה על סכום של  5,000מסכום של 

 .69לפי שיעור שינוי המדד כמפורט בתקנה  משתנים אלו סכומים

 

במסגרת הבקשה להיתר ונוסח  בוקשיםבהתאם לשטחי הבניה המהאגרות מחושבות  .50

  .הערבות יימסר ע"י בודקת ההיתר

 

 ממצאים

תעודת גמר  מתןהערבות הבנקאית מוחזרת למבקש בקשת ההיתר רק לאחר  .51

לפרויקט. בוועדה המקומית טופס האכלוס ותעודת הגמר הם מסמכים נפרדים המועברים 

חזרת רק לאחר קבלת תעודת גמר המעידה על כך במועדים שונים ועל כן הערבות מו

 שהפרויקט הסתיים לחלוטין וקיבל את כל האישורים הדרושים. 

 

יום לפני מועד הפקיעה  30באחריות מבקש ההיתר להאריך את הערבות הבנקאית  .52

שלה וככל שמבקש ההיתר לא מבצע פעולה זו, אזי מנהלת הוועדה פועלת לביצוע מימוש 

 ת. של הערבות הבנקאי

 

על מנת לתת שירות מיטבי למבקשי הבקשות, מנהלת הוועדה מתקשרת טלפונית  .53

למבקשי ההיתר קודם לחילוט הערבויות הבנקאיות ומאפשרת להם פרק זמן קצר לביצוע 

 הארכה של הערבויות. 
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על מנת לוודא שכל הערבויות מחודשות במועד, מנהלת הוועדה שומרת את הערבויות  .54

המסודרים לפי חודשי פקיעת הערבויות. בנוסף, פרטי הערבויות  המקוריות בקלסרים

יום קודם פקיעתה של ערבות  30 -מעודכנים גם במערכת המחשב של הוועדה המקומית ו

 בנקאית "קופצת" על כך הודעה במחשב של מנהלת הוועדה.

 

עולה כי כל הערבויות מצויות  הביקורת בדקה את תוקף הערבויות הקיימות. מהבדיקה  .55

בתוקף וכי ההליך של יצירת קשר עם מבקשי ההיתר וההליך לחילוט ערבויות מבוצעים 

 בצורה יעילה ותקינה. 

 

כי הוועדה נאלצת לחלט ערבויות לעתים רחוקות מאוד ובד"כ מבקשי  לביקורתנמסר  .56

 ההיתר מאריכים את תוקף הערבויות כנדרש. 

 

י הוועדה המקומית לא מקבלת בטוחות מסוג אחר אלא ערבות מבדיקה שנערכה עולה כ .57

 בנקאית בלבד. 

 

בתוקף שנים לאחר שהפרויקטים  המצויותערבויות בנקאיות  מספר הביקורת מצאה .58

 נשוא ההיתר היו צריכים להסתיים. 

 

 המלצות:

שרק  הביקורת ממליצהמדובר במסמכים רגישים, בעלי ערך כלכלי רב ש מכיוון  .59

 העתק צילומי מאותן ערבויות ישמר אצל מנהלת הוועדה והמקור יישמר בכספת. 

 

כפי  פיקדון כספילשקול אפשרות לקבל בטוחות גם בשיק בנקאי או  הביקורת מציעה .60

  שנעשה ברשויות אחרות.

 

ערבויות בנקאיות בתוקף שנים לאחר שהפרויקטים נשוא יש לבדוק מדוע קיימות  .61

 . במידה ויימצא כי מדובר בנכס מאוכלס אשר לא הוצאה לו להסתייםההיתר היו צריכים 
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תעודת גמר ובשל כך הערבות בתוקף , יש לדאוג לחיוב רטרואקטיבי של בעלי הנכס 

 בארנונה.
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 אכיפת עבירות בנייה

 כללי

לתיקון , הביא 25.10.2017לחוק התכנון והבנייה אשר נכנס לתוקפו ביום  116תיקון  .62

"( יותתחוק העבירות המנהל)להלן: " 1985-יות, תשמ"ותעקיף של חוק העבירות המנהל

יות יחול על עבירות לפי חוק התכנון והבנייה בשינויים תוקבע כי חוק העבירות המנהל

 המחויבים. 

 

יות נועד לקבוע דרך חלופית לענישה פלילית ובכך לאפשר תחוק העבירות המנהל .63

בעוברים על החוק ללא הרשעה פלילית, תוך הבטחת זכותו של אכיפת חוק וטיפול 

החשוד לבקש שבמקום הקנס המנהלי יוגש נגדו כתב אישום ועניינו יתברר בבית 

 המשפט. 

 

יות מאפשר להטיל קנס בגין עבירות תכנון ובנייה שהוגדרו תחוק העבירות המנהל .64

 . 2018-ע"חתכנון ובניה( התש –יות )קנס מנהלי תבתקנות העבירות המנהל

 

בהתאם לתקנות הנ"ל, הועדה המקומית, באמצעות מחלקת הפיקוח, רשאית להטיל  .65

₪  600,000ם בתוספת לתקנות ומגיעים עד כדי יקנסות מנהליים בסכומים המפורט

 לתאגיד מפר חוק. 

 

הקנסות הם בסכומים משתנים לפי השטח שלגביו בוצעה עבירת התכנון והבניה,  .66

התכנון והבנייה קובע כי ביחס לעבירות תכנון ובנייה בשטחים לחוק  243כאשר סעיף 

מיוחדים, כגון שטחי "תשתיות לאומיות", חופי ים, שטחים חקלאיים, שמורות טבע או 

בוריים פתוחים, תחשב עבירה אפילו לגבי שטח קטן ובשטחים רגילים הקנס ישטחים צ

 מ"ר.  25המנהלי יוטל רק ביחס לשטח העולה על 

 ם תהליך הטלת קנס מנהלי על עבירות תכנון ובניה:להלן תרשי
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ההליך המנהלי יכול להתבצע במקביל או בנוסף להליך פלילי ובהתאם לשיקול דעת  .67

 התובעת. 
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 ממצאים

 נוסחאשר מסמך מדיניות האכיפה של הוועדה המקומית הביקורת קיבלה לידה את  .68

בשיתוף פעולה של גורמי המקצוע ובהם מהנדס העיר, מנהל הרישוי, מנהל התכנון, פיקוח 

 על הבנייה והתביעה העירונית. 

 

 נקבע כי עבירות בעדיפות אכיפה גבוהה יכללו: במסמך  .69

  עבודה או שימוש אסורים בשטחים המיועדים לדרכים או תשתיות או

 בשטחים המיועדים לרווחת הציבור.

  .עבודה או שימוש אסורים המהווים סכנה ו/או מפגע לשלום הציבור 

  .אי קיום צווים מנהליים או צווי בית משפט או מתן מידע כוזב לוועדה 

 

 נקבע כי עבירות בעדיפות אכיפה בינונית יכללו: .70

  עבודה או שימוש אסור בניגוד להיתר והתוכניות באזור מגורים לרבות

 וניות. גרימת עומס על תשתיות עיר

  .עבודה או שימוש אסור בניגוד להיתר והתוכניות באזור תעשיה 

  עבודה או שימוש אסור בניגוד להיתר והתוכניות באזור שהוגדר לפינוי

 בינוי. 

  או תעודת גמר(.  4אכלוס ללא אישורים מתאימים )טופס 

  .שינויים קונסטרוקטיביים בבתי מגורים/מסחר 

  ויבילים לרבות קרוואנים. בנייה/שימוש של מבנים פריקים 

 

יצוין כי ביחס לביצוע עבודות לפי היתר הוועדה ניסחה רשימה של פריטים שעל מבצע  .71

העבודות לספק לוועדה קודם לתחילת ביצוע העבודות ובכלל זה גידור, פינוי פסולת, הודעה 

שידרשו על בעלי התפקיד האחראיים על ביצוע הפרויקט ופרטים נוספים לגבי שלבי הביצוע 

 על ידי האחראי על הביקורת.
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בהתאם למסמך המדיניות שהוצא על ידי הוועדה, תכליות הטיפול בעבירות התכנון  .72

 והבנייה בשטח הוועדה המקומית הן:

 ;שמירה על קיום הוראות החוק 

 ;שמירה על מטרות חוקי התכנון והבנייה לרבות הבטיחות 

 וסדות התכנון;שמירה על מדיניות התכנון המונהגת על ידי מ 

 ן מפר העבירה בבחינת "לא יצא חוטא נשכר". ימניעה הנאה של העברי 

 

את המדיניות מתוך הבנה שמערכת יעילה מביאה להסרה  ההוועדה קבע ,בהתאם .73

מהירה של עבירת התכנון והבנייה והשפעותיה השליליות על הסביבה הפיזית בזמן הקצר 

ניתנת להשגה בזמן קצר, לרוב, כאשר הבנייה בשלב  וביותר. החזרת המצב לקדמות

 ביצוע עבודות הכנה לבנייה, ביסוס ושלד בשלביו המוקדמים. – מוקדם

 

לצד שימוש באמצעי אכיפה הוועדה ראתה לנכון לציין כי גם שימוש בהסברה והפעלת  .74

לחץ באמצעות אנשי ציבור מוכרים, אזהרות והתראות לגבי הענישה המקובלת הצפויה, 

 מביאה פעמים רבות להריסה עצמית, הפסקת שימוש אסור והשבת המצב לקדמות. 

 

המדיניות של הוועדה המקומית היא נקיטה בהליכים פליליים לגבי עבירות תכנון  .75

מ"ר, הפרה של צווים שיפוטיים  25 -ובנייה מן המדרג החמור כגון הרחבת שטח מעבר ל

בקשר למקרקעין ושימוש בניגוד להיתר בשטח מקרקעין )שימוש בשטח מגורים לשטח 

 עסקי(. 

 

לקת הפיקוח בדרך של הליך קנס מנהלי, שונתה לאור המעבר לטיפול מנהלי של מח .76

 והותאמה מדיניות האכיפה של הוועדה. 

 

 30בהתאם להוראות התקנות והמדיניות של הוועדה המקומית ניתנת התראה בת  .77

 יום על הריסה או הפסקת העבירה וזאת קודם להטלת הקנס המנהלי.
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בעלי השכלה  פקחיםשני ו עובדים: מנהל המחלקה 3 מחלקת הפיקוח על הבנייה מונה .78

ביצוע פיקוח הבנייה לרבות שימושים חורגים  על כהנדסאים אזרחיים. הפקחים אחראים

בעל סמכות לבצע בדיקה במקרקעין פרטיים, בהתאם  ומבנים מסוכנים. צוות הפיקוח הוא

 לחוק התכנון והבנייה וחוק עזר "מבנים מסוכנים".

 

למלא טופס תלונה ואנשי הפיקוח  הציבור , רשאילעבירת בנייהבמקרה בו קיים חשד  .79

יבדקו את החשדות ובמקרה הצורך ינקטו בדרכי אכיפה שונות. המחלקה יכולה להמליץ 

על הליך מנהלי או הליך משפטי המבוסס על הנתונים המצויים בידיה לצורך הוכחת ביצוע 

 עבירה. 

 

יימים סיורים מדיניות שפרסמה הוועדה המקומית, מפקחי הבנייה מקהבהתאם למסמך  .80

ז( ")ט 254קבועים שמטרתם איתור עבירות בניה חדשות. בנוסף, בהתאם להוראת סעיף 

לחוק התכנון והבנייה, הוועדה המקומית מבצעת סקר עבירות בניה המתבסס על תצלומי 

 אוויר ומביא לאיתור של מקרים בהם מבוצעת עבודה אסורה או שימוש אסור. 

 

מנהל מחלקת  ידי בתוכנית שבועית שנערכת עלסדר העבודה של המחלקה נקבע  .81

 מציינת מתי יבוצע סיור, מתי תתבצע בדיקה של תכניות וכו'.  תוכנית. ההפיקוח

 

כל פקח אחראי על סיור  כאשר שני הפקחים במחלקה מתחלקים ביניהם בשטח העיר .82

 יםנעש בהם והנכסים השטח של ותיעוד לא נעשה רישוםאולם  העיר בחלק אחר של

 . יםסיורה

 

כי בהתאם לנהלים הארציים אחד הפקחים אמור לעסוק רק בבדיקת תכניות  יש לציין .83

המחלקה מתנהלת  כחול( והשני באכיפה )פקח אדום( אך בשל מחסור בכוח אדם ח)פק

כפי המתואר לעיל והפקחים מתחלקים ביניהם בעבודה לפי השטח הגאוגרפי שבאחריות 

 הוועדה. 
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 :2016-2019בנייה חדשה בעיר בין השנים להלן נתונים לגבי  .84

 2016 2017 2018 2019 

  בקשות להיתרי בניה

96 

 

127 

 

140 

 

146 

  היתרי בניה שהוצאו

82 

 

90 

 

119 

 

88 

 

 4הוצאת טופס 

 

46 

 

44 

 

33 

 

36 

  

 : 2016-2019בין השנים  והאכיפה שבוצע פעולות נתונים לגבי להלן .85

 

 
 סה"כ 2019 2018 2017 2016

 

 צווי הפסקה מנהליים
24 32 14 8 78 

 

 הפסקה שיפוטיים יצוו

- 

 
- - - - 

 

 צווי הריסה מנהליים
2 - 2 3 7 

 

 צווי הריסה שיפוטיים
1 2 3 2 8 

 

 תיקי אכיפה שנפתחו
36 21 30 23 110 

תיקים שהועברו לתובע 

 הוועדה

 

36 

 

21 

 

30 

 

23 

 

110 

 

 כתבי אישום שהוגשו
6 1 2 1 10 

 

ביחס לעבודות המבוצעות לפי היתר קיימת רשימה על בתים חדשים והפקח עושה סיור  .86

ודואג לקבל את האישורים והמסמכים הנדרשים לפי קצב התקדמות הבנייה. אם הפקח 

רואה שפרויקט התקדם ולא הועברו אליו המסמכים הנדרשים לאותו שלב הוא ייתן למחזיק 

ים והתראה לפני מתן צו הפסקת עבודה. בדרך במקרקעין הודעה על הצורך במתן המסמכ

כלל ההתראה מספיקה והמחזיק במקרקעין דואג לספק את המסמכים הנדרשים. 

המצויים בבנייה והשלב שאליו  הנכסיםמהביקורת עולה שלא נערכת רשימה מסודרת של 

עולים במהלך הוהפיקוח מתבסס על ההיכרות של הפקחים עם העיר ועל הדברים  ,הגיעו

 ורים.הסי
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בנוסף, ועל מנת להגביר את היעילות של האכיפה, נעשה סקר שבמסגרתו נערכה  .87

. מנהל המחלקה 2019לצילום אוויר חדש משנת  2016השוואה בין צילום אוויר משנת 

עובר על ממצאי הסקר מול תכניות הבניין הקיימות במחשבי הוועדה ולאחר שיסיים את 

 צאים שנראו בעייתיים על פניהם. הבדיקה יחלו בפעולות אכיפה לגבי ממ

 

מהסקר  80% -שכבר בוצעה עבודת בדיקה ביחס לכ לביקורתמנהל המחלקה מסר  .88

 אכיפה. העבודות בולאחר שהעבודה תסתיים יחלו 

 

עלולה להביא לכך שהמחלקה תתרכז בעבירות  2019 -ל 2016 השנים ההשוואה בין .89

על פי חוק התכנון והבנייה כבר לא ניתן שנים ומעלה ועל כן  5תכנון ובנייה שבוצעו לפני 

לדרוש בקשר אליהן את הריסת החריגה. מאידך מובן כי גם ביחס לעבירות שהתיישנו 

 ביחס להריסה, אזי מדובר בעבירות "נמשכות", שאינן מתיישנות וניתן להטיל בגינן קנסות.  

 

א היתר, מרבית העבירות שנבדקות נוגעות להרחבת שטחים ללא היתר או בנייה לל .90

כאשר יש הבדל בין עבירות תכנון ובנייה שניתן לראות באופן חיצוני ועבירות תכנון ובנייה 

 כנס לתוך המקרקעין של התושב. ישעל מנת לפקח עליהן יש לה

 

ביחס לעבירות תכנון ובנייה שניתן לראות מבחוץ ולתעד בצילומים האכיפה פשוטה  .91

כנס למקרקעין קיים קושי משום ין יש צורך להיותר. ביחס לעבירות תכנון ובנייה שלגביה

לבדיקת המקרקעין. בנוסף קיים קושי לאסוף את הראיות  חיפוש יש חובה להוציא צוש

הנדרשות לשם הוצאת צו החיפוש. פועל יוצא של העובדות הנ"ל הוא שקשה יותר לאכוף 

 עבירות תכנון ובנייה שמתבצעות בתוך המקרקעין. 

 

תיק הבניין וגם בהפקח מצלם את השטח ומתעד את העבירות לאחר ביקור במקרקעין  .92

 שומר את המידע במחשב במחלקת הפיקוח. 
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 המלצות

ים על ידי הפקחים כולל סיורה יםנעש בהם והנכסים השטח של ותיעוד רישום יש לבצע  .93

 . תאריכים וממצאים רלוונטיים שנמצאו במהלך הסיור

 

כחול(  חעסוק בבדיקת תכניות )פקיאחד הפקחים יש לפצל את  עבודת הפקחים כך ש .94

 . יש לבחון העסקת פקח נוסף שיעסוק באכיפה במידת הצורך.והשני באכיפה )פקח אדום(

 

לצורך  המצויים בבנייה והשלב שאליו הגיעו הנכסיםרשימה מסודרת של  יש לערוך  .95

האם ניתן . יש לבחון האישורים והמסמכים הנדרשים לפי קצב התקדמות הבנייהקבלת 

 למחשב את הרשימה כך שתתקבל התראה בעת חוסר באישורים או מסמכים רלוונטיים.

 

על פי חוק  וכך 2017מול שנת  השוואת צילומי האווירלבצע את  הביקורת ממליצה .96

 .לדרוש בקשר אליהן את הריסת החריגה יהיה התכנון והבנייה ניתן

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020דוח מבקר העירייה 

61 
 

 

 תגובת המבוקר -נספח

 2021ינואר  05

 2021ועדה /01-021                    

 

 לכבוד

 מר שימי זהבי

 מבקר העירייה

 

  23/2020הנדון: דוח מבקר העיריה מס' 

 

 להלן התייחסות לסעיפים כפי שמופיעים ב"תקציר מנהלים" בדוח, ובכלל.

 

 14-13סעיף 

 01.07.2020 -הפנים בתאריך ההארכת הסמכת הוועדה המקומית קרית אונו כ "וועדה עצמאית" נחתמה ע"י שר 

 . ראה מסמכים מצ"ב.01.04.2021לתקופה של תשעה חודשים, עד ל 

, בדיון שנקבע מול נציגי "מנהל התכנון" בו 14.01.2021תהליך רשמי של הארכת הסמכת הוועדה עשוי להתחיל ב 

 ם.לדו"ח הבקרה הקוד 22.12.2020-תשובותינו כפי שנשלחו ע"י מנהלת הוועדה בתאריך ה

 20סעיף 

 מחלקת הפיקוח מנהל מחלקה ושני מפקחים:

. קורסים קודמים 2019. הכשרה "מתן קנס מנהלי " משנת 2019השתלמות מנהלי מחלקת פיקוח בשנת  – ג"ק

 יפורטו לפי דרישה.

. עבר מכרז עירוני לתפקיד "מפקח בכיר" בשנת  2020הכשרה של "מפקח בכיר )מפקח "אדום"( " משנת – ו"פ

 . קורסים קודמים יפורטו לפי דרישה.2020בשנת  –עבר קורס לפענוח תצ"א , 2020

, עקב הקורונה, הוקפאו כל הקורסים למפקחים 2020התקבל לעבודה בעירייה כמפקח על הבניה במאי  – ו"א

חדשים, ויקטור אטלן ישלח לקורס מיד לכשיפתח )גנדי קוסוי דאג כי יישמר מקום למפקח מטעם  יופיע ברשימת 

 מטעם היחידה הארצית לאכיפה(. –מועמדים לקורס של מפע"מ ה

 אגף רישוי, מנהלת אגף הרישוי, מזכירת אגף הרישוי, מידענית ובודקות היתרים:

 . 2020-2021השתלמות מקצועית למנהלי אגפי רישוי )בזום( בשנים  –מנהלת אגף רישוי  – מ"ה

 . 2019השתלמות מקצועית בשנת  –מזכירת אגף הרישוי  – ג"ב

 .2019השתלמות מקצועית בשנת  -מידענית – נ"ק

 .2019השתלמות מקצועית בשנת  -בודקות היתרים  –  י"כ, מ"י, ח"ד
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 כללי:  

  בתקציב מנהל הנדסה קיים סעיף תקציבי "כללי" המאפשר בין השאר לשלוח העובדים להשתלמויות

 וקורסים.

 של "מינהל התכנון" ו"מרכז השלטון המקומי" ושולחים  אנו מקבלים באופן רציף וקבוע את רשימות הקורסים

 מהצוות את האנשים הרלוונטיים לפי סבב ודרישות התפקיד.

  יחודשו  2021, מן הסתם, מערך ההשתלמויות הארצי הנ"ל נפגע. אנו תקווה כי בשנת 2020בשנת

 ההשתלמויות.

 

 34-33סעיף 

 מערכות מקבילות:תהליך הרישוי המתנהל תחת "אגף הרישוי"  בשתי 

 מערכת רישוי זמין )מערכת ארצית( בה כל הנתונים הינם אלקטרוניים ללא טפסי נייר. –האחת 

מערכת לניהול וועדה )בר טכנולוגיות(, בה מתבצע מעקב אחר התקדמות תיקי הרישוי עד להוצאת היתר  -השנייה 

נייר למעט היתר הבניה הסופיים הנחתמים ע"ג בניה. בתהליך זה גם כן, כל הנתונים הינם אלקטרוניים ללא טפסי 

 "גרמושקות".

 תהליך סיום הבניה המתנהל תחת מחלקת הפיקוח ובסופו מונפקת "תעודת גמר" לפרויקט:

בימים אלו אנו עורכים שינוי ארגוני בו ההליך והטפסים המובילים למתן "תעודת גמר" ייערכו ע"ג טופס אלקטרוני 

 וני של גורמי העיריה השונים, כך שלא ידרשו טפסי נייר, למעט "תעודת הגמר" עצמה.וילווה במערך חתימות אלקטר

 54סעיף 

 ומעלה נשמרות בכספת של אגף הגביה.₪  500,000 -כיום, ערבויות בסדרי גודל של כ  -ערבויות בנקאיות 

שלא נידרש לשמור אנו נבחן מול ספקים אפשרות רכישת כספת מתאימה לערבויות הנשמרות במשרדי הוועדה כך 

 אותן באגף הגביה.

 57סעיף 

 לתקנות רישוי בנייה קובעת: 58תקנה 

 ערובה להבטחת קיום תנאי ההיתר

רשות הרישוי תתנה מתן היתר בנייה לתוספת לבניין קיים, שינויו או תיקונו בכך שמבקש ההיתר     .58

ההיתר, על ידי מבקש ההיתר; י הערבות( להבטחת קיום תנא –הלן יפקיד ערבות בנקאית אוטונומית )ל
 .7, ובשיעור האמור בתקנה 69סכום הערבות יהיה צמוד למדד כמשמעו בתקנה 

 

 אין אנו מכירים סעיף המתיר בטוחה אחרת, לפיכך, הוועדה פועלת לפי תקנה זו.

 

 58סעיף 

הנושא עלה לדיון פנימי  גם לאחר שהבניה הסתיימה והבית מאוכלס.במשרדי הוועדה , תקפותערבויות בנקאיות  ןישנ

בעלי גם אם לא  הפרויקט, אכלוס עללמחלקת הגביה מנהלת הוועדה מדווחת  בו  בשנה האחרונה וגובש נוהל 

  תעודת גמר.הקרקע לא הוציאו 

 מחלקת הגביה שולחת דרישה לתשלום ארנונה בגין הנכס.

 82סעיף 

 כל אחד את אזורו.העיר מחולקת לשני חלקים, בין שני המפקחים המכירים לעומק 
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 קיימת תכנית עבודה שבועית )ראה מצ"ב( אותה מיישמים המפקחים וסדרי עדיפויות אותן מחלק ראש המחלקה.

מאחר והמפקחים נדרשים לבדוק אתרי בניה כמו גם תלונות הציבור שלעתים דורשות מענה מידי, כפי שמגיעות 

את הסיור למרחב גדול יותר, כך שבאופן זה, המפקח עם  מהמוקד העירוני, כל אחד בתחום אחריותו, מרחיב המפקח

 צאתו לסיור הנדרש מרחיבו לסיור יזום ,אם במטרה לבדוק חלקה מסוימת או סיור לצורך גילוי עבירות בניה.

 רישום נערך רק במקומות בהם התגלתה עבירת בניה או שימוש חורג כמו גם רישום לצורך מענה לתלונות הציבור.

 83סעיף 

ר, בעיר שני מפקחים, בשנים אלו כמו גם צפי לשנים הקרובות, הבניה בעיר היא רבה ואינטנסיבית, אם במימוש כאמו

 תכניות של התחדשות עירונית ואם בהקמת מרחבי תעסוקה ושכונות מגורים חדשות.

ישלוט על כל במצב הנוכחי לא ניתן לבצע הפרדה בין מפקח אדום וכחול . לשיטתנו, לא נכון שמפקח אחד )כחול( 

 העיר ונכון יותר כי החלוקה הגאוגרפית היא זאת שמכתיבה את חלוקת העבודה.

תושבים התקן יאפשר הוספת מפקח נוסף ובמצב העתידי חלוקה כנדרש תהיה  50,000-עם גדילת העיר לכ 

 אפשרית.

 

  86סעיף 

 לאחרונה, החלנו במתן "צו תחילת עבודה" כנדרש.

 -כנולוגיה" האחראית על תוכנת ניהול הוועדה, הכנת רשימת נכסים להם היתרי בניה ואנו בוחנים עם חברת "בר ט

 "תעודת גמר".-" ו4"צו תחילת עבודה", בנוסף לרשימות הקיימות במערכת להם "טופס 

 כך, למפקח מעקב רציף על שלבי מימוש היתר הבניה.

 87סעיף 

ם בזמן ,בהתאם לכך, נפתחו תיקים על עברות בניה כנגד ,נערך והסתיי 2019ו  2016סקר חריגות בניה  בין השנים 

 העבריינים שהתגלו בסקר ונשלחו התראות לעבריינים.

 2016אינה נדרשת כי כאמור, נבחנו העבירות משנת  2017השוואה מול שנת  –מכיוון שכך, בדיקה נוספת כמוצע 

 ואילך.

 

 

 

 

  

 בברכה,                                                                             

 

 אדר' צבי לוין                                                                               

 מהנדס העיר                                                                              
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 24/2020דוח מבקר העיריה מס' 

 בנושא:

 

 

 התקשרויות ותשלומים 

 תקשורת לספקי 
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 תוכן עניינים

 

 66 -                   תקציר מנהלים 

 70 -                             כללי      

 72 -     מטרת הביקורת

  73 -                                      שיטת הביקורת

  74 -                                      פירוט הממצאים

  89 -                            תגובת המבוקר -נספחים
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 תקציר מנהלים

סעיף 

 בדוח
 ממצאים נושא

13 

 טלפונים ניידים

התשלומים להוט מובייל בע"מ, מבוצעים בהוראת קבע. עד 

  לא היה גורם שעקב ואישר את התשלומים לחברה זו.כה, 

14 

שעל כל אחד  קוים מיותרים, 30נותקו בעקבות הביקורת, 

ראו דוגמאות בדו"ח ₪.  34מהם שילמה העיריה מידי חודש 

 המלא. 

15 

ד אמנם קיבל מכשיר טלפון, נמצאו מקרים רבים בהם העוב

יש  )אין שיחות יוצאות/נכנסות(. אך לא עשה שימוש בקו

ר , שבמקרים אלו העיריה משלמת מחיר מלא עבולציין

 הקו, על אף שלא נעשה בו שימוש.

 טלפונים נייחים   21

אין כיום רשימה כמה ון. י הטלפולא נערך מיפוי וסקר של קו

י תקשורת פעילים יש, באילו מחלקות, למי, האם נעשה וקו

בקו הטלפון שימוש חיצוני/פנימי, האם קו התקשורת מיועד 

 .וכו'לשעון נוכחות 

22 
 חשבוניות

 מבזק

וי ושל ק ארוכות החשבונית של בזק מכילה רשימות

ים, מחלקות, ואך אינה מפרטת את מיקום הקותקשורת, 

 ראו בהרחבה על כך בדו"ח המלא. . וים וכו'ומטרת הק

בהעדר חלוקה או פירוט, לא ניתן להעמיס תקורות/משתנות 

בין היחידות השונות, כלומר, לפצל את הוצאות התקשורת 

 . וכו'לפי אגפים, מוסדות חינוך, מוסדות רווחה/ספורט 

 

  מיותרים קוים 24

י טלפון וובקשמבדיקה שעשה מנהל איכות הסביבה, עולה, 

אין מענה באופן קבוע ובמקביל, גם אין מאותם קוים רבים 

 בדו"ח המלא.  קוים כאלה 8 -דוגמאות ל שיחות יוצאות.
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סעיף 

 בדוח
 ממצאים נושא

25 

"קו זה לעיתים, המחייג לקו הטלפון מקבל הודעה חוזרת: 

ובכל זאת העיריה שילמה בגין אותם קוים  איננו מחובר",

 03-9635992תשלום מלא. כך למשל, על קו טלפון מספר 

על אף שהקו מנותק ₪,  25.08שילמה העיריה מידי חודש 

 ולא פעיל. 

26 
תוספות וחוסר 

 אחידות  

, כגון: וי הטלפון חויבה העיריה בתשלום נוסףובחלק מק

מנגינה בהמתנה  שכירות רשת ביתית, שרות שיחה מזוהה,

אין אישורים מתאימים של האחראים/מורשי חתימה על ועוד. 

 התוספות הללו, מדוע דווקא לקוי התקשורת הנ"ל וכו'. 

 –בקווים השונים  אין אחידות במהירות תשתית האינטרנט

הסבר כתוב  אין פירוט אוראו על כך בפירוט בדו"ח המלא. 

להבדלים במחירים השונים של לפערים במהירות וכן 

 השירות שניתן. 

28 

תשתית  לביטו

  אינטרנט

י אינטרנט וקו 31מתוך  10במהלך הביקורת בוטלו 

IP/VPN.  איכות , ביקש מנהל 13/7/2020כמו כן, בתאריך

 (.  ADSLי אינטרנט )וקו 30הסביבה מנציגי בזק לנתק 

29 

קוים של עשרות דו"ח מחברת דואה שהוצג לביקורת, ציין 

תשתית אינטרנט לא פעילים המסבים עלויות רבות 

קוים  ,5/8/2020נכון לתאריך יה מידי חודש. יומיותרות לעיר

 10 -. בדו"ח המלא אלו בוטלו ע"י מנהל איכות הסביבה

 דוגמאות לכך. 

 

  

36 

  ספק אינטרנט

 –ת פרטנר הלכו ותפחו במהלך השנים התשלומים לחבר

 ראו על כך פירוט בדו"ח המלא. 

37 
משתמשי מחשב לא  42בוטלו  2020יולי -יוני בחודשי

השנתי  ןיש לציין,  סך החיסכו פעילים, והחיוב בגינן בוטל.
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סעיף 

 בדוח
 ממצאים נושא

משתמשים אלו לא  ₪. 30,000 -אותם ביטולים התקרב למ

. אין לביקורת מידע, 2019רץ פעילים לפחות מאז חודש מ

 אלו חויבו ללא פעילות.  משתמשיםכמה זמן 

38 

מודמים עדיין פעילים  23, 2020נכון לתחילת אוגוסט 

מודמים הועברו  14בשימוש עובדי העיריה ובמקביל 

 להשהיה )לפני ביטול, אם יתבררו כמיותרים(.

43 

 מרכזיה

בהסכם עם תדיראן טלקום בע"מ מצוינים דמי השירות בסך 

)בתוספת מע"מ( לחודש. בפועל, זוכתה הנ"ל ₪  1,377

בין היתר גם ₪, אלפי  33 –בסכום של כ  2019במהלך שנת 

ה ובכלל זה: הוספת יעבור שירות נוסף אותו העניקה לעירי

אין תיעוד או רישום מי אישר  מכשירי טלפון, שיפוצים ועוד.

   ל תשלום, מדוע וכו'.כ

44 

"טיפול בתקלה חמורה יתבצע בהסכם עם תדיראן טלקום, נכתב: 

בפועל, שעות".   24שעות. טיפול בתקלה רגילה יתבצע תוך  4תוך 

אין מעקב אחר זמני הטיפול בתקלות של עובדי תדיראן 

  טלקום.

 פייסבוק 50

נו בהם נית דו"ח המפרט את סך העבודות ו/או השעות

  בניגוד להסכם עמו.  ,הילא נשלח לעירישירותי הספק, 

 

 נהלים 53

ההתקשרויות ניהול אין נהלים כתובים שיסדירו את 

הרשאות ובכלל זה:  לספקי התקשורת תשלומיםוה

, מעקב אחר גידול והוראות קבע אישור חשבונותלביצוע, 

ים וציוד בעקבות גריעת קו תשלומים והסיבות לכך, ב

קניית ציוד  ,צרכנים וקוים חדשיםחיבור עובדים שעזבו, 

הפקת דו"חות לאחראים, הנחיות חיסכון  ורכוש קבוע,

 ועוד.  
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סעיף 

 בדוח
 ממצאים נושא

 הגדרות תפקיד 56

, האמון גם על הוצאות היבעירי למנהל איכות הסביבה

שיקפלו בתוכן,  אין הגדרות תפקיד כתובות, התקשורת,

מעקב אחר חוזים  למשל: תחומי אחריות, דיווחים, ניהול

 וכו'.    , יעדי חיסכוןוהתקשרויות
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 כללי

 : , כדלהלןמספקים חיצונייםרוכשת שירותי תקשורת העירייה  .3

 בע"מ הוט מובייל ים אישיים מחברת מכשירי טלפונים ניידים וקו 

 בזקמחברת וי תקשורת ותשתית אינטרנט וקטלפון נייחים,  שירותי  

  בע"מ פרטנרספק תוכן אינטרנט, יוזרים ומודמים מחברת 

  בע"מ  תדיראן טלקוםמרכזיה ומערכת לניתוב שיחות מחברת   

  אנובה ניהול, אחסון ותחזוקה של אתר העירייה במרשתת מחברת

  בע"מ    טכנולוגיות

  חברון זלצמןפרסום מידע לציבור באמצעות הפייסבוק בעזרת חברת 

 בע"מ

  'קבלן חיצוני(י"כ ניהול אתר האינטרנט של העיריה בעזרת גב(   

 

מקבוצת ביפר ומחברת מירס כמו כן, רוכשת העיריה שירותי תקשורת  .4

 )הוט( לעובדי השמירה והביטחון.  תקשורת בע"מ

 

  . של משרד הפנים בנושא המבוקרמחייבות אין חוק או תקנות עזר  .5

 

מנכ"ל העיריה את מנהל איכות הסביבה, לרכז  לפני מספר חודשים מינה .6

קוים , חיוב תשלומיםספקי התקשורת ובכלל זה: ולבחון את פעילות 

 מיותרים ולא פעילים, אופטימיזציה של קווי התקשורת ועוד. 

 

ראות התשלומים לספקי התקשורת משולמים ישירות באמצעות הו .7

 נכון למועד הביקורת, אין גורםהקבע מחשבונות הבנק של העירייה. 

 שעוקב, בודק ומאשר את החשבוניות באופן קבוע.

 

התבקשה חברת דואה לבחון את הוצאות  2020במהלך שנת   .8
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 התקשורת. הביקורת נעזרה בחלק ממסקנותיה. 

 

בתיקון עוד יש לציין, שבחודשים האחרונים בוצעה עבודה והתקדמות  .9

 הליקויים שעלו בדו"ח הביקורת, אך המלאכה טרם הושלמה.
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 מטרת הביקורת

נאותות הבקרה והפיקוח אחר צריכה וחיובים של חשבונות בדיקת  .10

 תקשורת על ידי גורמי העירייה ובכלל זה:

  ,מינוי גורם אחראי 

  וחיובים,  הוצאותבקרה ומעקב אחר   

  רציפה,בצורה ספקים בדיקת חשבונות  

  קוים וציודהוספת/גריעת ,  

 חיובים חריגים , 

  .תיעוד תקלות ואירועים מיוחדים 
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 שיטת הביקורת 

 עם בעלי התפקידים הבאים: עריכת שיחות .11

  מנהל איכות הסביבה  -א"צ 

  דובר העירייה -נ"צ 

  לשכת מנכ"ל  -ט"ס 

  מ"מ מנהל מערכות מידע  –ע"ח 

  אגף בינוי וחשמל חשמלאי ב -א"א 

 

  סקירת התיעוד הבא: .12

  ,הסכמים עם ספקים 

 מס ודרישות תשלום חשבוניות , 

  2017-2019כרטסות הנה"ח משנים , 

  ,דו"חות מרכזים של חברת דואה 

  ,רישום פעילות וחיסכון של מנהל איכות הסביבה בעירייה 

  רשימת קווי תקשורת טלפוניים נייחים וקווי אינטרנט לא פעילים

 שנותקו, 

  ,רשימת קווי טלפון ניידים שבוטלו ונותקו 

 ועוד.עם נציגי חברת בזק  התכתבויות 
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 פירוט הממצאים

 טלפונים ניידים

 כללי

עם חברת הוט מובייל בע"מ, על מנת שזו  2016העיריה התקשרה בשנת  .13

  ומכשירים סוללאריים. אישיים תקשורת לעובדי העיריה שירותי תספק

 

דפים  97, הכילה 21/3/2020חשבונית המס של הספק הנ"ל מיום  .14

כולל מע"מ, עבור ₪  21,103מנויים פעילים, בעלות של  82המרכזים 

 .13/2-12/3/2020שירות שניתן לעובדי העיריה בין התאריכים 

 ממצאים

יל בע"מ, מבוצעים בהוראת קבע. עד כה, מוביבפועל, התשלומים להוט  .15

 התשלומים לחברה זו. שר את לא היה גורם שעקב ואי

 

מה קוים מיותרים, שעל כל אחד מהם שיל 30בעקבות הביקורת, נותקו  .16

חלק מקוים אלו היו רשומים על שמם של גורמים ₪.  34העיריה מידי חודש 

 קוים שנותקו ובוטלו:  12 -שכבר אינם עובדים בעיריה. להלן דוגמאות ל

 מספר טלפון

050-8332404 

050-6815891 

053-9523641 

053-9523534 

053-2743142 

053-7146257 

053-9232557 

053-7131422 

053-7131430 

053-7131398 

053-7131379 

053-7131406 
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 הביקורת עיינה בחשבונית הנ"ל. נמצאו מקרים רבים בהם העובד אמנם .17

)אין שיחות יוצאות/נכנסות(.  קיבל מכשיר טלפון, אך לא נעשה שימוש בקו

 דוגמאות לקוים אלו: 3להלן למשל, 

 מספר טלפון

2814730-053  

053-3023900 

053-5247627 

 

, שבמקרים אלו העיריה משלמת מחיר מלא עבור הקו, על אף לצייןיש 

 שלא נעשה בו שימוש. 

 המלצות 

ייל, יבדוק סבירות, את החשבוניות מהוט מובלמנות גורם שיאשר  .18

 תשלומים וכו'

 

 ים. לנתק את אלו שאינם פעילים. את הקוולמפות  .19

 

מעוניין במכשיר הטלפון, אך  לבחון מה לעשות במקרים בהם העובד .20

 סים(.  כרטיס ה שימוש בקו )שולא ע
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 טלפונים נייחים ותשתית אינטרנט

 כללי

ת שזו תספק לעובדי העיריה קוי , על מנהתקשרה עם חברת בזק העיריה .21

)מרכזיה לשיחות נכנסות  PRIתקשורת טלפוניים, תשתית אינטרנט,  קוי 

 ועוד.  IP/VPNויוצאות(, קוי 

 

דפים המרכזים  140, הכילה 10/4/2020המס של בזק מיום  חשבונית .22

 מנויים פעילים, בעלות כדלקמן:  516

 חדשיםשקלים  סוג התשלום

 43,508.94 תשלומים קבועים 

 4,561.32 תשלומים משתנים 

 432.95 תשלומים חד פעמיים 

 (2,475.12) זיכויים 

 (137.65) החזרים 

 45,890.44 סה"כ חשבונית לפני מע"מ 

 7,801.37 ( 17%מע"מ )

 53,691.81 סה"כ חשבונית 

 151.51 עסקאות בתשלומים 

 406.50 חיובי ספקים לגביה 

 54,249.82 סה"כ לתשלום כולל מע"מ

 

 ממצאים

 וי הטלפון. ולא נערך מיפוי וסקר של ק .23

האם למי, יש, באילו מחלקות,  כמה קווי תקשורת פעיליםאין כיום רשימה 

, האם קו התקשורת מיועד לשעון נעשה בקו הטלפון שימוש חיצוני/פנימי

 .וכו' נוכחות

 

של קווי תקשורת, אך אינה  ארוכות החשבונית של בזק מכילה רשימות .24
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מפרטת את מיקום הקווים, את המחלקות השונות, את מטרת הקווים וכו'. 

 להלן נתונים לדוגמה מתוך החשבונית הנ"ל:  

 

 תיאור הקו
מספר 

 יםוהקו

עלות חודשית 

 כולל מע"מ
 מידע נוסף

 בי"ס תיכון ₪ 183.05 2 כללי - 741מחלקה מספר 

 - ₪ 288.99 2 כללי - 746מחלקה מספר 

 גביה? ₪ 216.73 4 כללי - 6111מחלקה מספר 

 גן ירושלים ₪ 340.08 1 כללי - 6303מחלקה מספר 

 - ₪ 413.07 3 כללי - 7221מחלקה מספר 

 בי"ס בן צבי ₪ 325.45 3 כללי - 8141מחלקה מספר 

 בי"ס בן צבי ₪ 514.31 4 כללי - 8152מחלקה מספר 

 השירות הפסיכולוגי ₪ 1,271.83 12 כללי - 8173מחלקה מספר 

 ספורט? ₪ 1,636.13 15 כללי - 8292מחלקה מספר 

 קידום נוער. גני ילדים? ₪ 374.47 6 כללי - 8281מחלקה מספר 

 

בהעדר חלוקה או פירוט, לא ניתן להעמיס תקורות / משתנות בין היחידות 

השונות, כלומר, לפצל את הוצאות התקשורת לפי אגפים, מוסדות חינוך, 

 מוסדות רווחה/ספורט וכו'. 

 

 82-8458398( מספר IP/VPNמעיון בחשבונית עולה, שקו אינטרנט ) .25

ת משויך, לכאורה, )מגדל המים(, צריך להיו 43הממוקם ברחוב רבין 

 אונו'.-לתאגיד המים והביוב העירוני 'מי

 

מבדיקה שעשה מנהל איכות הסביבה, עולה, שבקווי טלפון רבים אין מענה  .26

 -באופן קבוע ובמקביל, גם אין מאותם קוים שיחות יוצאות. להלן דוגמאות ל

 קוים כאלה )מתוך רבים אחרים(: 8
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 תיאור הקו בחשבונית קו מספר

ודשית עלות ח

בחשבונית הנ"ל כולל 

 מע"מ

 179.92 824מחלקה מספר  03-5747634

 57.92 6131כללי  – 1מחלקה מספר  03-5407367

 146.05 חירום וביטחון  – 729מחלקה מספר  03-7362792

 25.08 כללי  – 811מחלקה מספר  03-5376177

 25.08 כללי  – 811מחלקה מספר  03-6704834

 142.05 כללי - 8292מחלקה מספר  03-7362861

 25.08  6131כללי  – 1מחלקה מספר  03-7305097

 25.08 תפוח פיס - 8157מחלקה מספר  03-6356149

 ₪  626.26 חיסכון חודשי צפוי 

 

לעיתים, המחייג לקו הטלפון מקבל הודעה חוזרת: "קו זה איננו מחובר",  .27

 ובכל זאת העיריה שילמה בגין אותם קוים תשלום מלא. 

שילמה העיריה מידי חודש  03-9635992כך למשל, על קו טלפון מספר 

 על אף שהקו מנותק ולא פעיל. ₪,  25.08

 

ן, אין אחידות במהירות בחלק מהקווים חויבה העיריה בתשלום נוסף. כמו כ .28

 תשתית האינטרנט בקווים השונים. להלן מספר דוגמאות לכך: 

 קו מספר
 תיאור התוספת או 

 השירות שניתן 

תוספת עלות 

 חודשית 

 כולל מע"מ לכל קו 

03-5352204 

03-9108806 

03-5223909 

 8.54 שכירות רשת ביתית

 FAXtoMail 5.09רות ש 03-7363722
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03-7362376 

03-6354272 

03-6355141 

 3.71 רות שיחה מזוההש

03-5293560 

03-6354606 
 55.35 מנגינה בהמתנה

 T5 84.66חבילת  –רות אינטרנט מהיר ש 03-6355303

 T5 51.94חבילת  –רות אינטרנט מהיר ש 03-7443061

 T15 103.39חבילת  –רות אינטרנט מהיר ש 03-7160045

 T15 51.94חבילת  –רות אינטרנט מהיר ש 03-7443062

 T40 121.36תשתית  –שרות אינטרנט מהיר  03-5358734

 T40 93.16תשתית  –שרות אינטרנט מהיר  03-6086649

 T100 120.34תשתית  –שרות אינטרנט מהיר  03-6350280

 T100 88.88תשתית  –שרות אינטרנט מהיר  03-5352469

 T100 68.37תשתית  –שרות אינטרנט מהיר  03-6199639

 100MAX 88.88 -שרות אינטרנט מהיר  03-6033329

 

אין אישורים מתאימים של האחראים/ מורשי חתימה על התוספות הללו, 

 מדוע דווקא לקוי התקשורת הנ"ל וכו'. 

אין פירוט או הסבר כתוב לפערים במהירות תשתית האינטרנט בין קווי 

 התקשורת וכן להבדלים במחירים השונים של השירות שניתן. 

    

קוים  12, ביטל מנהל איכות הסביבה 2020יוני  -במהלך חודשים מאי .29

 כדלקמן: 

 קו מספר
תיאור הקו 

 בחשבונית
 סוג שירות

עלות חודשית 

בחשבונית הנ"ל 

 מע"מכולל 

13-0114330 
 - 613מחלקה מספר 

 מזכירות,

 22וינגייט 

 78.34 שלוחות רחוקות

 78.34 שלוחות רחוקות 13-0114331

 78.34 שלוחות רחוקות 13-0114332
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 – 613מחלקה מספר  13-0114337

 מזכירות, 

 1לוי אשכול 
 91.68 שלוחות רחוקות

 - 613מחלקה מספר  13-0114338

 מזכירות, 

 2 יהודית
 83.68 שלוחות רחוקות

13-0116355 
 – 613מחלקה מספר 

 מזכירות

PRI - ISDN 94.35 

13-0116356 PRI - ISDN 94.35 

13-0124445 
 - 732מחלקה מספר 

 ועדה מקומית

 73.01 שלוחות רחוקות

 73.01 שלוחות רחוקות 13-0124446

13-0114327 
 כללי, – 811מחלקה מספר 

 22וינגייט 

 78.34 רחוקותשלוחות 

 78.34 שלוחות רחוקות 13-0114328

 78.34 שלוחות רחוקות 13-0114333

 ₪  980.12 סה"כ חיסכון חודשי

 

 . 6/5/2020יש לציין, שהפניה לנציגי בזק לביטול קוים אלו בוצעה בתאריך 

 וים אלו. בפועל, גם בחשבונית שלאחר מכן, חויבה העיריה בגין ק

פנה בשנית מנהל איכות  23/6/2020כחודש וחצי לאחר מכן, בתאריך 

הסביבה לנציגי בזק על מנת שינתקו את הקווים הנ"ל והעיריה לא תחויב 

 בגינם. 

 

 .IP/VPNקווי אינטרנט  31מתוך  10במהלך הביקורת בוטלו  .30

, ביקש מנהל איכות הסביבה מנציגי בזק לנתק 13/7/2020כמו כן, בתאריך 

 (.  ADSLי אינטרנט )קוו  30

 

דו"ח מחברת דואה שהוצג לביקורת, ציין עשרות קוים של תשתית  .31

אינטרנט לא פעילים המסבים עלויות רבות ומיותרות לעירייה מידי חודש. 

 10קוים אלו בוטלו ע"י מנהל איכות הסביבה. להלן  5/8/2020נכון לתאריך 

 דוגמאות לכך: 
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 קו מספר
תיאור הקו 

 בחשבונית

כתובת )לא מופיע 

 בחשבונית(

עלות 

חודשית 

בחשבונית 

הנ"ל כולל 

 מע"מ

82-8468320 IP/VPN  280.8  2בית ספר ניר, יהודה המכבי 

82-8468374 IP/VPN  280.8 38בית ספר שילה, פנקס 

82-8468380 IP/VPN  280.8  25מקלט, שטרן 

82-8468381 IP/VPN  280.8 1אולם ספורט שרת, הזית 

82-8468383 IP/VPN  280.8 6בית ספר עלומים, הפרדס 

82-8468384 IP/VPN 
  2הזמיר 

280.8 

82-8468385 IP/VPN 280.8 

82-8468319 IP/VPN 280.8 31צבי, שלמה המלך -תיכון בן 

82-8468326 IP/VPN  280.8 66בית נועם, הרצל 

 718.38 42מד"א, ירמיהו  תמסורת מטרו  82-9401335

 ₪  3,245.58 חיסכון חודשי סה"כ

 

 המלצות 

י התקשורת אל מול הצרכים והדרישות של ולערוך מיפוי של קו .32

 ה. לגרוע קוים לא פעילים.  יהמחלקות השונות בעירי

 

י ולבקש מחברת בזק חשבונית מפורטת וברורה, כולל כתובות קו .33

 התקשורת, בהתאם למחלקות ואגפי העיריה.

 

לדרוש החזרים על קוים מנותקים או לא פעילים עליהם העיריה שילמה  .34

 בשנים האחרונות. 
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וי התקשורת והתשלומים השונים )סטנדרטיזציה(; וליצור אחידות בין ק .35

 על כל תוספת או חריגה או שינוי לתעד אישורים מתאימים.  
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 ספק אינטרנט 

 כללי

כספק אינטרנט,  חברת פרטנר תקשורת בע"מהעיריה התקשרה עם  .36

 מודמים, משתמשים וכו'. 

 

הוצגה  2017-2019כרטסת הנהלת חשבונות של הספק הנ"ל, משנים  .37

 לביקורת. 

 ממצאים

מעיון ברישומים בכרטסת, עולה, שהתשלומים לחברת פרטנר הלכו  .38

 ותפחו במהלך השנים: 

תאריך 

 חשבונית

תשלום 

 העיריה

שיעור השינוי 

 םהקודתשלום מה

24/02/2017 3,271 ₪ - 

25/10/2017 4,705 ₪ 44% 

31/01/2018 5,111 ₪ 8.6% 

26/06/2018 5,977 ₪ 17% 

26/11/2018 6,621 ₪ 10.7% 

25/03/2019 7,547 ₪ 14% 

26/11/2019 7,616 ₪ 1% 

 

מנויים ואילו בחשבונית מיום  100מוצגים  25/4/2020בחשבונית מיום  .39

לביקורת נמסר, שבחודשיים מנויים בחשבונית.  58הוצגו רק  25/7/2020

 .לא פעילים, והחיוב בגינן בוטל משתמשי מחשב 42האחרונים בוטלו 

  יש לציין, 

 30,000 -סך החיסכון השנתי מאותם ביטולים התקרב ל   .₪ 

 אין 2019אלו לא היו פעילים לפחות מאז חודש מרץ  משתמשים .

 לביקורת מידע כמה זמן משתמשים אלו חויבו ללא פעילות. 
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מודמים עדיין פעילים בשימוש עובדי  23, 2020נכון לתחילת אוגוסט   .40

מודמים הועברו להשהיה )לפני ביטול, אם יתבררו  14העיריה ובמקביל 

 כמיותרים(.

 

 המלצות 

לבחון מדוע התשלומים לפרטנר גדלו במהלך השנים, מי אישר זאת,  .41

 מדוע וכו'. 

 

למפות את השירות שניתן מחברת פרטנר תקשורת בע"מ על מנת  .42

 לבחון מה נצרך, מה יש לגרוע וכיוצ"ב. 
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 מרכזיה 

 כללי

העיריה התקשרה עם חברת תדיראן טלקום בע"מ, על מנת שזו תספק  .43

 שירות ותמיכה למרכזיות וקווי תקשורת. 

 

בהסכם בין העיריה לתדיראן טלקום בע"מ, נקבעו דמי השירות החודשיים,  .44

שנים, וכן זמני המתנה ומענה  3-(, תקופת הסכם ל30תנאי תשלום )שוטף 

 לטיפול בתקלות השונות. 

 ממצאים

₪  1,377כם עם תדיראן טלקום בע"מ מצוינים דמי השירות בסך בהס .45

בסכום  2019)בתוספת מע"מ( לחודש. בפועל, זוכתה הנ"ל במהלך שנת 

בין היתר גם עבור שירות נוסף אותו העניקה לעירייה ₪, אלפי  33 –של כ 

 ובכלל זה: הוספת מכשירי טלפון, שיפוצים ועוד.

 אין תיעוד או רישום מי אישר כל תשלום, מדוע וכו'.  

 

 בהסכם עם תדיראן טלקום, נכתב:  .46

 שעות.  4"טיפול בתקלה חמורה יתבצע תוך 

 שעות".   24טיפול בתקלה רגילה יתבצע תוך 

 אין מעקב אחר זמני הטיפול בתקלות של עובדי תדיראן טלקום. בפועל, 

  

  המלצות

להגדיר גורם אחראי שיעקוב, יבחן ויאשר את התשלומים לחברת  .47

 תדיראן טלקום בע"מ. 

 

 . לתעד ולעקוב אחר זמני השירות במקרה של תקלות במערכת .48
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 דף הפייסבוק של העירייה

 כללי

העיריה התקשרה עם חברת חברון זלצמן בע"מ, על מנת שזו תעדכן את  .49

 ערוץ הפייסבוק של העיריה. 

 

 דובר העיריה אחראי על ביצועי הספק, תפקודו ומשימותיו.   .50

 ממצאים

 בהסכם עם החברה הנ"ל נכתב:  .51

בתחילת כל חודש קלנדרי ולא יאוחר מהיום החמישי לכל חודש כאמור, מתחייב  4.2"

יה חשבונית לתשלום המתייחסת לתקופת החודש יהשירותים להמציא לעירנותן 

 הקלנדרי שחלף, בהתאם לתמורה שנקבעה בהסכם וכן דו"ח מפורט. 

נותן השירותים יפרט בדו"ח את סך העבודות ו/או השעות בפועל בהם ניתנו  4.3

ד עם השירותים )לפי העניין( בחודש נשוא התשלום בציון תאריכים. הדו"ח יוגש יח

 החשבונית וכתנאי לבדיקתה לצורך אישור התשלום". 

 

בפועל, דו"ח כמצוין לעיל, המפרט את סך העבודות ו/או השעות בהם ניתנו  .52

 לא נשלח לעירייה בצירוף לחשבונית.  -השירותים, מידי חודש בחודשו 

 

 המלצה

 לדרוש דיווח מפורט מהספק בהתאם להסכם מולו.  .53
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  נהלים

 כללי

נהלים באים לתרגם את המדיניות, תורת העבודה והחוקים החלים על  .54

הארגון לכדי מערכת של כללים, הנחיות לגבי האסור והמותר, לקבוע את 

התהליכים שעל פיהם יש לעבוד, הסמכויות לביצוע והאחריות. נהלים 

המשכיות וכן מסייעים בשליטה ובבקרה של מסייעים לאחידות, רציפות, 

 המנהלים.

 ממצאים

 תשלומיםוה ניהול ההתקשרויותיסדירו את אין נהלים כתובים ש .55

 ובכלל זה:  לספקי התקשורת

  ,הרשאות לביצוע 

 והוראות קבע אישור חשבונות , 

 תשלומים והסיבות לכך, מעקב אחר גידול ב  

    ,גריעת קוים וציוד בעקבות עובדים שעזבו 

  צרכנים וקוים חדשיםחיבור,  

 ,קניית ציוד ורכוש קבוע  

  ,הפקת דו"חות לאחראים 

   .הנחיות חיסכון ועוד 

 

 המלצה

 .לאחראים נהלים מתאימים והטמעתם כתיבת .56
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  הגדרות תפקיד

 כללי

הגדרת תפקיד ותיאורו מבהירים את מהות התפקיד והעשייה המצופה מכל  .57

בעל תפקיד וזאת במגמה ליצור אחידות ואפקטיביות בתהליכי העבודה וכן 

להסביר לבעל התפקיד את הסמכות שניתנה לו והאחריות המוטלת עליו. 

הגדרת התפקיד כוללת, בין היתר, נושאים כדוגמת: כישורים נדרשים, תחומי 

 ריות ועוד. אח

 ממצאים

אין  , האמון גם על הוצאות התקשורת,היבעירי למנהל איכות הסביבה .58

ים, שיקפלו בתוכן, למשל: תחומי אחריות, דיווח הגדרות תפקיד כתובות,

 וכו'.    , יעדי חיסכוןמעקב אחר חוזים והתקשרויות ניהול

 

 המלצות

מנהל איכות הסביבההגדרות תפקיד ל גיבוש .59
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 תגובת מנהל איכות הסביבה -נספח 

 מר חיים סופר המנכל מינה אותי לחיסכון בתקשורת ברשות 

 פרטנר ,בזק ,בזק בין לאומי ,הוט ,מרכזיות תדיראן .

 נעזרתי בדוח של חברת דואה לחיסכון .

 בשלב זה התמקדתי ביישום החיסכון 

 להתנהלות הרשות בנושא .מעריך שבקרוב יתקיים דיון לגבש תהליכים 

 אני בתהליך עבודה והעבודה טרם הסתיימה .

 מצרף סטטוס 

 נתונים כספיים התקבלו ממחלקת חשבונות 

סטטוס יישום  חברה 

 בחיסכון 

חשבון לפני 

 הדוח 

חשבון 

1.5.20 

 הערות 

עדיין בתהליך  שח  2967 שח  7627 85% פרטנר 

של בדיקות 

 לחיסכון 

בזק בין 

 לאומי 

  שח  728 שח    2597 100%

צפוי חיסכון  2170 3079 80% הוט 

נוסף בקרוב 

.בימים אלה 

 מול הוט 

  0 344 100% ביפר 

חשבון בזק  38000 53000 70% בזק

8.20 

 

 

 

 

 

 

 



 2020דוח מבקר העירייה 

 

90 

 

 

 מצרף פירוט של שירותי בזק עיקריים 

 

נכון לחשבון  לפני חיסכון  שירות 

8.20 

 הערות 

בימים אלה  411 515 קווי טלפון 

 14בקשה לבטל 

 קווים 

Ip\vpn 75 50  

  2 12 שלוחות רחוקות 

  ISDN  6 4קוי 

 50 92 קווי אינטרנט 
 

 

 מרכזיות תדיראן 

 בימים אלה אנו בוחנים שינויים במערך המרכזיות .

 

 כמו כן בכוונתי לפנות לקבל סיוע בהמשך בדיקות קווי בזק .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020דוח מבקר העירייה 

 

91 

 

 

 

 

 

 

 25/2020דוח מבקר העיריה מס' 

 בנושא:

 

 

 מצאי )אינוונטר( 
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 תוכן עניינים

 

 93 -                                  תקציר מנהלים

 97 -                                       כללי

 100 -            קורת                הבי מטרת

 101 -     שיטת הביקורת

  102 -                                      פירוט הממצאים

  114 -                                   תגובת המבוקר -נספח
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 תקציר מנהלים

סעיף 

 בדוח
 המלצה ממצאים נושא

12 
מינוי רשם 

 מצאי

לא הוגדר בניגוד לתקנות, 

  בעיריה 'רשם מצאי'.

 

להגדיר 'רשם מצאי' 

שמתפקידו יהיה לעקוב אחר 

קניות, ספירות, גריעות, 

 השאלות וכיוצ"ב. 

13-14 
רישום 

 הנכסים

לא רושמת את המצאי העיריה 

 'פנקס טובין', -שבבעלותה ב

 כנדרש בתקנות.  

מיחשובי  יש לציין, שציוד

)מסכים, מחשבים( נרשם 

ומנוהל על ידי מ"מ מנהל 

מערכות מידע. יחד עם זאת, 

רכוש נייד אחר לא נרשם, גם לא 

באמצעות גיליון 'אקסל' על מנת 

לעקוב אחר תקלות שבר, 

אחזקה שוטפת, תקופת אחריות 

 ועוד.

לנהל 'פנקס טובין' שבו ירשם 

רכוש העיריה, כמצוין 

 בתקנות. 

 

18 

מצאי ניהול 

ביחידות 

 העיריה

המצאי ביחידות השונות אינו 

לא נרשם וכן לא נערך  מנוהל,

מעקב אחר קניות, ספירות, 

 שלמות וכו'. 

לנהל את המצאי במחלקות 

ה בהתאם יהשונות בעירי

 לתקנות. 

 סימון  21

רכוש העיריה בניגוד לתקנות, 

לא מסומן או נרשם באמצעות 

חותמת או חתימה שאינה 

לסמן את המצאי בסמל 

 העיריה בהתאם לתקנות.   
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 ניתנת למחיקה. 

 

 

 

 

 גריעה 24

גריעה של מצאי כתוצאה 

או  משבר/קלקול אינה נרשמת

מאושרת ע"י 'ועדת רכש ובלאי' 

או על ידי גורם ניהולי נוסף 

 כלשהו. 

 לגרוע מצאי בהתאם לתקנות. 

 

27-28 

העברה 

והשאלה 

 של מצאי 

כלי עבודה )מלאי במחסן( 

מושאלים לעובדים בהתאם 

לצורך ונערך מעקב ורישום 

אחריהם ע"י מנהל המחסן. 

טאבלטים  25העיריה רכשה 

עבור ישיבות מועצה. טאבלטים 

אלו נעולים בארון ולא מושאלים 

 החוצה. 

- 

29 

מחשבים  16בבעלות העיריה 

ניידים. מחשבים אלו חולקו 

טפסים לא נמצאו לעובדים. 

חתומים ע"י העובדים שרכוש 

העיריה נמצא בחזקתם, 

 בהתאם לתקנות.

להחתים את העובדים 

הרלוונטיים על מצאי שנמצא 

 ברשותם.  

 

32 
מערכות 

 מידע 

אין מערכת מחשוב ייעודית 

( או נפרדת ERPמרכזית )

לרישום וניהול המלאי או 

המצאי, על מנת לעקוב בזמן 

רכישת מערכת מיחשוב 

לניהול ומעקב אחר מלאי 

 ומצאי באופן שוטף. 
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 אמת אחר: 

)דליי צבע לסימון  ציוד מתכלה

כבישים ומדרכות, חומרי 

שלטי הכוונה, אחזקה(, 

 שילוט רחוב, כלי עבודה

)גנרטורים, פטישונים, קונגו, 

מריצות, מעדרים, רתכות,  

 הלמניות( ועוד. 

35 
ספירת 

 מלאי

נערכת ספירה מידי סוף שנה 

המלאי במחסני העיריה של 

ברחוב שדרות יהודית. ניירות 

בנושא הוצגו לביקורת. יש 

לציין, שהספירה נכונה 

והמצאי נע  לשעתה היות

 ( וכו'. )קניות, שימוש

- 

36 

ספירת 

 מצאי 

 המצאי במשרדי העיריה

)כסאות, שולחנות, עמדות 

המתנה( וביחידות השונות 

 .אינו נספר

לספור את המצאי במשרדי 

 יה.העיר

 

37 

בהעדר פנקס טובין וללא 

לבצע השוואה ספירות, לא ניתן 

 בין הרישומים.

לערוך השוואה בין הרשום 

בפנקס הטובין לתוצאות 

 הספירה, כמצוין בתקנות.  

42 

 ביטוחים

בפוליסת הביטוח או בנספחים 

אין פירוט של המלאי לה, 

והמצאי על מנת שבמקרה 

הצורך תשופה העיריה באופן 

 מלא. 

לצרף כנספח לפוליסת 

הביטוח את רישומי המלאי 

והמצאי על מנת שבמקרה 

הצורך תשופה העיריה 

 באופן מלא. 

43 
בהעדר רישומים וערכים 

לא ניתן לדעת אם כספיים, 

ה לא נמצאת ילוודא שהעירי

בעודף ביטוחי על מנת 
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העיריה בעודף ביטוח או 

 ביטוח.  -בתת 

 

להקטין את הפרמיה, או 

לחלופין בתת ביטוח 

ובמקרה אסון/נזק לא 

 תשופה באופן מלא.     

 נהלים  47
התקנות הרלוונטיות לא ידועות 

 לעוסקים במלאכה. 

על התקנות להיות מוכרות 

 לאחראים. 

50  
הגדרות 

 תפקיד

למנהל האחזקה אין הגדרות 

, שיקפלו תפקיד כתובות

בתוכן, למשל: תחומי אחריות, 

ניהול יומן תקלות ואירועים, 

 ספירות,  וכו'.   

גיבוש הגדרות תפקיד 

 למנהל האחזקה.
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 כללי

לתפקודן  שיםשממו נרכשו מכספיהןהרשויות המקומיות  שלהמלאי והמצאי  .1

השוטף ולביצוע משימותיהן. ניהול ורישום המלאי והמצאי נחוצים לשמירה 

ולבקרה על הרכוש הציבורי ולקבלת החלטות בעניינו על בסיס מידע מלא 

 ועדכני.

 

ניהול יעיל ותקין של פריטי המלאי והמצאי הוא מרכיב חשוב בניהול המקורות  .2

צריכה להיבחן לא רק הכספיים של הרשויות המקומיות. רכישת טובין 

בהתאם לתקציב פנוי לרכש, אלא גם בהתאם לכמות המלאי במחסנים 

ולערכו, למצאי העומד לרשותן של יחידות הרשות המקומית, ולאפשרות 

 להעברת פריטים במסגרת הליך העברה סדור בין היחידות השונות.

 

מאחר שפריטי המלאי והמצאי של הרשויות המקומיות מרובים ומשמשים  .3

ורמים רבים, הם מאוחסנים באתרים שונים. ניהול לקוי של נכסים אלו עלול ג

לחשוף אותם לנזקים, לגניבות ולתקלות ולגרום לכך שלא יהיו זמינים 

 לשימוש הרשות המקומית בעת הצורך.

 

קנות העיריות )הסדר רכישות, ניהול לממצאי הדו"ח הן ת הבסיס החוקי .4

. בתקנות אלו התייחסות 1998 - "חתשנ מחסנים, רישום וניהול טובין(,

 מפורטת לדברים הבאים:

 ,רכישת טובין 

   ,ניהול פנקס נתונים, איסור מחיקה 

  ,מינוי מנהל רכש ואספקה וועדת רכש ובלאי  

  ,הכנת תחזית ותכנית צריכה בהתאם לצרכים ולתקציב המאושר 

  ,אישורי רכישה 

  ,רכש דחוף, איסוף הצעות מחיר 

  ,ניהול מחסן, אחסנת פריטים, טופסי הזמנה, מספור 

  ,תעודות כניסה, ספירות, הפרשים 

  .רישום וניהול מצאי )אינוונטר(, גריעה, נזקים, ספירה ועוד 
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 בתקנות אלו נרשמו הגדרות למושגים, למשל:  .5

 יה;יטובין המצויים במחסן של עיר -" מלאי"

 שאינם מאוחסנים במחסן העיריה; אטובין בני קיימ -" מצאי"

לאשר  5ועדה שמינתה מועצת העיריה לפי תקנה  -" ועדת רכש ובלאי"

 ה, רישומן וגריעתן;יביצוע רכישות לעירי

לרכישת  5מי שמונה בידי מועצת העיריה לפי תקנה  -" מנהל רכש ואספקה"

המלאי או מי טובין, אחסנתם, הספקתם, שמירה עליהם ולקביעת רמת 

 שהוא הסמיכו לכך;

ה, ערוכה לפי מספרים ירשימה בספר המלאי והמצאי של עירי -" פנקס"

 קטלוגיים;

 

להנהלת חשבונות ודווח כספי ברשויות המקומיות  בהנחיות משרד הפנים .6

נכסים  –, הדוח הכספי, המאזן 4(, נכתב בפרק 2017)מהדורת אפריל 

 )אקטיב(: 

 רכוש קבוע"

... ההשקעות ברכוש קבוע אינן נרשמות כנכס במאזן אלא מופחתות במלואן על ידי 

זקיפת ההשקעה כהוצאה שוטפת, מיד עם ביצועה, לתקציב הרגיל או לתקציב הבלתי 

 רגיל, בהתאם למקור המימון. 

בדוח הכספי של הרשויות המקומיות אין מידע על הרכוש הקבוע של הרשות, אשר 

 ך השנים. הופחת במלואו במהל

מנהלים יישום אקסל כאמור, הרשויות המקומיות, באמצעות רואי החשבון המבקרים 

ואילך. המידע  1995ברכוש הקבוע משנת  אשר באמצעותו נאגרים נתוני ההשקעות

הנכלל ביישום אקסל האמור נכלל בדוח הביקורת המפורט המצורף על ידי רואי 

)ההדגשות השנתי למשרד הפנים". החשבון המבקרים במועד הגשת הדוח המבוקר 

 ן של הביקורת(.ה
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מגוון  שבבעלותה מצאישערכה הביקורת במשרדי העיריה, עולה, מסיור  .7

 כגון : ,ורב

  ,ארון תקשורת, מקרן וידאו 

  ,טלוויזיות 

 12 ,מצלמות במעגל סגור 

  ,מחשב השקיה 

  ,כסאות ושולחנות, עמדות המתנה 

  ,ריהוט משרדי 

 ,מחשבים נייחים ומדפסות 

  ,מחשבים ניידים 

  ,טאבלטיםIPAD  

  ,מכונות צילום 

 ,תמונות, חפצי אומנות 

 .מקררים, מתקני שתיה ועוד 

 

; כלי עבודה חשמליים, כגון: מאופסן מלאיבמחסני העיריה בשדרות יהודית  .8

מריצות; חומרי אחזקה; אשפתונים, ספסלים; כלים מכאניים, סולמות, 

 גדרות, מחסומים ועוד.   
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 מטרת הביקורת

  בבעלות העיריה: המצאינאותות הבקרה והפיקוח אחר  בדיקת .9

  ,הוספה, גריעה 

  ,תחזוקה 

 ועוד.  , ספירה, שמירהרישום 
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 שיטת הביקורת 

 עם בעלי התפקידים הבאים: עריכת שיחות .10

 גזבר העירייה 

 סגנית גזבר העירייה 

 מנהל אחזקה – מ"ב 

  מנהל המחסן ברחוב שד' יהודית  –ש"מ 

  מ"מ מנהל מערכות מידע  –ע"ח 
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 פירוט הממצאים

  רישום

 הבסיס החוקי

 ול מחסנים, רישום וניהול טובין(,קנות העיריות )הסדר רכישות, ניהתב .11

 , נרשם: 1998 -תשנ"ח

 פרק ה': רישום וניהול מצאי )אינוונטר("

 רישום מצאי

 רשם המצאי ינהל רישום מרוכז של המצאי בעיריה על יחידותיה, בפנקס הטובין.  )א(   .30

 המצאי יסומן בסמל העיריה, בסימון שככל האפשר אינו ניתן למחיקה.  )ב(           

שבה קיים מצאי, תופיע ברישומי העיריה כיחידת רישום כל יחידה בעיריה,    )ג(           
 עצמאית, כפי שיורה רשם המצאי, ותצוין במספר זיהוי נפרד.

מנהל יחידה או עובד היחידה שמונה לכך בידו, ינהל את רישום המצאי באותה   )ד(           
 ". יחידה

 

 ממצאים

 בניגוד לתקנות, לא הוגדר בעיריה 'רשם מצאי'.  .12

 

 'פנקס טובין', כנדרש בתקנות.   -לא רושמת את המצאי שבבעלותה בהעיריה  .13

 

מיחשובי )מסכים, מחשבים( נרשם ומנוהל על ידי מ"מ מנהל  ציודיש לציין, ש .14

 מערכות מידע. 

רכוש נייד אחר לא נרשם, גם לא באמצעות גיליון 'אקסל' על מנת יחד עם זאת, 

 אחריות ועוד.לעקוב אחר תקלות שבר, אחזקה שוטפת, תקופת 

 

  המלצות

להגדיר 'רשם מצאי' שמתפקידו יהיה לעקוב אחר קניות, ספירות, גריעות,  .15
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 השאלות וכיוצ"ב. 

 

 לנהל 'פנקס טובין' שבו ירשם רכוש העיריה, כמצוין בתקנות.  .16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020דוח מבקר העירייה 

 

104 

 

  ניהול מצאי ביחידות העיריה 

 הבסיס החוקי

 מחסנים, רישום וניהול טובין(, ולקנות העיריות )הסדר רכישות, ניהתב .17

 , נרשם: 1998 -תשנ"ח

 פרק ה': רישום וניהול מצאי )אינוונטר("

 רישום מצאי

כל יחידה בעיריה, שבה קיים מצאי, תופיע ברישומי העיריה כיחידת רישום    )ג(   .30
 עצמאית, כפי שיורה רשם המצאי, ותצוין במספר זיהוי נפרד.

יחידה או עובד היחידה שמונה לכך בידו, ינהל את רישום המצאי באותה מנהל   )ד(           
 ". יחידה

 

 ממצאים

המצאי ביחידות השונות אינו מנוהל, לא נרשם וכן לא נערך מעקב אחר קניות,  .18

 ספירות, שלמות וכו'. 

 

 המלצה

 לנהל את המצאי במחלקות השונות בעיריה בהתאם לתקנות.  .19
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 סימון

 הבסיס החוקי

 ול מחסנים, רישום וניהול טובין(,קנות העיריות )הסדר רכישות, ניהתב .20

 , נרשם: 1998 -תשנ"ח

 פרק ה': רישום וניהול מצאי )אינוונטר("

 רישום מצאי

 ."המצאי יסומן בסמל העיריה, בסימון שככל האפשר אינו ניתן למחיקה  )ב( .30

 

 ממצאים

בניגוד לתקנות, רכוש העיריה לא מסומן או נרשם באמצעות חותמת או חתימה  .21

 שאינה ניתנת למחיקה. 

 

 המלצה

  את המצאי בסמל העיריה בהתאם לתקנות.   לסמן .22
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 גריעה

 הבסיס החוקי

 ול מחסנים, רישום וניהול טובין(,קנות העיריות )הסדר רכישות, ניהתב .23

 , נרשם: 1998 -תשנ"ח

 פרק ה': רישום וניהול מצאי )אינוונטר("

 גריעת פריט

גריעת פריט מצאי מהרישום בשל אובדן, או השבתה או מכל סיבה אחרת, תיעשה רק    .35
באישור ועדת רכש ובלאי; ערכו של הפריט ייקבע בהתאם למחיר השוק של פריט זהה חדש 

 ". בעת הגשת הדו"ח

 

 ממצאים

גריעה של מצאי כתוצאה משבר/קלקול אינה נרשמת או מאושרת ע"י 'ועדת רכש  .24

 ובלאי' או על ידי גורם ניהולי נוסף כלשהו. 

 

 המלצה

 לגרוע מצאי בהתאם לתקנות.  .25
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 העברה והשאלה של מצאי 

 הבסיס החוקי

 ול מחסנים, רישום וניהול טובין(,קנות העיריות )הסדר רכישות, ניהתב .26

 , נרשם: 1998 -תשנ"ח

 פרק ה': רישום וניהול מצאי )אינוונטר("

 השאלת פריטי מצאי

השאלת פריטי מצאי או העברתם לעובדי העיריה לצורך ביצוע תפקידיהם או מיחידת רישום    .31
אחת ליחידת רישום אחרת, יתועדו בידי רשם המצאי בטופס המיועד לכך ויפורטו בו מספרו 

 תיאורו, כמותו, תנאי השאלתו ומועד החזרתו.הקטלוגי של הפריט, 

 אישור ראש העיריה

ראש העיריה או מי שהוסמך  ה, אלא באישוריאין להשאיל פריטי מצאי למי שאינו עובד עירי   .32
 ".על ידו

 

 ממצאים

כלי עבודה )מלאי במחסן( מושאלים לעובדים בהתאם לצורך ונערך מעקב  .27

 ע"י מנהל המחסן. ורישום אחריהם 

 

טאבלטים עבור ישיבות מועצה. טאבלטים אלו נעולים בארון  25העיריה רכשה   .28

 ולא מושאלים החוצה. 

 

מחשבים ניידים. מחשבים אלו חולקו לעובדים. לא נמצאו  16בבעלות העיריה   .29

 טפסים חתומים ע"י העובדים שרכוש העיריה נמצא בחזקתם, בהתאם לתקנות. 

 

 המלצה

 להחתים את העובדים הרלוונטיים על מצאי שנמצא ברשותם.    .30
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 מערכות מידע

 הבסיס החוקי

 ול מחסנים, רישום וניהול טובין(,קנות העיריות )הסדר רכישות, ניהתב .31

 , נרשם: 1998 -תשנ"ח

 רכישת טובין וניהול מחסן"

מחסניה ואת הטובין שלה בהתאם לתקנות עיריה תסדיר את רכישותיה, תנהל את     .2
 אלה.

 ניהול פנקס

 עיריה תנהל פנקס באחד מן האמצעים הנמצאים המפורטים להלן:    .3

 מערכת עיבוד נתונים אוטומטית מרכזית, לניהול טובין שעליה יורה המנהל;  (1)

 מערכת עיבוד נתונים אוטומטית נפרדת, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:  (2)

מערכת עיבוד הנתונים, מאפשרת מעקב אחר הרישום של החשבון הנגדי    )א(
 בהנהלת החשבונות של העיריה ואיתור התיעוד המתאים;

נתקבל דיווח על יתרות כספיות, במתכונת שעליה הורה רואה החשבון של    )ב(
 העיריה;

המערכת מאפשרת העברת הדיווח למערכת עיבוד נתונים מרכזית,     )ג(
 מוכנים;באמצעים מ

תכנון עיבוד הנתונים יהיה בהתאם להוראות כל דין ויאפשר בדיקה פנימית    )ד(
 ובקרת נתונים;

בדרך אחרת שעליה הורה רואה חשבון שהמנהל מינה  -לפי בקשת ראש העיריה   (3)
 ".לאותה העיריה, ובאופן שהורה

 יםממצא

( או נפרדת לרישום וניהול המלאי ERPאין מערכת מחשוב ייעודית מרכזית ) .32

 או המצאי, על מנת לעקוב בזמן אמת אחר: 

 דליי צבע לסימון כבישים ומדרכות, חומרי אחזקה, : ציוד מתכלה 

  ,שילוט רחוב, שלטי הכוונה 

 פטישונים, קונגו, מריצות, מעדרים, רתכות,יםגנרטור: כלי עבודה ,  
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 סולמות,   ,הלמניות

 אוהלי אבלים , 

 :במות, כסאות אבלים, שולחנות מתקפלים )עץ/פלסטיק(,  ריהוט 

 :ועוד.  , אשפתוניםספסלים ריהוט רחוב 

  .מחסומים, גדרות ועוד 

 

 המלצה

 באופן שוטף.  מלאי ומצאירכישת מערכת מיחשוב לניהול ומעקב אחר  .33
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 ספירות

 הבסיס החוקי

 וניהול טובין(, ול מחסנים, רישוםקנות העיריות )הסדר רכישות, ניהתב .34

 , נרשם: 1998 -תשנ"ח

 ספירת מלאי"

אחת לשנה לפחות, בסוף שנת הכספים, תיערך ספירת מלאי )להלן הספירה( בכל   )א(   .26
מחסני העיריה; מנהל רכש ואספקה אחראי לספירה שתיערך בפיקוח מבקר העיריה, 

 ובהשתתפות הגזבר.

מחסני העיריה לכניסה של טובין ולהוצאתם מהם, בעת ספירת המלאי ייסגרו   )ב(           
 למעט במקרים חריגים ובאישור מנהל רכש ואספקה.

תוצאות הספירה יירשמו בטפסים המיועדים לכך ויכללו את מספרם הקטלוגי של    )ג(           
הפריטים, תיאורם והכמויות בפועל שנמצאו במחסן בעת הספירה; מבצעי הספירה יחתמו 

 ".על הטפסים

 השוואת תוצאות

הגזבר ישווה את תוצאות הספירה ליתרות הרשומות בפנקס הטובין; היתה אי התאמה    .27
בין תוצאות הספירה ליתרה כאמור, יעביר הגזבר, בכתב, לוועדת רכש ובלאי, את כל הנתונים 

 ". בצירוף הסברים בכתב מאת מנהל המחסן ומנהל רכש ואספקה על פשר ההפרשים

 

 ממצאים

רכת ספירה מידי סוף שנה של המלאי במחסני העיריה ברחוב שדרות נע .35

 ניירות בנושא הוצגו לביקורת. יהודית. 

יש לציין, שהספירה נכונה לשעתה היות והמצאי נע )קניות, שימוש(, חלקו 

 מתכלה/מתקלקל וכו'. 

 

המצאי במשרדי העיריה )כסאות, שולחנות, עמדות המתנה( וביחידות  .36

 נספר.השונות אינו 

 

 בהעדר פנקס טובין וללא ספירות, לא ניתן לבצע השוואה בין הרישומים.  .37

 

  המלצות

 יה.המצאי במשרדי העירלספור את  .38

לערוך השוואה בין הרשום בפנקס הטובין לתוצאות הספירה, כמצוין  .39

  בתקנות. 
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 ביטוח

 הבסיס החוקי

 מחסנים, רישום וניהול טובין(, ולקנות העיריות )הסדר רכישות, ניהתב .40

 , נרשם: 1998 -תשנ"ח

 שמירת הטובין במחסן"

טובין יאוחסנו במחסן בצורה המאפשרת את שמירתם והחזקתם המתאימה,   )א(   .22
 היעילה, החסכונית והבטיחותית.

ת טובין ירוכזו במחסן לפי הוראות כל דין לענין בטחון ובטיחות, לרבות הוראו  )ב(           
 בדבר אחסון חומרי נפץ, חומרים דליקים, חומרים רעילים וחומרים מסוכנים אחרים.

מחסן יתוחזק, יאובטח ויצויד בפני גניבה, פריצה, שריפה, נזקי מים וחדירת    )ג(           
 עופות, מכרסמים, זוחלים ומזיקים אחרים.

 ת, בידי מהנדס בטיחות.תנאי הבטיחות במחסן ייבדקו, אחת לשנה לפחו  )ד(           

מנהל רכש ואספקה, בתיאום עם המרכז את הטיפול בנושא הביטוח בעיריה,   )ה(           
יוודא שקיים כיסוי ביטוחי מתאים לאובדן, לגניבה ולנזק אחר למלאי ולמצאי במסגרת 

 , זולת אם החליטה מועצת העיריה שלא לבטח טובין אלה.פוליסת הביטוח של העיריה

מנהל רכש ואספקה יקבע את צורת הדיווח לחברת הביטוח ולגזבר, על נזקים    )ו(          

  )ההדגשות הן של הביקורת(. ".שנגרמו למלאי ולמצאי

 פוליסת הביטוח של העיריה הוצגה לביקורת.  .41

 נכסי העיריה מבוטחים באמצעות חברת איילון, חברה לביטוח בע"מ. 

 ממצאים

בפוליסת הביטוח או בנספחים לה, אין פירוט של המלאי והמצאי על מנת  .42

 שבמקרה הצורך תשופה העיריה באופן מלא. 

בהעדר רישומים וערכים כספיים, לא ניתן לדעת אם העיריה בעודף ביטוח  .43

 ביטוח.  -או בתת 

 

  המלצות

את רישומי המלאי והמצאי על מנת לפוליסת הביטוח  לצרף כנספח .44

 ה באופן מלא. ורך תשופה העירישבמקרה הצ

ביטוחי על מנת להקטין את הפרמיה,  יה לא נמצאת בעודףילוודא שהעיר  .45

     או לחלופין בתת ביטוח ובמקרה אסון/נזק לא תשופה באופן מלא. 
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 נהלים 

 כללי

לכדי נהלים באים לתרגם את המדיניות, תורת העבודה והחוקים החלים על הארגון  .46

מערכת של כללים, הנחיות לגבי האסור והמותר, לקבוע את התהליכים שעל פיהם יש 

לעבוד, הסמכויות לביצוע והאחריות. נהלים מסייעים לאחידות, רציפות, המשכיות וכן 

 מסייעים בשליטה ובבקרה של המנהלים.

 

 ממצא

 שהוצגו לעיל לא ידועות לעוסקים במלאכה.  בביקורת עלה, שהתקנות  .47

 

 המלצה

 על התקנות להיות מוכרות לאחראים.  .48
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  הגדרות תפקיד

 כללי

תפקיד ותיאורו מבהירים את מהות התפקיד והעשייה המצופה מכל בעל תפקיד  הגדרת .49

וזאת במגמה ליצור אחידות ואפקטיביות בתהליכי העבודה וכן להסביר לבעל התפקיד 

את הסמכות שניתנה לו והאחריות המוטלת עליו. הגדרת התפקיד כוללת, בין היתר, 

 ועוד. נושאים כדוגמת: כישורים נדרשים, תחומי אחריות 

 

 ממצא

שיקפלו בתוכן, למשל: תחומי , למנהל האחזקה אין הגדרות תפקיד כתובות .50

 וכו'.    ניהול יומן תקלות ואירועים, ספירות, אחריות, 

 

 ההמלצ

 גיבוש הגדרות תפקיד לעוסקים במלאכה.   .51
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 תגובת המבוקר –נספח 

 
 21,24,29התייחסות מ''מ מקום מנמ''ר לסעיפים,

 
סעיף 21.: בניגוד לתקנות, רכוש העיריה לא מסומן או נרשם באמצעות חותמת או 

.חתימה שאינה ניתנת למחיקה  

 

 תשובה: ציוד המחשוב כונן+מסך מסומן במדבקה קשיחה עם ברקוד 

 

סעיף 24 : גריעה של מצאי כתוצאה משבר/קלקול אינה נרשמת או מאושרת ע"י 'ועדת 

.ניהולי נוסף כלשהואו על ידי גורם ' רכש ובלאי  

 

 תשובה: גריעה של מצאי כתוצאה משבר ,קלקול, או הריסה נרשם בטבלה של בלאי 

תקלקלו  מכיוון שהכמות )נכון לרגע זה מחשבים שנהרסו /ה וישנה וועדת בלאי             

 קטנה זה רק נרשם בטופס ומונח במחסן עד שתהיה כמות ולאחר מכן תתכנס הוועדה(

 

 סעיף 29 :

לא נמצאו טפסים . מחשבים אלו חולקו לעובדים. מחשבים ניידים 16בבעלות העיריה 

בהתאם לתקנות, י העובדים שרכוש העיריה נמצא בחזקתם"חתומים ע  

 

 תשובה: ישנו טופס שהוכן עבור המשתמשים )נמצא בתהליך החתמת העובדים(
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 נספח

 

 חקיקה בנוגע 

 לביקורת בעירייה
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 חקיקה בנוגע לביקורת בעירייה

 פקודת העיריות )נוסח חדש(

 

 (14-ג. ועדה לענייני ביקורת )תיקון: תשל"ט, תש"ן, תשנ"ח, תשס"ב149

)א( המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר המדינה ושל 

משרד הפנים על העיריה ובכל דו"ח של מבקר  נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירייה, בכל דו"ח של

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.

יתן, את ההרכב הסיעתי של )ב( מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה; הרכב הועדה יהיה תואם, ככל שנ

 המועצה; ראש העיריה, סגניו וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו חברים בוועדה לענייני ביקורת.

מהאופוזיציה ולא יכהן  (2(  יושב ראש הועדה לענייני ביקורת יהיה בכפוף להוראות פסקה )1)ג( )

ראש הועדה לענייני ביקורת לעניין סעיף זה יראו את יושב   כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר;

 לאופוזיציה אם התקיימו בסיעתו, בין היתר, לפחות כל אלה: כשייך

 )א(  סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה;

 )ב(  לסיעתו אין ייצוג בוועדת ההנהלה;

 )ג(  מסיעתו לא מונו סגנים לראש העיריה;

 לניהול העיריה.)ד(  סיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העיריה או 

(  היו הסיעות כולן מיוצגות בוועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד, יהיה יושב ראש 2)

 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;

 כדירקטור בגוף עירוני מבוקר. )ג(  הוא אינו מכהן

 )ד(  סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה, אם יש במועצה יותר מסיעה אחת.

 

 

 פרק תשיעי : עובדי העיריה

 , תשס"ב(6מועצה שלא מינתה מבקר )תיקון: תשנ"ה א.167

ר )א( ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממנה בצו כי תמנה מבקר, כאמו

 , תוך הזמן הנקוב בצו.167בסעיף 

)ב( לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור, רשאי הממונה למנות מבקר לעירייה ולקבוע את 

 שכרו.

 ב.  ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים 169
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)א(  בכל עירייה תוקם ועדת מכרזים לבחירת עובדים למשרות המנויות בתוספת החמישית; החלטתה 

 ועדה תובא לאישור המועצה או ראש העיריה, לפי העניין.של ה

 -)ב(  ואלה חברי ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים 

(  ראש העיריה או נציגו מקרב סגניו, אשר ישמש כיושב ראש ועדת המכרזים לבחירת עובדים 1)

 בכירים;

סיעה שאינה מיוצגת בוועדת (  שני חברי המועצה שייבחרו על ידה, אשר לפחות אחד מהם נציג 2)

 ההנהלה, ואם כל הסיעות מיוצגות בוועדת ההנהלה, חבר המועצה שאינו חבר בוועדת ההנהלה;

 (  המנהל הכללי של העיריה;3)

 (  נציג שימנה השר, שהוא בעל תפקיד מקביל בעירייה אחרת לתפקיד הנדון במכרז.4)

ת כשירותו והתאמתו של מועמד למשרת המנהל (, בתהליך בדיק3)ג(   על אף האמור בסעיף קטן )ב()

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 

 העיריה.בישיבות שעניינן מינוי היועץ המשפטי של 

)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.

 

 . דרכי מינוי עובדים וכשירות עובד ביקורת 170

למשרות שיש עליהן הקצבה  167הוזכרו בסעיף )א( ראש העיריה רשאי למנות לעירייה עובדים שלא 

 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(.

למשרה המנויה בתוספת החמישית או למשרת פקח תונח לפני ועדת (  במהלך מינוי 1( )1-)ב

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 

לבחירת עובדים בכירים חוות דעת כאמור, על ידי היועץ המשפטי משפטי תונח לפני ועדת המכרזים 

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.

ם השר לביטחון הפנים ושר המשפטים, ובאישור ועדת הפנים ואיכות (  שר הפנים, בהתייעצות ע2)

הסביבה של הכנסת רשאי לקבוע בעלי תפקידים נוספים שלגביהם תידרש חוות דעת היועץ המשפטי 

 (.1של העיריה כאמור בפסקה )
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(  השר לביטחון הפנים בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של 3)

 ת יקבע דרכי מסירת מידע בדבר קיום הרשעה של מועמד כאמור בסעיף זה.הכנס

)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 

 יקבע, חובת מכרז.שעליהן לא תחול, בתנאים ש

)ד( לא תחול חובת מכרז לפי סעיף קטן )ב( על משרות שלהן מתקבל אדם באמצעות לשכת תעסוקה 

 .1959לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט

)ה( ראש העיריה בהסכמת מבקר העיריה ימנה עובדים ללשכת מבקר העיריה בהתאם לתקנים שיקבע 

עיפים קטנים )א( עד )ד(. תקנים לפי סעיף קטן זה ייקבעו פי האמור בהוראות ס-שר הפנים בתקנות ועל

 בידי השר בהתחשב במספר התושבים, בתחומה של העיריה ובגודל תקציבה השנתי.

לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העיריה אלא אם כן התקיימו בו   14( 1)ה

 (.4( עד )1)ג()167הוראות סעיף 

(, רשאי ראש העיריה, בהסכמת מבקר העיריה, לאשר מינויו של 1ות סעיף קטן )ה(  על אף הורא2)ה

( אם רכש ניסיון במשך שבע שנים בעבודת 4)ג()167אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף 

 .1992-ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב

העיריה, ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות ממבקר  )ו( עובדי לשכת מבקר העיריה דינם כשאר עובדי

 העיריה בלבד.

285 

)ז( לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העיריה, שלא בהסכמתו של מבקר העיריה, אלא בכפוף 

 (.1א)171להוראות סעיף 

 עובד המבצע פעולת ביקורת. -)ח(  בסעיף זה, "עובד ביקורת" 

 

 א. תפקידי המבקר 170

 קידי המבקר:)א( ואלה תפ

, נעשו כדין, 1965-( לבדוק אם פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה1)

 בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;

 ( לבדוק את פעולות עובדי העיריה;2)

מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר  ( לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה3)

 המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;

( לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה 4)

 והחזקתו מניחות את הדעת.

יד, )ב( הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן לגבי כל תאג

מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העיריה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת 
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תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני 

 מבוקר";

ושאי הביקורת )ג( בכפוף לאמור בסעיף קטן )א(, יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נ

 -בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת 

 ( על פי שיקול דעתו של המבקר;1)

 ( על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני;2)

(  על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני 3)

 נושאים לשנת עבודה.

 הדרכים לביצוע ביקורתו. )ד( המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את

)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 

העיריה  מהתקציב השנתי של העיריה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של

 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.

 

 ב. המצאת מסמכים ומסירת מידע 170

ית וסגניו, חברי המועצה ראש העיריה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העיריה, ראש המועצה הדת (א)

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 

 בוע בה.העיריה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הק

)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.

מבקר העיריה ועל עובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק פי דין, יחולו על -)ג( לגבי מידע החסוי על

 או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.

)ד( עובדו של מבקר העיריה שאינו עובד העיריה, יחולו עליו, לעניין עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה 

 החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העיריה.

בקר העיריה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העיריה או )ה( לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מ

כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא 

 להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו.
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 ג. דו"ח המבקר 170

-שערך; הדו"ח יוגש אחת לשנה, לא יאוחר מ)א( המבקר יגיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת 

באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח; בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט  1

את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד; בעת הגשת הדוח לפי סעיף 

; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע קטן זה, ימציא המבקר העתק ממנו לוועדה לענייני ביקורת

 ]נוסח משולב[. 1958-ב לחוק מבקר המדינה, התשי"ח21-א ו21בהוראות סעיפים 

)ב( בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש העיריה ולוועדה לענייני ביקורת דו"ח על 

ה לענייני ביקורת דרשו ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העיריה או הועד

 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.

יש למועצה לאישור את )ד( הועדה לענייני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העיריה עליו ותג

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 

על ידי  ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו

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.

דיון מיוחד בהם ( תוך חודשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה 1)ה(  )

 ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור.

(  לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף 2)       

קטן )ד(, או לא המציא ראש העיריה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו, ימציא 

ל חברי המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה המבקר עותק הדוח לכ

 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 

 יה רשאי, באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור.העיר

)ז(  היה למבקר העיריה יסוד להניח שראש העיריה או היועץ המשפטי של העיריה, הוא צד לעשיית 

, יעביר המבקר את העניין 1977-עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק העונשין, התשל"ז

 במישרין לידיעת מבקר המדינה.

 

 ראיה  .  חומר שאינו1ג170

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.
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 א.  צוות לתיקון ליקויים 1ג170

קויים, שמונה לפי הוראת סעיף עובדי העיריה החברים בצוות לתיקון לי -)א( בסעיף זה, "הצוות" 

 חוק מבקר המדינה(. -]נוסח משולב[ )בסעיף זה  1958-א)ב( לחוק מבקר המדינה, התשי"ח21

)ב( הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש מבקר העיריה ושנדון על ידי 

 יעת הישנותם של ליקויים בעתיד.(, לפי העניין, ובדרכים למנ2( או )1ג)ה()170המועצה לפי סעיף 

)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.

מק דחיה זו לפני מבקר העיריה )ד( ראש העיריה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים, ובלבד שינ

 והוועדה לענייני ביקורת, בכתב, לא יאוחר משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו המלצות הצוות.

 ב לחוק מבקר המדינה.21–א ו21)ה( אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים 

 

 . פיטורי עובדים בכירים171

)א( לא יפוטר אלא אם כן, לפי 167מנה לפי סעיף )א( בכפוף להוראות סעיף זה, עובד העיריה שנת

המלצת ראש העיריה הוחלט על כך בישיבת המועצה לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה 

 שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.

 (, רשאי ראש העיריה לפטרו.2)א167(  מנהל כללי שנתמנה לפי סעיף 1)א

( לא יפוטר היועץ המשפטי לעירייה שהוא עובדה או הגזבר, אלא לפי המלצת ראש העיריה 1)ב(  ) 

ובאישור המועצה ברוב של שני שלישים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי 

 המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.

המועצה ברוב של שלושה רבעים מחבריה,  ( לא יפוטר מבקר העיריה שהוא עובדה אלא באישור2)          

 לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.

)ג( לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר העיריה, הגזבר או היועץ המשפטי לעירייה אלא 

 לאחר שניתנה להם זכות לשאת לפני המועצה את דברם בעניין הפיטורים.

( וסבר הגזבר כי ההחלטה לפטרו 1( החליטה המועצה לפטר גזבר כאמור בסעיף קטן )ב()1( )1)ג

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 

עובדי משרדיהם, ושמספרם ייקבע בידי השר; נוכחה הועדה לאחר שנתנה הזדמנות  השרים מבין

לראש העיריה להשמיע טענותיו, שהחלטת המועצה אינה נובעת משיקולים ענייניים, רשאית היא 

 לבטל את החלטת המועצה. 

 ( רשאית, מיזמתה או לבקשת ראש העיריה, לבדוק האם פעל גזבר1( הועדה האמורה בפסקה )2)

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 

ימים מיום קבלת המלצת הועדה כאמור, ישיבת מועצה  14הגזבר; ראש העיריה יכנס, בתוך 
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ו של הגזבר, שבה תינתן לגזבר הזדמנות להשמיע את טענותיו; החלטת המועצה לעניין פיטורי

(, ברוב של חברי 1לפיטוריו של הגזבר לפי פסקה זו תתקבל, על אף הוראות סעיף קטן )ב()

המועצה הנוכחים באותה ישיבה; לא החליטה המועצה על פיטוריו של הגזבר, רשאי השר להורות 

 לטת המועצה.על פיטוריו לאחר ששקל את הח

( יחולו, בשינויים המחויבים, גם על השעיית מבקר העיריה, 1)ג-)ד( הוראות סעיפים קטנים )ב( )ג( ו

 הגזבר או היועץ המשפטי לעירייה.

)ה( האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי חוק הרשויות המקומיות 

יו של עובד עירייה שסעיף זה דן בו, בשל עבירת , לפסוק בדבר פיטור1978-)משמעת(, התשל"ח

 משמעת כמשמעותה בחוק האמור.

 

 א. פיטורי עובדים אחרים 171

 - 171עובד העיריה שאינו מהעובדים המנויים בסעיף 

 (  יפטרו ראש העיריה על פי החלטת בית דין למשמעת לפי חוק המשמעת;1)

העיריה, המנהל הכללי של העיריה ובאין מנהל ( רשאית לפטרו ועדת פיטורים שחבריה הם: גזבר 2)

אם הפיטורים היו שלא  -מנהל כוח האדם בעירייה וכן היועץ המשפטי של העיריה מינתה לכך  -כללי 

 מחמת עבירת משמעת כמשמעותה בחוק המשמעת.

 

 

 א. פרסום דו"ח ביקורת או ממצא ביקורת 334

ג)ו( או תנאי בהיתר שניתן 170ומפר בכך את סעיף המפרסם דו"ח או חלקו או תכנו או ממצא ביקורת, 

 מאסר שנה. -לו לפי הסעיף האמור, דינו 

 

 . תקנות 347

השר רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועה של הפקודה. תקנות כאמור לעניין פעולתו של 

רת המדינה של מבקר העיריה או לעניין הטיפול בדו"ח שהוא מגיש טעונות אישור הועדה לענייני ביקו

 הכנסת.

 

 תוספת שניה )תיקון: תשס"ח(פרק שנים עשר: דיונים מיוחדים )תיקון: תשס"ח(

 . דינים וחשבונות, הצעות תקציב והיטלי ארנונות )תיקון: תשס"ח(57

לפקודה,  216)א( ראש עירייה יקבע מועד לדיון מיוחד בדוח השנתי והדוח החצי שנתי כאמור בסעיף 

ר, חודש לאחר הגשתו; הדיון בדוח מבקר העיריה ובדוח מבקר המדינה, יהיה שיהיה, לכל המאוח

 ג לפקודה.170באופן ובמועדים הקבועים בסעיף 

)ב( ראש עירייה יקבע מועד לדיון מיוחד בהצעת התקציב ובתשלומי החובה, שיתקיים בישיבות שלא מן 

 המניין.
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מצב בכל תאגיד שהעירייה משתתפת בו, )ג( ראש עירייה יגיש למועצה פעם בשנה לפחות דוח על ה

 ולפי דרישה של חבר המועצה יקוים דיון בדוח זה.

 )א( לתקנון זה לעניין ימי השבוע יחול גם על דיונים לפי סעיף זה.6)ד( סעיף 

 

 

 . ישיבות בעניינים מיוחדים 58

יפתח היושב ראש,  עניין מיוחד(, -לתקנון זה )בסעיף זה  57)א( בישיבות בעניינים המפורטים בסעיף 

לתקנון זה, תקבע המועצה בעצמה את  48או מי שהוא יורה, בדברי ההסבר, ובכפוף לאמור בסעיף 

משך הזמן שיוקדש לדיון; ואולם שליש מחברי המועצה רשאי לדרוש שהזמן שיוקדש לדיון בהצעת 

 שא התקציב.לתקנון זה לא יחולו על ישיבות בנו 48התקציב לא יפחת משש שעות; הוראות סעיף 

 )ב( בישיבה הראשונה בעניין המיוחד לא יידון כל דבר אחר מלבד אותו עניין מיוחד.

)ג( יחולו גם על ישיבות מיוחדות -)א( ו6)א( לתקנון זה, הוראות סעיף 7)ג( בכפוף לאמור בסעיף 

 וישיבות שלא מן המניין.

 

 

 

 

 

 תוספת חמישית )תיקון: תשס"ה(

 ((2)א167)סעיף 

 רשימת המשרות: -המכרזים לבחירת עובדים בכירים ועדת 

 ( מנהל כללי;1

 ( מזכיר;2)

 ( מהנדס;3)

 ( רופא וטרינר;4)

 ( היועץ המשפטי;5)

 ( מנהל מחלקת חינוך;6)

 ( מבקר;7)

 ( גזבר8)

 

 

 

 


