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לכבוד
מר רונן פלוט
ראש העירייה

נכבדי ראש העירייה,
הריני מתכבד להגיש לעיונך את דוח מבקר העירייה לשנת  ,6102וזאת בהתאם לסעיף  071ג
לפקודת העיריות.
דוח הביקורת עוסק במספר נושאים:
 .0חוק הגנת הפרטיות ומאגרי מידע
 .6עבודות קבלניות – מתחם "מול הרים"
 .3קבלן עבודות שנתי -חברת "הענף הירוק" בע"מ
כמו כן בדוח זה מוצג ניתוח של פניות ותלונות ציבור שהגיעו ללשכת מבקר העירייה ,הכולל פילוח
לפי מינהלים/אגפים/יחידות ,לפי נושאים ועוד.
בסוף הדוח מובאות תוצאות המעקב אחר יישום ההמלצות ותיקון ליקויים מדוחות קודמים.
עריכת דיונים על הממצאים והמלצות הביקורת ומעקב שוטף אחר יישום ההחלטות באמצעות
הצוות לתיקון ליקויים בראשות מנכ"לית העירייה ,תורמים לשיפור התפקוד והניהול בעירייה
ולניצול יעיל של עבודת הביקורת.
על-פי פקודת העיריות ,אני מעביר את העתק הדוח גם לחברי הוועדה לענייני ביקורת .
סיכומיה והמלצותיה של הוועדה גובשו עד כה במיומנות ,לאחר דיונים מעמיקים בדוחות שהוגשו.
על כך היא ראויה למלוא התודה והערכה.
ברצוני להודות לך ,ראש העירייה ,למנכ"לית ,לראשי המינהלים ולמנהלי היחידות המבוקרות
ועובדיהן ,על שיתוף הפעולה המועיל והפורה לו זכיתי.
בברכה,
ינון ביטון
מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
עיריית נצרת עילית
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דוח ביקורת
בנושא:
חוק הגנת הפרטיות
ומאגרי מידע

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר עיריית נצרת עילית ,פרסום ללא נטילת רשות מטעם המבקר ,אסור
על-פי סעיף 071ג (ו) לפקודת העיריות [נוסח חדש].
המפר הוראה זו ,דינו – מאסר שנה.
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 .1רקע כללי
חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א ,0890-הינו החוק המרכזי המסדיר את סוגיית הזכות לפרטיות
בישראל .החוק מקיף את כל תחומי הגנת הפרטיות ,ונוגע לתחומי משפט שונים .החוק מגדיר
מהי פגיעה בפרטיות ובאילו מצבים היא מוצדקת .בנוסף ,מסדיר החוק גם את פעילותם של
מאגרי המידע הכוללים מידע פרטי ורגיש.
הגדרת מאגר מידע – החוק מגדיר את הפרמטרים הקובעים מה ייחשב מאגר מידע ,המצריך
בין השאר רישום בפנקס הרשם במשרד המשפטים וכן פעולות בקרה ופיקוח שוטפות כפי
שיפורטו בהמשך הפרמטרים הינם כדלקמן( :סעיפים  7ו  9לחוק)


אוסף נתוני מידע המוחזק ומעובד באופן ממוחשב( .מידע המוחזק בעותקים
קשיחים ,כגון מסמכי נייר ,קלסרים ותיקיות איננו נכלל בהגדרה של מאגר מידע).



המידע במאגר מכיל נתונים על אישיותו של אדם ,מעמדו האישי ,מצב בריאותו ,מצבו
הכלכלי ,הכשרתו המקצועי ,דעותיו ואמונתו.



מאגר מידע של גוף ציבורי כגון משרד ממשלתי או רשות מקומית.

בעל מאגר המידע חייב ברישום המאגר בפנקס הרשם במשרד המשפטים .הבקשה לרישום
המאגר תכלול פרטים כגון :זהות בעל המאגר ,המחזיק במאגר ומנהל המאגר ,סוגי המידע
שייכללו במאגר ,וכן מטרות הקמת המאגר והמטרות להן נועד המידע.
כמו כן ,הותקנו לחוק תקנות והנחיות נוספות כגון:


תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים
ציבוריים) ,תשמ"ו - 0892-תקנות אלו מפרטות בין השאר הוראות לניהול מאגרי
מידע ,העברת מידע בין גופים ציבוריים  ,וסדרי ניהול למאגרי מידע המכילים מידע
מוגבל.



הנחית רשם מאגרי מידע מס'  - 4/6106מטרת הנחיה זו היא להבהיר את עמדת רשם
מאגרי המידע ,ביחס לתחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א ,0890-על
שימוש במצלמות מעקב במרחב הציבורי ,אשר הצילומים הנקלטים בהן נאגרים
במאגרי מידע ממוחשבים.

בשנים האחרונות ,לאור ההתפתחות הטכנולוגית בתחום ,ניתן דגש לשמירה על חוק הגנת
הפרטיות בכלל ,והטיפול במאגרי מידע בפרט.
בשנת  6112הוקמה הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים ,כרשות להגנת מידע
אישי בישראל ושמירה על חוק הגנת הפרטיות.
מטרות הרשות הינן לחזק את ההגנה על המידע האישי ולהגביר את האכיפה על עבירות של
פגיעה בפרטיות.
לאחרונה אף הוגשו כתבי אישום במקרה מפורסם של עבירה חמורה על חוק הגנת הפרטיות,
בו הופצה באינטרנט בשנת  6112תוכנה בלתי חוקית בשם "אגרון" ,התוכנה הכילה נתונים
מסווגים ממאגרי המידע של מרשם האוכלוסין הישראלי ,על כלל אזרחי ותושבי ישראל.
מחקירת המקרה עלה כי המקור למידע הוא אכן מאגר מרשם האוכלוסין ,ומאגר זה נגנב על
ידי עובד מיקור חוץ של משרד הרווחה ,אשר שמר את המידע בביתו ,והפיץ אותו ברשת.
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כיום ,בעיריית נצרת עילית רשומים כ 63-מאגרי מידע במגוון תחומים ,כגון :הכנסות ,כספים,
שכר ,רווחה ,הנדסה ,חינוך ועוד.
ביקורת זו באה לבחון את אופן יישום הוראות חוק הגנת הפרטיות תשמ"א  0890-על ידי
העירייה ,וכן את אופן ניהול אבטחת המידע בנושא זה במערכות העירייה.

 .2מטרות הביקורת
במסגרת הביקורת נבדק אופן הציות להוראות חוק הגנת הפרטיות על ידי הגורמים האחראים
לנושא זה בעירייה ,ובפרט לאופן ההגנה והטיפול במאגרי מידע ברשות.
הביקורת כללה ,בין היתר ,את הנושאים כדלהלן:


בחינת רשימת מאגרי המידע בעירייה ,מיפויים ורישומם בפנקס הרשם.



בחינת אופן מיפוי ומינוי מנהלי מאגרים ומחזיקי מאגרים בעירייה.



בחינת אופן הפרדת התפקידים בגישה למידע במערכות העירייה.



בחינת אפשרות יצירת דלף מידע ממחשבים המעבדים מידע של מאגרי המידע הרגישים
בעירייה.



בחינת היבטי "ממונה על אבטחת המידע" כדרישתם בחוק ,ואופן יישומם בפועל בעירייה.



אופן טיפול העירייה בתקנות נלוות/הנחיות משרד המשפטים לחוק הגנת הפרטיות ובכלל
זה ,ניהול וטיפול במידע המגיע ממצלמות המוצבות ברחבי העיר ובבתי הספר.



להמליץ על צעדים הנגזרים מממצאי הביקורת.

 .3היקף וגבולות הביקורת
עבודת ביקורת זו בוצעה באופן כדלהלן:


עריכת פגישות וראיונות עם גורמים ומנהלים שונים בעירייה האחראים באופן זה
או אחר לנושא זה בעירייה.



בחינת תקנים ושיטות נהוגות בנושא זה.



בחינת חומרים הקיימים בעירייה ומשמשים תשתית לנושא המבוקר.



לימוד הנושא הנבדק ממסמכים ,נהלים ,הוראות חוק ,והנחיות בנושא.



בחינת שיטות עבודה.
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.4

ממצאים והמלצות
 .4.6רישום מאגרי מידע וגריעתם
רקע
על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות (סעיף  9לחוק) ,בעל מאגר מידע של גוף ציבורי (רשות
מקומית בכלל זה) חייב ברישום המאגר בפנקס הרשם במשרד המשפטים .הבקשה
לרישום המאגר תכלול פרטים כגון :זהות בעל המאגר ,המחזיק במאגר ומנהל המאגר,
סוגי המידע שייכללו במאגר ,וכן מטרות הקמת המאגר והמטרות להן נועד המידע.
עיריית נצרת עילית מחזיקה במספר מאגרי מידע בתחומים שונים כגון :הכנסות,
כספים ,שכר ,רווחה ,הנדסה ועוד.
להלן פירוט מאגרי המידע הרשומים לעיריית נצרת עילית בפנקס הרשם:
מנהל המאגר

מס' שם מאגר
0

היחידה לקידום נוער

מנהל אגף חינוך

6

חינוך – גבייה ותשלומים

מנהל אגף חינוך

3

חינוך – מנהל פדגוגי

מנהל אגף חינוך

4

השרות הפסיכולוגי

מנהל שרות פסיכולוגי

5

מעקב אחר טיפול בחובות גדולים

מנהל אגף גבייה

2

תלמידים במערכת החינוך

מנהל אגף חינוך

7

מוזמנים

מנכ"ל

9

וותיקי נצרת עילית

מנכ"ל

8

מעקב אחר החלטות העירייה

מנכ"ל

01

מימד מרשם התושבים

מנכ"ל

00

רישוי בנייה

מהנדס העיר

06

ניהול חוזים וערבויות

גזבר

03

הנהלת חשבונות

גזבר

04

גבייה

מנהל אגף גבייה

05

מודעות

קב"ט

02

חנייה

קב"ט

07

משכורית

ס .מנהל אגף משאבי אנוש

09

מנכו"לית – כוח אדם

ס .מנהל אגף משאבי אנוש

08

מנכו"ל – מערכת מנגנון ושכר

ס .מנהל אגף משאבי אנוש

61

תכתובת אגף רווחה

מנהל אגף רווחה

60

רווחה

מנהל אגף רווחה

66

קליטת עולים

מנהל אגף הקליטה

63

הוצאה לפועל

מזכירת המחלקה המשפטית

 .4.0.0ממצאים
בביקורת זו נבחן אופן רישום כל מאגרי המידע הקיימים בעירייה בפנקס הרשם,
תהליך עדכון פרטי מאגרי המידע ,וכן גריעת מאגרי מידע ישנים שכבר אינם
בשימוש.
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 .4.0.0.0העדר גריעת מאגרים ישנים שאינם בשימוש
נמצא כי רשימת מאגרי המידע של עיריית נצרת עילית הרשומים בפנקס
הרשם במשרד המשפטים ,איננה מעודכנת .מספר רב של מאגרים אינם
נמצאים בשימוש ברשות כבר תקופה ארוכה כגון :מערכת מוזמנים ,מערכת
מודעות ,מערכת מנכו"לית ,ועוד.
 .4.0.0.6העדר רישום עדכני של מאגרי המידע ,מנהלי מאגרי המידע ומחזיקי מאגרי
המידע
נמצא כי קיימים מאגרים חדשים ברשות אשר לא עודכנו ברשימת
המאגרים בפנקס הרשם ,כגון :מערכת  GISהעירונית ,מערכת הדואר
האלקטרוני הארגונית ,מערכת וטרינריה ,מאגר מצלמות עירוני ועוד.
כמו כן שמות מנהלי המאגרים אינם מעודכנים ,רוב מנהלי המאגרים
הרשומים פרשו מעבודתם בעירייה לפני שנים רבות.
בנוסף לא מעודכנים שמות מחזיקי המאגרים ,במקרים בהם המאגר מוחזק
על ידי ספק חיצוני (כגון חברות מטרופולינט ,מלם וכדו').
 .4.0.0.3העדר מינוי גורם אחראי לניהול מאגרי המידע ברשות
נמצא כי לא מונה כל גורם או בעל תפקיד בעירייה שהוסמך לטפל בנושא
ניהול מאגרי המידע.
לאורך השנים טיפלו בנושא זה עובדים שונים ,אך ללא מתן אחריות קבועה
לעובד לניהול המלא של מאגרי המידע ברשות.
 .4.0.6המלצות
 .4.0.6.0מינוי גורם אחראי לניהול מאגרי המידע ברשות
יש למנות באופן מיידי עובד אשר יהיה אחראי על כל נושא ניהול מאגרי
המידע ברשות ובכלל זה :עדכון מאגרים חדשים ,גריעת מאגרים ישנים,
עדכון ומינוי מנהלי מאגרים ,תשלום אגרה שנתית לרשם במשרד
המשפטים ועוד.
 .4.0.6.6ביצוע תהליך עדכון גורף לכל מאגרי המידע ברשות
על הרשות לבצע באופן מיידי תהליך עדכון גורף על כלל מאגרי המידע
ברשות ,וכן ביצוע בקרה שוטפת על נושא רישום ומיפוי מאגרי המידע ,על
מנת לוודא רלוונטיות המאגרים .בנוסף יש לבצע גריעת מאגרי מידע ישנים
בהתאם לצורך.
 .4.0.6.3רישום מאגר חדש מיד בעת הקמתו לראשונה
יש לשלב תהליך ,מגובה בנוהל ,של רישום מאגרים חדשים מיד עם הקמתה
של מערכת חדשה הנחשבת מאגר חדש.
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תגובת מנכל"ית העירייה:
ס' – 1.4.1.4העדר מינוי מנהל מאגרי מידע
בזמן הקרוב ימונה מנהל מאגרי וכתב הסמכה יצא בהתאם.
תגובת מנהל המחשוב:
חלק ממאגרי המידע ברשות נרשמו כדין ברמו"ט ,ובימים אלה מבוצע תהליך הסדרה ורישום של
יתר מאגרי המידע ברשות ,וגריעת המאגרים הישנים.

 .4.1מנהלי מאגרי מידע
 .4.6.0רקע
מכוח חוק הגנת הפרטיות הותקנו תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו
וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים) ,תשמ"ו .0892 -תקנות אלו מפרטות בין השאר
הוראות לניהול מאגרי מידע ,והפעולות הנדרשות ממנהל מאגר מידע.
על פי התקנות ,מנהל מאגר אחראי לאבטחת המידע במאגר המידע שעליו הוא מופקד,
ובכלל זה בתחומים אלה:
 .0קיום הגנה פיסית על מערכת עיבוד הנתונים האוטומטית ועל תשתיתה לרבות מבנה,
אמצעי תקשורת ,מסופים ותשתית חשמלית מפני סיכונים סביבתיים ופגיעות.
 .6קביעת סדרי ניהול של מאגר מידע ,והוראות ,לאיסוף ,לסימון ,לאימות ,לעיבוד
ולהפצה של המידע ,הכל בהתאם להוראות החוק והתקנות ,סדרים וכללים אלו יחולו
גם על נותן שירותים חיצוני לגוף שבבעלותו מאגר המידע.
 .3מתן הרשאת גישה למאגרי המידע והטלת הגבלות על מורשי הגישה.
 .4קיום הוראות תפעול של המערכת תוך אבטחת המידע ושמירה על שלמות המידע.
 .5עריכת רשימה מעודכנת של מורשי הגישה למאגר המידע לפי הרשאות הכניסה
השונות.
 .2החתמת מורשי הגישה על התחייבות לשמירה על סודיות.
 .7נקיטת אמצעי אבטחה סבירים ,בהתאם לרמת רגישות המידע ,שימנעו חדירה
מכוונת או מקרית למערכת אל מעבר לתחומי המידע שאושרו למשתמש.
 .9קביעת סדרי בקרה לגילוי פגיעות בשלמות המידע ותיקון ליקויים.

 .4.6.6ממצא
 .4.6.6.0מבנה ניהול מאגרי המידע בעירייה
כפי שניתן לראות לעיל בהוראות ניהול מאגרי מידע בתקנות לחוק הגנת
הפרטיות ,ניהול מאגר מידע דורש ידע טכני רב ,והתמצאות בניהול אבטחת
מידע ,מידור מידע ועוד .מבדיקת הנושא עולה כי לרבים ממנהלי מאגרי
המידע בעירייה ,אין את הידע הנדרש על מנת לבצע את הבקרות הנדרשות
ממנהל מאגר ,על פי התקנות לחוק הפרטיות ,וזאת בין השאר מהסיבות
כדלהלן:
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א .למנהלי המאגרים אין את הידע הטכני הנדרש על מנת לבצע את בקרות
אבטחת המידע הנדרשות מתקנות חוק הגנת הפרטיות ( .המפורטות
בסעיף  4.6לעיל)
ב .לא בוצעו הדרכות פרונטאליות למנהלי המאגרים ,אשר בהם יפורט
חובתם ואחריותם כמנהלי מאגרים ,והפעולות הנדרשות מהם מתוקף
תפקיד זה(.ראה ממצא בסעיף מס' )4.3.6.0
 .4.6.3המלצה
יש לשקול לרכז את האחריות לניהול מאגרי המידע בעירייה תחת גורם יחיד ,בעל
ידע טכני ,והתמצאות בניהול אבטחת מידע שיבצע את כל הבקרות הנדרשות
ממנהל מאגר ,על פי התקנות לחוק הפרטיות.
תגובת מנהל המחשוב:
במסגרת יישום נהלי אבטחת המידע החדשים ברשות יבוצעו הדרכות למנהלי המאגרים ,ובמקרה
הצורך אף על ידי מומחים חיצוניים בתחום.
 .4.3שמירת סודיות המידע  ,הדרכות למשתמשים וגיבוש נהלי עבודה
 .4.3.0רקע
חוק הגנת הפרטיות מגדיר את חובת שמירת סודיות המידע כדלהלן:
" לא יגלה אדם מידע שהגיע אליו בתוקף תפקידו כעובד ,כמנהל או כמחזיק של מאגר

מידע ,אלא לצורך ביצ וע עבודתו או לביצוע חוק זה או על פי צו בית משפט בקשר
להליך משפטי; אם הוגשה הבקשה לפני תחילת ההליך תידון הבקשה בבית משפט
השלום .המפר הוראות סעיף זה ,דינו  -מאסר  5שנים".
ברשות מקומית ,כגון עיריית נצרת עילית ,עובדי העירייה חשופים למידע כזה אחר
בתחומים רבים .מעצם העובדה כי המידע השמור במאגרי המידע של הרשות הינו
רגיש ,קיימת חשיבות לקיומן של הדרכות שמטרתן העלאת המודעות והסברת הפן
החוקי .ההדרכות צריכות לכלול נושאים כגון :שמירה על חיסיון מידע ,הפרדת
תפקידים ,מידור מידע  ,פירוט סוגי המידע הניתן לשליפה והדרכים בהם ניתן
לשלוף מידע מהמערכות ומאגרי המידע .כמו כן נדרשת העברת הדרכות למנהלי
המאגרים אשר יפרטו את מהות אחריות המנהלים מתוקף תפקידם כמנהלי מאגר
מידע.
 .4.3.6ממצאים
 .4.3.6.0אי קיום הדרכות פרונטאליות
נמצא כי עובדי העירייה לא עברו בשנים האחרונות הדרכה אודות נושאי
שמירה על חסיון המידע ,בין אם משתמשי קצה במאגרים ,או מנהלי
התשתיות עצמם.
 .4.3.6.6העדר קיום נוהל לנושא ניהול מאגרי מידע
נמצא כי לא קיים בעירייה נוהל עבודה אשר מנחה את הפועלים בתחום
דרישות חוק הגנת הפרטיות בעירייה באשר לחובתם .הנוהל יכלול
נושאים כגון :פעילויות של רישום מאגר ,גריעת מאגר ,עדכון נתונים
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אצל רשם המאגרים ,ניהול אבטחת מידע באשר למאגרים ,מינוי מחזיקי
מאגר וכו'.
 .4.3.3המלצות
 .4.3.3.0קיום הדרכה רוחבית
יש לקיים הדרכה רוחבית לכלל עובדי הרשות הבאים במגע עם מאגרי
מידע רגישים ,ע"י גורם חיצוני מומחה בתחום.
 .4.3.3.6קיום הדרכה למנהלי מאגרים
יש לקיים הדרכה לכלל מנהלי המאגרים המוסמכים ,בה תוצגנה
חובותיהם כמנהל מאגר ,ע"י גורם חיצוני מומחה בתחום.


מומלץ כי הדרכות אלה תהיינה פרונטאליות אשר תאפשרנה קבלת
משוב והפניית שאלות.

 .4.3.3.3גיבוש נוהל עבודה ייעודי
יש לגבש נוהל ייעודי לנושא חוק הגנת הפרטיות וניהול המאגרים אשר
יכלול את כל דרישות החוק ,כמו כן על הנוהל להיכתב בסטנדרט
האיכות על פי תקן .ISO
תגובת מנכ"לית העירייה:
כל העובדים חתומים על טופס שמירת סודיות כבר עם כניסתם לתפקיד .עם זאת ,ישלח מייל
לכלל עובדי הרשות המבהיר ומחדד את השמירה על סודיות המידע.
בימים הקורבים נוציא עדכון לגבי קיום הדרכות רוחביות ,ע"י גורם מומחה ,לאגפים השונים
הבאים במגע עם מאגרי מידע רגישים.
תגובת מנהל המחשוב:
מעת לעת נשלחות באופן יזום הודעות רענון בנושאי אבטחת מידע לכלל עובדי העירייה ,ועם יישום
נהלי אבטחת המידע החדשים ברשות יבוצעו הדרכות יזומות בנושאי אבטחת מידע לעובדי העירייה.
כמו כן ,בימים אלו אנו נמצאים בתהליך הכנה ,כתיבה ויישום של נהלי עבודה ומדיניות בנושאי
אבטחת מידע ברשות .
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 .4.4מינוי מחזיקי מאגרים חיצוניים
 .4.4.0רקע
העירייה משתמשת לעיתים בשירותי גופים חיצוניים לביצוע ותפעול משימות
שונות ,לדוגמא לתפעול תהליך השכר משתמשת העירייה במערכת שמתופעלת ע"י
חברת "מלם" ,ולתפעול מערכות הכספים וההכנסות משתמשת העירייה במערכות
מידע שמתופעלות ע"י חברת "מטרופולינט".
כתוצאה מכך ,חלק ממאגרי המידע של הרשות מועבר ומוחזק ע"י גורם חיצוני
(כגון החברות המפורטות לעיל) ,המידע עלול להיחשף לגורמים בלתי מורשים ,כמו
כן אמצעי הבקרה ההגנה והמעקב מחוץ לתחומי העירייה עלולים שלא לעמוד
ברמה האבטחה המקובלת והמחייבת .
בעניין נתונים אישיים וכלכליים של עובדים או תושבים – חוק הגנת הפרטיות אינו
משחרר את בעל המאגר ומנהל המאגר מאחריות לאבטחת המידע ,אף במקרה
שהוא נמצא בידי מורשה הגישה או מחזיק המאגר .מאחריות זו נגזרת חובת פיקוח
לוודא שהגורמים החיצוניים (המורשים או המחזיקים במאגר) עומדים בחובותיהם
ביחס לאבטחת המידע .חובת הפיקוח הופכת למוגברת ככל שמדובר במידע רגיש
יותר.
החוק מגדיר כי מחזיק המאגר ימונה באופן רשמי וכי יוצבו דרישות ספציפיות
כלפיו ,כמו כן בבקשת רישום המאגר בפנקס הרשם יש לציין את פרטי מחזיק
המאגר.
בביקורת זו נבחן אופן הטיפול ברישום וההסמכה של מחזיקי המאגרים החיצוניים,
והבקרה עליהם.
 .4.4.6ממצא
 .4.4.6.0היעדר מינוי מחזיקי מאגרים חיצוניים
נמצא כי לא מונו מחזיקי מאגרים חיצוניים ,וכי לא הוצבו בפניהם דרישות
אבטחת מידע.
 .4.4.3המלצות
 .4.4.3.0מינוי והסמכת מחזיקי מאגרים
יש למנות מחזיקי מאגר חיצוניים ולהסמיכם ,כמו כן לעדכן את פרטיהם
בפנקס הרשם.
 .4.4.3.6הצבת דרישות אבטחת מידע
יש להציב לכל מחזיק מאגר מידע חיצוני דרישות אבטחת מידע בהן הוא
נדרש לעמוד.
תגובת מנהל המחשוב:
במאגרים הקיימים במערכות המתופעלות על ידי ספקים חיצוניים (כגון :מטרופולינט) ישנם מחזיקי
מאגרים ומבוצע ניהול הרשאות מעודכן באופן שוטף ,עם סיום כתיבת נהלי אבטחת המידע נציג את
הדרישות בפני הספקים.
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 .4.2אבטחת מידע
 .4.5.0רקע
חוק הגנת הפרטיות בסעיף  07לחוק קובע כי "בעל מאגר מידע ,מחזיק במאגר מידע
או מנהל מאגר מידע ,כל אחד מהם אחראי לאבטחת המידע שבמאגר המידע".
סעיף 07ב לחוק מחייב את הרשות במינוי אדם בעל הכשרה מתאימה שיהיה ממונה
על אבטחת מידע.
בסעיף  7לחוק מגדיר החוק "אבטחת מידע – הגנה על לשמות המידע ,או הגנה על
המידע מפני חשיפה ,שימוש או העתקה ,והכל ללא רשות כדין".
סקרי אבטחת מידע
על מנת לשמור על רמת אבטחת מידע נאותה במערכות ומאגרי המידע ברשות,
נדרשת העירייה לבצע באופן תקופתי בדיקות וסקרי אבטחת מידע על מנת לוודא כי
הכלים והמערכות בהם נעשה שימוש בעירייה הינם אמינים וחסינים ברמה נאותה.
ביקורת ספק חיצוני
על העירייה לבצע בדיקות וביקורות על ספקים חיצוניים המספקים לעירייה
שירותים בתחום מערכות המידע ומאגרי המידע ,בכדי לוודא כי ספקים אלו
שומרים על רמת אבטחת מידע נאותה במערכות שתחת אחריותם.
בקרות אבטחת מידע
על מנת להגן על המידע הנמצא במערכות העירייה ,נדרש להשתמש בכלים ובקרות
ממוחשבות להגנה מפני פעולות כגון :התחברות לא מורשית למערכות העירייה,
שליפת מידע ממערכות העירייה באמצעות מדיה נתיקה( )DOKאו כל אמצעי אחר,
העברת מידע חסוי ממערכות העירייה באמצעות רשת הדוא"ל.
במסגרת ביקורת זו ,נבחן אופן השימוש בפעולות ובבקרות הנ"ל במערכות העירייה.
 .4.5.6ממצאים
 .4.5.6.0העדר מינוי ממונה אבטחת מידע ברשות
בניגוד להוראות סעיף 07ב לחוק ,נמצא כי לא מונה באופן רשמי ממונה
אבטחת מידע ברשות .בשל אי היציבות השלטונית בעירייה בשנים
האחרונות ,האחריות לנושא זה עברה בין תפקידים שונים ברשות ,בינהם
ראש העיר וגזבר הרשות.
כיום לא קיים באופן רשמי ממונה אבטחת מידע בעירייה.
 .4.5.6.6העדר ביצוע סקרי אבטחת מידע וסקרי חדירה
מבדיקתי עולה כי לא בוצעו סקרי אבטחת מידע באשר הם למערכות
המידע בעירייה בין אם סקרי אבטחת מידע תשתיתיים ,סקרי חדירה או
סקרי הפרדת תפקידים .ללא ביצוע בדיקות ,אשר יבחנו את רמת אבטחת
המידע במערכות העירייה ,ויוודאו כי הכלים והשיטות בהם פועלת הרשות
הינם אמינים וחסינים ,לא ניתן לקבוע כי המידע הינו מוגן באופן נאות.
 .4.5.6.3העדר ביצוע ביקורות ספק
על מנת לוודא כי דרישות הרשות ממומשות נהוג לקיים אחת לתקופה
ביקורת באתר הספק ,בה נסקרים מגוון נושאי אבטחת מידע המנוהלים
בשגרה ע"י הספק .מבדיקתי עולה כי הרשות אינה מבצעת ביקורות ספק
מעין אלה.
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 .4.5.6.4העדר כלי בקרה למניעת חיבורים מקומיים למחשבי הרשות
מבדיקתי עולה כי כמעט כל עובד מסוגל לבצע שימוש במדיה נתיקה DOK
ולהעתיק מידע ממאגרי הרשות הרגישים ,ללא כל מגבלה .זאת לאור
העובדה שלא מומש כל מוצר למניעת חיבורים מקומיים\פריפריאליים
למחשבי הרשות.
 .4.5.6.5העדר כלי בקרה למניעת דלף מידע
נמצא כי לא קיימת מערכת בקרה אשר תאתר ותמנע דליפת מידע מתוך
מערכות העירייה ,בין אם בשוגג או בזדון ,בין אם דרך המייל הארגוני או
דרך מייל חופשי (כגון .)GMAIL
 .4.5.3המלצות
 .4.5.3.0מינוי ממונה אבטחת מידע ברשות
יש למנות באופן מיידי ממונה אבטחת מידע ברשות.
 .4.5.3.6ביצוע סקרי אבטחת מידע
יש לבצע באופן תקופתי סקרי אבטחת מידע ,סקרי חדירה וסקרי
הפרדת תפקידים תקופתיים למערכות המידע בעירייה ,ע"י גורם חיצוני
בלתי תלוי.
 .4.5.3.3ביצוע ביקורות ספק
יש לבצע ביקורות ספק תקופתיות ,בהן ייסקרו מגוון נושאי אבטחת
מידע ,לכל מחזיקי המאגרים החיצוניים .לחלופין ניתן להסתמך על חוות
דעת חיצונית של משרד רו"ח על רמת בקרות אבטחת המידע של הספק
החיצוני (.)SAS70
 .4.5.3.4הטמעת כלי בקרה למניעת חיבורים מקומיים
יש להטמיע מוצר/כלי בקרה אשר
מקומיים\פריפריאליים למחשבי העירייה.

ימנע

חיבור

רכיבים

 .4.5.3.5הטמעת כלי בקרה לאיתור ומניעת דלף מידע
הטמעת כלי או מערכת לאיתור ומניעת דלף מידע ברשת המחשוב
(מערכת .)DLP
תגובת מנכ"לית העיריה:
ס'  – 1.3.5.4העדר מינוי מנהל אבטחת מידע
בימים הקרובים יומנה ממונה אבטחת מידע .כתב הסמכה והגדרת תחום אחריות תצא אליו
בהתאם.
תגובת מנהל המחשוב:


ביצוע סקרי אבטחת מידע וסקרי חדירה -אני רואה בחיוב את המלצת המבקר ,יבחנו היבטים
תקציביים עצמאיים וממשרד הפנים לביצוע סקרים ומבדקים כמתבקש.



ביצוע ביקורות ספק  -הגדרת תפקידי החדשה תפנה לי זמן ותאפשר לי לבצע את הביקורות
הנדרשות באתר הספק ולבדוק את עמידת הספקים החיצוניים במדיניות אבטחת המידע שאנו
נדרוש.
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העדר כלי בקרה למניעת חיבורים מקומיים למחשבי הרשות – בימים אלה אנו נמצאים בהליך
של רכישת כלי בסיסי בתחום ,ובהמשך יבחנו היבטים תקציביים עצמאיים וממשרד הפנים
לרכישת הכלים המתאימים.
העדר כלי בקרה למניעת דלף מידע – אני רואה בחיוב את המלצת המבקר ,יבחנו היבטים
תקציביים עצמאיים וממשרד הפנים לרכישת הכלים המתאימים.

 .4.1אירוע וירוס "כופר" ()Ransomware
 .4.2.0רקע
בתאריך  10.19.02אירעה התקפה של "האקר" על שרתי המחשוב בעירייה ,ובפרט
על שרת קבצי אגף ההנדסה .ההתקפה היתה באמצעות שליחת הודעת דואר
אלקטרוני עם קובץ מצורף ,כאשר פתיחת הקובץ על ידי אחד מעובדי העירייה
מאפשרת לתוקף גישה לשרתי הקבצים בעירייה .ההתקפה היתה מסוג וירוס כופר
( )Ransomwareשהינה תוכנה/נוזקה ,אשר מצפינה קבצים שונים ,כמו מסמכי
 Word, Excelתמונות ,קובצי  PDFבמחשב או ברשת המחשבים ,ודורשת כופר
תמורתם .הנוזקה מציגה הודעת דרישה לתשלום כופר כספי בתמורה לשחרור
נעילת הקבצים.
מרגע שהנתונים בדיסק הוצפנו ,רק לתוקף יש את היכולת (מפתח ההצפנה) לשחרור
ההצפנה.
במקרה המדובר ,עובדת מאגף ההנדסה פתחה את הקובץ שצורף להודעת המייל
החשודה ,ועצם פעולה זו פתחה גישה לפורץ לנתוני שרת הקבצים של אגף ההנדסה.
ה"האקר" הצפין את הקבצים בשרת ,ודרש תמורת פענוח הקבצים  4ביטקוין (כ-
 .)$ 3211הפתרון הראשוני במקרה תקיפה מעין זה ,הינו שחזור הקבצים שהוצפנו
מהגיבוי .במקרה זה ,מפאת תקלה שאירעה בתהליך הגיבוי של שרת הקבצים
בהנדסה ,לא היה גיבוי תקין ועדכני לשרת ולא ניתן היה לשחזר את הקבצים.
 .4.2.6ממצאים
 .4.2.6.0העדר גיבוי עדכני לשרתים
נמצא כי לא היה גיבוי תקין ועדכני לשרת הקבצים של אגף ההנדסה .גיבוי
זה היה מאפשר את שחזור הקבצים שהוצפנו ,וממזער למינימום את הנזק
מאירוע פריצה זה.
 .4.2.6.6אי ביצוע תחקיר אירוע
מבדיקתי עולה כי לא בוצע לאחר האירוע תחקיר מסודר שיקבע את היקף
הנזק שנגרם ,ויגדיר את תהליך הפקת הלקחים מהאירוע.
 .4.2.6.3העדר מתן פתרון לתקלה
מבדיקתי עולה ,כי עד למועד כתיבת דוח זה (למעלה מחצי שנה ממועד
האירוע) עדיין לא נמצא פתרון לבעיית הקבצים שהוצפנו באגף ההנדסה.
מצב זה פוגע בעבודה השוטפת אגף ההנדסה בכל הנוגע לטיפול בתיקי
פיקוח ומתן היתרים.
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 .4.2.3המלצות
 .4.2.3.0תיקון ושדרוג מערך גיבויי הנתונים לשרתים
יש לפעול בהקדם האפשרי לשדרוג מערך הגיבויים לשרתים בעירייה ,על
מנת שתקלה מעין זו לא תחזור על עצמה .ניתן לבצע כיום בנוסף לגיבוי
המקומי הקיים  ,גיבוי חיצוני ב"ענן" או גיבוי באתר חיצוני על ידי קלטות
גיבוי .תהליכי גיבוי נוספים אלו יבטיחו שרידות מירבית של המידע הקיים
בשרתי העירייה.
 .4.2.3.6ביצוע תחקיר אירוע
יש לבצע תחקיר אירוע למקרה זה ,שיקבע את ההיקף המדוייק שנגרם
לקבצים ,ולעירייה כתוצאה מכך .כמו כן יש להגדיר תהליך הפקת לקחים
כתוצאה מהאירוע.
יש לקבוע נוהל עבודה שיגדיר את חובת ביצוע התחקיר לאירוע בעל היקפי
נזק דומים לאירוע הנ"ל.
 .4.2.3.3מתן פתרון לקבצים שהוצפנו
יש לפעול בהקדם האפשרי למתן פתרון בנושא הקבצים שהוצפנו.
תגובת מנהל המחשוב:


תיקון ושדרוג מערך גיבויי הנתונים  -במקרה זה ,מדובר על תקלה נקודתית בשרת חדש
של אגף ההנדסה שהותקן בעירייה לאחרונה ,שאר הגיבויים לשאר השרתים והמערכות
ברשות עבדו ועובדים באופן תקין ,וגם התקלה הנ"ל טופלה באופן מיידי .בנוסף ,תוכנת
הגיבויים שודרגה לגרסה החדשה ביותר ובימים אלו נבחנת האפשרות לביצוע גיבוי
נוסף באתר חיצוני ו/או ב"שירותי ענן".



אי ביצוע תחקיר אירוע  -בוצע תחקיר פנימי לגבי ההתנהלות בנושא הגיבויים ונקבע
נוהל מסודר מול מנהל הרשת החיצוני שמועסק ע"י הרשות (חברת אינטגריטי) ,כמוכן
הופקו לקחים והוחלט על רענון הנחיות לעובדים בנושא פתיחת מיילים וקבצים
בתדירות שוטפת ללא קשר לאירועים דומים.

 .4.8מאגר מצלמות עירוני
 .4.7.0רקע
בעיריית נצרת עילית פעילות כיום כ 63-מצלמות ברחבי העיר ,וכ 67-מצלמות
בבניין העירייה .המצלמות מנוטרות  64/7על ידי עובד במוקד העירוני.
המקומות שבהם הוצבו המצלמות נבחרו בעקבות סיור שהתקיים עם נציגי
המשטרה על פי הצרכים שעלו .זווית הצילום של המצלמות הינו למרחב הציבורי
בלבד ,במטרה שלא לצלם את הנעשה בדירות ובמרחבים פרטיים.
במיקומי המצלמות בעיר ,קיים שלט בנוסח ":במקום זה מותקנות מצלמות
לביטחונכם האישי" .בשלטים מופיע ציור של מצלמה וסמל עיריית נצרת עילית.
בחודש אוקטובר  ,6106פרסם רשם מאגרי המידע ברשות למשפט טכנולוגיה ומידע
במשרד המשפטים ,הנחיה הנוגעת לשימוש המצלמות אבטחה ומעקב ומאגרי
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התמונות הנקלטות בהן .מטרת הנחיה זו הינה להבהיר את עמדת רשם מאגרי
המידע ,ביחס לתחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות ,על שימוש המצלמות אבטחה
ומעקב במרחב הציבורי ,אשר הצילומים הנקלטים בהן נאגרים במאגרי מידע
ממוחשבים.
ההנחיה מגדירה בין השאר את ההוראות כדלהלן:
 .4.7.0.0קבלת ההחלטה על הצבת מצלמות אבטחה ומעקב
עריכת בדיקה מקיפה ,ובמקרים המתאימים גם תסקיר מלא ,של השלכות
השימוש במצלמה על זכויות הציבור ,ובמיוחד על הזכות לפרטיות .בבדיקה
המקדמית יש להתייחס לנושאים :תכלית השימוש במצלמות המעקב;
מידתיות השימוש במצלמות המעקב ,בחינת מקרים מיוחדים כגון הצבת
מצלמות מעקב במקומות בהם מצויים קטינים(,כגון מוסדות חינוך)
ועריכת שימוע ציבורי פומבי במקרים מסוימים.
 .4.7.0.6הפעלת מצלמות מעקב :מיקום ,כיסוי ופונקציונאליות
מיקום המצלמות וזווית הצילום במקום ובזווית שיכסו במידת האפשר רק
את השטחים הרלבנטיים ,ויקלטו באופן המזערי האפשרי את השטח
שאיננו רלבנטי למטרת הצבתה של המצלמה.
אין להשתמש במצלמות מעקב לצורך הקלטת קול ,אלא לפי הוראות חוק
האזנת סתר ,התשל"ט.0878-
רצוי להתקין בכל אתר את מספר המצלמות המינימאלי החיוני להשגת
המטרה המבוקשת.
יש לצמצם את פעילות המצלמות רק לזמנים בהם הצילום הוא רלבנטי
למטרה המבוקשת.
 .4.7.0.3יידוע הציבור על הצבת מצלמת מעקב
יש ליידע את הציבור על הצבת מצלמות מעקב .אמצעי היידוע המינימאלי
הוא הצגת שלטים בסמוך למקום בו המצלמה מותקנת .פרטים שרצוי
לכלול בשלט :ציור של מצלמה ,או סמל גרפי מקובל אחר,שם הארגון
האחראי על הצבת המצלמה ,תיאור תמציתי של מטרת הצבת מצלמה.
 .4.7.0.4שמירת הצילומים ומחיקתם
יש לבחון בקפידה האם מטרת התקנת המצלמות בכלל מחייבת הקלטה של
הצילומים ,או שמא ניתן להסתפק בצילום חי בלבד .ככל שקיים צורך
להקליט ,יש לקבוע את משך התקופה בה יישמרו ההקלטות .מומלץ לתכנן
את מערכת ההקלטה מראש ,כך שהצילומים המוקלטים יימחקו
אוטומטית לאחר פרק הזמן המוגדר.
 .4.7.0.5אבטחת מידע
קיום הגנה פיזית ולוגית על מערכת מצלמות המעקב.
קביעת נהלים ברורים להקלטת הצילומים ,לעיבודם ולהפצתם ולאבטחת
המידע בהם .קביעת רשימת מורשי גישה ,והטלת מגבלות על גישתם
למידע.הקפדה בבחירת העובדים שיהיו בעלי גישה למידע ,הדרכה נאותה
שלהם בדבר נהלי אבטחת המידע ובדבר חובותיהם לפי הנהלים ולפי
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החוק ,והחתמת העובדים על התחייבות לסודיות ולהימנע ממסירת תוכן
הצילומים לגורמים בלתי מוסמכים.
 .4.7.0.2הגבלת השימוש במידע
אין להעביר את הצילומים ,למסור או לגלות אותם לגורמים שאינם
קשורים לארגון ,או למטרה זרה.
בביקורת זו בדקתי את אופן ניהול מאגר המצלמות העירוני בהתאם להוראות
ההנחיה לעיל.
 .4.7.6ממצאים
 .4.7.6.0העדר מיפוי המשתמשים בעלי הרשאת גישה למאגר המצלמות
מבדיקתי עולה כי לא קיים מיפוי מסודר של העובדים בעלי הרשאת גישה
לצפייה במאגר המצלמות העירוני.
 .4.7.6.6אי תקינות של מצלמות חברת "מגל"
כפי שהוזכר לעיל ,פעילות כיום כ 63-מצלמות המתופעלות על ידי חברת
"שמרד"  ,הנוסף למצלמות אלו קיימות עוד כ 36-מצלמות ישנות של חברת
"מגל" שאינן פעילות יותר ,וזאת מפאת :חוסר תקינות ,תשתית ישנה,
ותום תקופת האחריות של החוזה מול חברת "מגל".
מצב זה יוצר חוסר כיסוי של מצלמות באיזורים נרחבים בעיר כגון:
איזורים שונים בשכונת הר יונה ,בית העלמין ,בתי הספר שרת ואלון ,ועוד.
המצלמות שמותקנות במקומות אלו אינן פעילות.
 .4.7.6.3העדר נוהל בנושא מסירת מידע מתוך מאגר המצלמות
מבדיקתי עולה כי לא קיים נוהל המגדיר את תהליך קבלת ו/או מסירת
מידע ממאגר המצלמות העירוני ,ואת המורשים לבצע פעולות אלו.
 .4.7.3המלצות
 .4.7.3.0מיפוי הרשאות משתמשים למאגר המצלמות העירוני
יש להגדיר בהקדם את רשימת העובדים המורשים למאגר המצלמות
העירוני ,יש לצמצם ככל הניתן את רשימת עובדים זו ,ולאפשר רק לעובדים
הנדרשים למאגר זה מתוקף תפקידם.
 .4.7.3.6תיקון המצלמות שאינן פעילות
יש לפעול לתיקון או החלפה של המצלמות שאינן פעילות ,על מנת ליצור
כיסוי של מצלמות פעילות גם באיזורים אלו.
 .4.7.3.3נוהל בנושא מסירת מידע מתוך מאגר המצלמות
יש להגדיר נוהל שיקבע באופן ברור את הגורם המורשה למסירת וקבלת
מידע ממאגר המצלמות העירוני ,ואת הליך בקשת ומסירת המידע הנ"ל.
תגובת מנכ"לית העיריה:
בימים אלה נעשה מיפוי מקיף למצלמות בכל העיר .המטרה היא להחליף מצלמות שיצאו מכלל שימוש
ולהוסיף מצלמות בכל המרחבים הציבוריים .המצלמות יחוברו ל"מוקד רואה" במוקד העירוני .במסגרת
הסדרת הנושא ,יקבע נוהל ברור של הגורמים המורשים לקבל ולמסור מידע ממאגרי המצלמות ,כמו כן
יוסדר ההליך של מסירה וקבלת המידע.
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עיריית

עילית

נצרת

Municipality of Nazrath - Illit , Israel

מ ב ק ר

ל ש כ ת
ו מ מ ו נ ה

ה ע י ר י י ה

ת ל ו נ ו ת

ה צ י ב ו ר

דוח ביקורת
בנושא:
עבודות קבלניות
מתחם "מול הרים"
(כיתן לשעבר)

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר עיריית נצרת עילית ,פרסום ללא נטילת רשות מטעם המבקר ,אסור
על-פי סעיף 071ג (ו) לפקודת העיריות [נוסח חדש].
המפר הוראה זו ,דינו – מאסר שנה.

________________________________ __________________________
Municipality of Nazareth-Illit, Israel
עיריית נצרת עילית
רח' גלבוע  ,61נצרת עילית  ,68171טל 04-6478831 .פקס04-6456830 :
http://www.nazareth-illit.muni.il
Email: yinonbi@nallit.org.il
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 .6רקע


בתאריך  68.01.6103התקשרה העירייה בחוזה עם חברת נדים כמאל ובניו בע"מ (להלן
"החברה המבצעת") לביצוע עבודות הסדרת כבישים ,תשתיות ציבוריות וכניסה למתחם
מסחרי חדש (מתחם "כיתן" לשעבר) ברחוב גלבוע בעיר ,בעקבות זכייתה של החברה במכרז
פומבי מס' .4/03



שכר החוזה עמד על סך של  ₪ 5,546,626כולל מע"מ ותקופת הביצוע לעבודות היתה לתקופה
של  2חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה שניתן ביום .0.00.6103



עבודת ניהול ,פיקוח ,ובקרת הפרויקט מטעם העירייה בוצעה על ידי חברת וקסמן גוברין
שטרן בע"מ (להלן "החברה המפקחת") ,ושכר הטרחה עבור השירותים הנ"ל הינו בסך של 3.5
אחוזים מעלות העבודות הקבלניות שבוצעו.



במהלך תקופת ביצוע העבודות ,הועלו ספקות ותהיות בנוגע לטיב העבודה המבוצעת בין היתר
בעקבות מס' ממצאים שעלו מהשטח ,כגון שקיעות של כבישים ומדרכות שנוצרו בעקבות
הגשמים .עקב כך ,הוחלט לערוך מספר בדיקות באשר לטיב ואיכות העבודות שבוצעו.



יצויין כי עד לשלב זה של הפרויקט (חודש ינואר  ,)6105כבר שולם לחברה המבצעת סך כולל
של  ,₪ 4,797,913המורכב מ 5-חשבונות תקופתיים ששולמו על ידי העירייה .סך זה מהווה
כ 92%מסך החוזה הכולל שנחתם עם החברה הקבלנית המבצעת .כמו כן ,בחודש ינואר 6105
הוגש לעירייה חשבון סופי בגין ביצוע הפרויקט בסך של  ,₪ 0,148,319חשבון זה לא אושר
לתשלום ,וזאת בהתאם לכוונת העירייה ,לבדוק את טיב העבודות טרם אישור החשבון
הסופי.



הבדיקות בוצעו באמצעות שני יועצים חיצוניים שהיו ממתכנני הפרויקט ,יועץ קרקע –חנא
חוראני ,וקונסטרוקטור – יוסף מרג'יה .ממצאי הבדיקה העלו תמונה עגומה של ליקויים
חמורים בביצוע העבודות ,על פי חוות הדעת שהוגשה על ידי היועצים החיצוניים ,העבודות לא
בוצעו על פי התכנון הקונסטרוקטיבי ,ולא על פי דרישות חוק התכנון והבנייה והתקן
הישראלי המחייב( .חוות הדעת תפורט בגוף הדוח)



בעקבות ממצאי הבדיקה ,קיימה העירייה ביום  8.3.05ישיבה בנוכחות נציגי החברה
המבצעת ,מפקחי הפרויקט ,היועצים החיצוניים שביצעו את הבדיקה ,ובעלי תפקידים
נוספים.



במסגרת הישיבה נמסרה לנציגי החברה המבצעת חוברת הכוללת את פירוט הליקויים
בפרויקט .כמו כן הוחלט כי עד לבירור כל המחלוקות ובדיקת הליקויים ,החשבון הסופי לא
ישולם.
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לאחר שלא נתקבלה כל תגובה מצד החברה המבצעת עד ליום  , 62.3.05הוציאה העירייה
לחברה מכתב זימון לשימוע ,על רקע הכוונה לבטל את ההסכם בין הצדדים ,השימוע נקבע
ליום .0.4.05



ביום  0.4.05התקיים השימוע  ,אך החברה המבצעת בחרה שלא להתייצב אליו ,ומשכך ראתה
בה העירייה כמי שויתרה על זכות השימוע וקיבלה החלטה בהיעדרה להפסיק את ההתקשרות
עימה ולפעול לתיקון הליקויים באמצעות קבלן חדש ,תוך אי תשלום החשבון הסופי ,וחילוט
הערבויות הבנקאיות של החברה המבצעת.



משלב זה ההתנהלות מול החברה המבצעת עברה למישור המשפטי ,החברה פנתה לבית
המשפט בבקשה למנוע את חילוט הערבויות ,ובהמשך אף הגישה תביעה כנגד העירייה על סך
. ₪ 0,939,631



כחלק מההליך המשפטי המנוהל ,מונה מומחה חיצוני "נייטרלי" מטעם בית המשפט לבחון
את הליקויים בעבודות שבוצעו בפרויקט .המומחה ,מהנדס קרקע – דורון אשל ,חיזק בחוות
דעתו את חוות דעתם של המומחים החיצוניים שביצעו את הבדיקות ,וקבע בין השאר
במסקנותיו כי" :לסיכומו של דוח ,הרי שאין מחלוקת שקיימים כשלים/נזקים וברמה
העובדתית יש ממצאים אמפריים כדוגמת בדיוקת מעבדה לסוגיהן ,שיש בהם בכדי להצדיק
נזקים אלו".



בעקבות חוות הדעת של המומחה ,אישר בית המשפט לחלט את הערבויות הבנקאיות של
החברה המבצעת בסך כולל של .₪ 554,667



העבודות לתיקון הליקויים בפרויקט הועברו לביצוע לחברת הענף הירוק בע"מ ,שהינו קבלן
ביצוע העבודות השנתי של העירייה ,עלות עבודות התיקון מוערכות בלמעלה מ 4 -מיליון .₪



חשוב לציין ,כי מלבד הנזק האדיר שנגרם לעירייה בגין הליקויים החמורים בפרויקט,
העירייה אף חשופה לתביעה מצד יזם המרכז המסחרי ,חברת ע.ז.י כסלו בע"מ ,שליקויים אלו
גורמים לאיחור בסיום הקמת המרכז המסחרי .היזם כבר העביר לעירייה מכתב התרעה לפני
הגשת תביעה משפטית ,ובה אף התריע על נזקים כספיים כבדים שנגרמו לו עקב העיכוב
המתמשך בהשלמת העבודות.

לאור הליקויים החמורים שהתגלו בכל שלבי הפרויקט הנ"ל  ,והנזקים הכספיים הגבוהים שנגרמו
ועלולים להיגרם לעירייה בגין פרויקט זה ,נתבקשתי לבדוק את התנהלות גורמי העירייה השונים
בפרויקט זה מתחילתו ועד סופו.
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 .1מטרות הביקורת
 .1.6בחינת אופן התקשרות העירייה עם החברה המבצעת בפרויקט זה ,וכן עם גורמי המקצוע
הנוספים כגון :מתכנן הפרויקט ,החברה המפקחת ,קונסטרוקטור ,מהנדס קרקע וכו'.
 .1.1בחינת תהליך הבקרה והמעקב השוטף מצד העירייה בפרויקט.
 .1.3בחינת הבקרה התקציבית בפרויקט.

 .3היקף הביקורת
במסגרת הביקורת נבחנו בין השאר הנושאים הבאים:
 .3.6הליך ועדת הרכש מיום  10.13.06לבחירת החברה לניהול ופיקוח על הפרויקט.
 .3.1הליך מכרז הפומבי מס'  4/03לבחירת החברה הזוכה לביצוע הפרויקט.
 .3.3הליך תכנון הפרויקט והגדרת תכולת הפרויקט.
 .3.4תהליך הבקרה השוטפת על ביצוע הפרויקט הכולל:
 .3.4.0בקרת כמות הדיווח של ביצוע העבודה בפועל אל מול הכמות שהוגדרה באומדן כתב
הכמויות.
 .3.4.6בקרה על טיב העבודה בשטח אל מול הגדרות והמפרטים הטכניים שהוגדרו על ידי
מתכנני הפרויקט ,וכן אל מול דרישות חוק התכנון והבנייה והתקן הישראלי
המחייב.
 .3.4.3בקרה תקציבית על סכומי התשלומים בפרויקט אל מול הסכומים שהוגדרו בחוזה
ובתב"ר.

 .4שיטת הביקורת
עבודת הביקורת בוצעה ,בין השאר ,בשיטות ובאופנים הבאים:
 .4.6ראיונות עם הגורמים המעורבים בפרויקט מטעם העירייה.
 .4.1סיור באתר הפרויקט עם ליווי והסבר של מתכנן הפרויקט.
 .4.3בחינת מסמכי המכרזים וועדות הרכש ופרוטוקולים שונים.
 .4.4בחינת יומני העבודה בפרויקט.
 .4.2בחינת כתבי הכמויות ואומדן הפרויקט
 .4.1בחינת החשבונות לתשלום שהוגשו על ידי הקבלן המבצע ,והשוואתם לכתב הכמויות
המקורי.
 .4.8בחינת כרטסת הנהלת החשבונות של התב"ר שהוקצה לפרויקט.
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ממצאי הביקורת
 .2תהליך תכנון הפרויקט וניהול המכרז לביצועו
 .2.6רקע
תכנון המכרז
עבודת תכנון הפרויקט לביצוע פיתוח כבישים ותשתיות ציבוריות במתחם "מול הרים"
(כיתן לשעבר) בוצעו על ידי אינג' מיכאל שמיס ,שהכין את כתב הכמויות ואמדן עלויות
הפרויקט.
הפרויקט חולק ל 3-חלקים :מבנה  10שיתבצע בכביש  ,69מבנה  16שיתבצע בכביש ,010
ומבנה  13שיתבצע בכביש .016
על פי האומדן ,העלות הכוללת לביצוע הפרויקט הוערכה בסכום של  ₪ 9,132,097כולל
מע"מ.
בחירת החברה לניהול ופיקוח על ביצוע הפרויקט
במסגרת ועדת רכש מיום  0.3.06התקבלו הצעות מ 3-חברות לביצוע עבודת הפיקוח
והניהול בפרויקט הנ"ל .ההצעה הזוכה הייתה של חברת וקסמן גוברין שטרן בע"מ -
 3.5%מעלות העבודות בפרויקט.
להלן פירוט ההצעות שהתקבלו:
ארטמאג בע"מ
ו .לויט ניהול הנדסה
וקסמן גוברין שטרן
 0.4%מעלות עבודות  0.06%מאומדן עבודות
פיתוח ציבורי
פיתוח ציבורי
 3.2%מעלות
העבודות הקבלניות  3% +מחשבון הקבלן  6.25%+מאומדן המאושר
ע"י העירייה
המבצע
שיבוצעו בפרויקט
סה"כ 3.88%
סה"כ 4.4% :

מאגף ההנדסה נמסר ,כי עם חברת ארטמאג בע"מ היה לעירייה ניסיון קודם מוצלח
בפרויקטים שביצעה החברה עבור העירייה ,וזאת לשביעות רצונם ,אך הצעת המחיר של
החברה הייתה יקרה במעט מההצעה של חברת וקסמן גוברין ולכן לא זכתה.
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בחירת החברה המבצעת לפרויקט
בחודש אפריל  6103פורסם מכרז פומבי  4/6103בנוגע להסדרת כבישים,תשתיות
ציבוריות וכניסה למתחם מסחרי חדש ברח' גלבוע בעיר.
למכרז הוגשו  5הצעות מחיר ממס' חברות/קבלנים.
ההצעה הזוכה של חברת נדים כמאל ובניו בע"מ הייתה על סך של  ₪ 9,157,474כולל
מע"מ.
להלן פירוט ההצעות שהתקבלו:

מבנה - 16
כביש 17
מבנה - 11
כביש 616
מבנה - 13
כביש 611
סה"כ כללי
אחוז הנחה
כללית
סה"כ לאחר
הנחה
 67%מע"מ
סה"כ כולל
מע"מ

אומדן

נאדים
כאמל ובניו

בני בכר
זועבי

זועבי
נאסר

הענף
הירוק

יחזקאל
מורד

3,526,367

6,406,825

6,283,385

6,757,735

3,399,001

3,463,518

6,431,457

0,758,479

0,981,469

6,110,296

6,029,141

6,550,554

3,732,652

6,255,865

3,106,403

3,759,231

6,525,461

3,255,630

7,582,632
2.3%

9,509,147
9%

8,768,141
31%

8,231,684
4.09%

2,901,369

2,969,323

7,007,273

7,932,213

9,060,571

8,667,749

0,665,958

0,668,012

0,690,090

0,401,599

0,420,996

0,221,884

7,131,678

7,128,484

7,317,724

1,148,616

1,273,421

61,777,841

במכתב ניתוח והשוואת המחירים למכרז ,שנכתב על ידי מנהל הפרויקט מטעם החברה
המפקחת (וקסמן גוברין שטרן בע"מ) עבור מהנדסת העירייה ,ממליץ מנהל הפרויקט
כדלהלן" :מניסיוננו ,ניתן לעבוד מול נדים כמאל .אולם הקבלן הבא אחריו – בני בכר
זועבי טוב ממנו בהרבה (ההדגשה במקור) ,פיקחנו על עבודותיו עבור התמ"ת ,שהן בעלות
אופי דומה....ואנחנו שבעי רצון מעבודותיו"
יש לציין כי הצעתו של הקבלן בני בכר זועבי הייתה יקרה בכ 4%-מהצעתה של חברת
נדים כמאל ולכן לא זכתה בביצוע הפרויקט.
 .2.1ממצאים
 .2.1.6אי מתן משקל לנושא הניסיון הקודם של המציע ,בתהליך בחירת ההצעה
הזוכה במכרזים.
ב 6-המקרים לעיל ,הן בתהליך בחירת החברה המבצעת לפרויקט ,והן בבחירת
החברה המפקחת ,בין החברות המציעות היו כאלו עם ניסיון עבודה קודם מוצלח
עם העירייה ו /או המלצות על ניסיון קודם מוצלח בפרויקטים עם אופי דומה .אך
חברות אלו לא זכו בביצוע העבודות ,וזאת מכיוון שהצעת המחיר שלהן לא הייתה
הנמוכה ביותר ,למרות פער יחסית קטן בין הצעותיהן להצעה הזוכה (פער של 1.6%
בתהליך בחירת החברה המפקחת וכ 4%-בבחירת החברה המבצעת).
במבחן התוצאה הסופית ,בדיעבד ,העירייה "שילמה ביוקר" על הבחירה
האוטומטית בהצעה הזולה ביותר מבלי מתן משקל כלשהוא בתהליך הבחירה גם
לניסיון הקודם ולרזומה של החברה המבצעת או המפקחת.
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 .2.1.1תלות שכר החברה המפקחת בשכר החברה המבצעת
על פי ההסכם שנחתם בין העירייה לחברה המפקחת ,וכפי שצוין לעיל ,שכר
הטרחה בגין עבודות הניהול והפיקוח בפרויקט יהיה בשיעור  3.5%מעלות
העבודה שתבוצע ע"י הקבלן ,כפי שתקבע עפ"י החשבון המאושר של הקבלן בעד
ביצוע העבודות.
מצב זה ,בו החברה המפקחת ,אשר אמורה לפקח על טיב העבודות בפרויקט ,וכן
על אימות ואישור החשבונות המוגשים לתשלום על ידי העירייה ,ולשמור על
אינטרס העירייה בנושא זה ,מצויה בניגוד עניינים מובנה ,כאשר שכר הטרחה
בגין עבודתה נגזר משכר החברה המבצעת .כך שככל שחשבון החברה המבצעת
יהיה גדול יותר כך יגדל שכרה של החברה המפקחת.
 .2.3המלצות
 .2.3.6מתן משקל לנושא הניסיון בתהליך המכרז
יש לשקול להוסיף לשיקולי הבחירה במכרזים בהיקפים גדולים כדוגמת
הפרויקט הנ"ל ,גם את הניסיון הקודם של העירייה או גורמים מטעמה עם אותו
קבלן או אותה חברה .ניתן ליישם זאת על ידי נוסחה שתעניק את המשקל
המשמעותי בניקוד למחיר ההצעה אך תעניק גם אחוז מסוים למידת הניסיון
הקודם של המציע( .לדוגמא  91%מחיר ו 61%ניסיון קודם).
 .2.3.1תחקור הניסיון הקודם של החברות המציעות במכרזים בהיקפים גדולים
במכרזים בהם היקף העבודה והתשלומים גבוה (כגון הפרויקט הנ"ל)  ,יש לבצע,
לפני ההחלטה על ההצעה הזוכה ,תחקור מקדים של החברות המציעות והניסיון
הקודם שלהם בפרויקטים נשוא המכרז .וזאת על מנת לאתר מקרים בהם
לחברות המציעות היו תקלות\בעיות בפרויקטים דומים בעבר.
ניתן לבצע את התחקור בין השאר על ידי :


סקירת היסטוריה משפטית כגון :תביעות משפטיות \ פסקי דין בנוגע
לחברות המשתתפות במכרז.



יצירת קשר עם רשויות או חברות שבוצעו אצלם פרויקטים דומים על ידי
אחת החברות המציעות ,ובירור על טיב ואופי העבודה שבוצעה בפרויקטים
אלו.

 .2.3.3שינוי אופן חישוב שכר הטרחה לחברות מפקחות
יש לקבוע את שכר הטרחה לחברות המפקחות על פרויקטים מעין אלו ,כסכום
כולל על פי אומדן העירייה ,ובאופן שלא יהיה תלוי בסכומי התשלומים
המשולמים לחברה המבצעת.
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 .1תהליך הבקרה השוטפת על ביצוע הפרויקט
 .1.6רקע
כפי שתואר לעיל ,תכנון הפרויקט בוצע על ידי מר מיכאל שמיס שהכין את מפרט
הפרויקט,כתב הכמויות המפורט ואמדן עלויות הפרויקט.
כמו כן בעבודות תכנון הפרויקט היו שותפים יועץ קרקע – מר חנא חוראני שביצע
בדיקות קרקע ופיקוח עליון לעבודות בפרויקט וכן קונסטרוקטור – מר יוסף מרג'יה.
הסכם לניהול ,פיקוח והתיאום על אופן ביצוע הפרויקט
הניהול והפיקוח הצמוד של הפרויקט בוצע על ידי חברת וקסמן גוברין שטרן בע"מ על פי
הסכם שנחתם בינם לבין עירית נצרת עילית ביום  66לאוגוסט . 6106
ההסכם שנחתם מפרט את אחריות החברה המפקחת בכל שלבי הפרויקט ,להלן חלק
מהדרישות המפורטות בהסכם:
שלב א' -פיקוח על הפרויקט בשלב התכנון


ביקורים באתר הפרויקט כדי לעמוד על התנאים המיוחדים של האתר וסביבתו.



עריכת לוח זמנים לתכנון ולמסירת תוכניות ומעקב אחר התקדמות התכנון.



השתתפות בבדיק ת התכוניות של המתכננים והיועצים השונים על מנת לוודא את
התאמתן והשלמתן אחת את השנייה.



בדיקת האומדן התקציבי שיוכן ע"י המתכננים והיועצים וחוות דעת עליהם.

שלב ב' -תיאום ומעקב אחר ביצוע
 שמירה על המסגרת התקציבית במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט .עדכון התקציב
במקרה של סטיות ,ודווח למזמינה (עיריית נצרת עילית) כולל מקור הסטייה וסיבת,
כגון שינויים במדד היוקר ,שינוי בפרוגרמה וכד'.


אין המפקח רשאי לאשר חריגות מסעיפים החוזה ללא אישור גזבר ומהנדס
העירייה ,כל חריגה צפויה תועלה ע"י המפקח לדיון בפני גזבר ומהנדס העירייה.

 דווח מפורט ושוטף למזמינה על ביצוע הפרויקט ,מבחינת התקדמות העבודה ולוח
זמנים,המחירים והמסגרת התקציבית.
שלב ג' -פיקוח באתר


פיקוח מקצועי קבוע ומתמיד (יום יומי) על ביצוע הפרויקט באתר ,במקומות
העבודה והייצור של המוצרים לפני הבאתם לאתר ודווח מפורט בהתאם.



ביקורת ואישור סימון וקביעת הגובה באמצעות מודד של חלקי הפרויקט באתר.



קבלת לו"ז לביצוע העבודות מאת הקבלן ,ומעקב אחר עמידת הקבלן בלו"ז שנקבע.

בסעיף ( 9ב) להסכם ,הנוגע לאחריות המפקח מציין ההסכם כדלקמן:
"ביצע המפקח את העבודות המוזמנות בסטייה או בניגוד לחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה
 , 0825ו/או לכל תקנה ו/או צו על פיו ו/או בניגוד לכל דין ,לרבות הוראות של רשויות
מוסמכות כלשהן ו/או בניגוד לכל תקן מחייב ו/או בניגוד להסכם ו/או בחסר ו/או
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באיחור ו/או שלא ברמה או בטיב הנאותים ,זכאית המזמינה (עיריית נצרת עילית) בנוסף
לכל זכות אחרת על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,לדרוש ולקבל מאת המפקח פיצוי מלא
על הפסדים או נזקים שייגרמו למזמינה כתוצאה מהאמור לעיל"
 .1.1ממצאים
 .1.1.6ליקויים חמורים וביצוע עבודה רשלנית בפרויקט
כפי שצוין לעיל ,במבוא לדוח הביקורת ,ממצאי הבדיקה שביצעו מס' מומחים
חיצוניים לעבודות שבוצעו בפרויקט ,העלו תמונה עגומה של ליקויים חמורים
בביצוע העבודות בפרויקט .על פי חוות הדעת שהוגשה על ידם ,העבודות לא
בוצעו על פי התכנון הקונסטרוקטיבי ,ולא על פי דרישות חוק התכנון והבנייה
והתקן הישראלי המחייב.
להלן פירוט חלק מהליקויים שעלו מחוות הדעת של המומחים:
חוות הדעת של יועץ הקרקע אינג' חנא חוראני מתאריך :19.13.6105
ביום  03/12/2014הוזמנתי לאתר לאחר שהתפתחו בחלקים ממנו שקיעות
מסיביות .נדרשתי ע"י העירייה לבדוק באופן מדגמי ולחוות את דעתי לגבי מידת
התאמת הביצוע של הקבלן לדרישות התכנון ,בכל הנוגע ל-:


הרכב המילויים שבוצעו בכבישים.



הרכב המילויים שבוצעו בגב הקירות התומכים ובקדמתם.



בחינה של שכבת הביסוס שעליה בוססו הקירות התומכים.

במסגרת הבדיקה ,נדרשנו לחשוף את גב ובוהן (יסוד) הקירות התומכים ,במספר
חתכים שונים ,לצורך בחינתם ע"י הקונסטרוקטור.
להלן תוצאות ומסקנות הבדיקה:
א .המילויים בתחום הכבישים – אין התאמה לדרישות התכנון.
א .6.הרכב המילויים בתחום הכבישים נבדק באופן מדגמי ,ונמצאה בסטייה
ניכרת עד טוטאלית מדרישות התכנון.
א .1.לא אותרה שכבת המילוי הנברר שתוכננה מתחת למבנה המיסעה ,ולא
אותרו מילויים גרנולריים שתוכננו מתחתיה ביתר נפח המילויים .בתחום
עומקים אלו אותרו מילויים חואריים ,חרסיתיים וקרטוניים ,בחלקם עם
תכולת פסולת ,ללא כל סימן לביצועם בהידוק .אנו מתרשמים כי מילויים
אלו הם לא אחר מאשר אותם מילויים שהיו שפוכים ברחבי האתר ואשר
הנחיות התכנון כללו דרישה לסילוקם המלא.
א .3.במצב זה ,מבנה המיסעה ,התשתיות ומשטחי הפיתוח בוססו בתנאי
ביסוס נחותים ביחס למתוכנן ולנדרש ,מצב שגורם להתקצרות אורך חיי
המיסעה ,ומגביר משמעותית את הפוטנציאל להתפתחות שקיעות לא
אחידות אשר גודלן ועוצמתן עומדים ביחס ישר לעובי והרכב המילויים
בכל נקודה ונקודה.
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א .4.במצב זה ,דרוש לפרק את המיסעה והמילויים הקיימים ולבצען מחדש
בהתאם לדרישות התכנון.

ב .המילויים בגב הקירות התומכים ובקדמתם  -אין התאמה לדרישות התכנון.
ב .6.הרכב המילויים בגב הקירות התומכים ובקדמתם ,נבדק באופן מדגמי,
ונמצאה בסטייה טוטאלית מדרישות התכנון ,עיקרם חואר וחרסית עם
תכולות משתנות של פסולת.
ב .1.אנו מתרשמים כי מילויים אלו הם לא אחר מאשר אותם מילויים שהיו
שפוכים ברחבי האתר ואשר הנחיות התכנון כללו דרישה לסילוקם המלא.

ג .הקירות התומכים -בסטייה ניכרת מדרישות התכנון
ג .6.במרבית הבורות ,שכבת הביסוס של הקיר איננה בהתאם לדרישות
התכנון ונמצאת בסטייה טוטאלית מהם ,קירות שבוססו מעל גבי
מילויים קיימים או ישירות על גבי שכבות פלסטיות ללא החלפת קרקע
כנדרש.
ג .1.ממצא זה הנו בעל השלכות תכנוניות על יציבות הקירות ורמת יציבותם,
מהווה פגיעה אנושה בתנאי ביסוסם ,מקטין את מקדמי הביטחון
להחלקה ולהיפוך ,עלול לאפשר התפתחות דפורמציות גדולות לאורך זמן
ואף לסכן את יציבות הקיר ,הכביש והפיתוח הנתמכים על ידו.
ג .3.מימדי הקיר שהתגלו בבורות האחוריים היו בחוסר ניכר ביחס לנדרש.
ג .4.במקום צורה מדורגת ,צורת גב הקיר שנחשפה הייתה עם בליטות בטון
קונסוליות ובטון מעורב עם אבנים ,קרקע ופסולת .ממצא זה מעיד כי
היציקה בוצעה כנגד מילויים ששפך הקבלן ,בד בבד עם ביצוע היציקות
לגובה הקיר ולא כנגד טפסנות כמקובל .שיטה זו מעלה חשדות כבדים
לגבי טיב הקיר ,התחברות היציקות השונות לגובהו ,והיבטים אחרים ברי
השפעה על יציבות הקיר.
ג .2.עומק ההטמנה שהתגלה בבורות רבים היה נמוך מהנדרש.
ג .1.מימדי בליטת יסוד הקיר (בוהן הקיר) שהתגלו היו מצומצמים ,ובמקרים
לא מעטים לא היה בוהן בכלל.
ג .8.לא התגלתה שכבת ניקוז אחורית בצמוד לגב הקירות ועולה חשש
לתקינות הנקזים בקיר.
ג .7.ניתן לסכם כי הביצוע של הקירות התומכים נמצא בסטייה ניכרת
מדרישות התכנון.
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חוות הדעת של הקונסטרוקטור יוסף מרג'יה מתאריך :01.13.6105
"הקירות בחתכים שנבדקו לא בוצעו לפי התכנון הקונסטרוקטיבי שערכתי
על פי החישובים הסטטיים ודרישות חוק התכנון והבניה והתקנות שעל פיו
והתקן הישראלי המחייב ת"י מס'  , 841להלן עיקר הליקויים והסטיות
בביצוע הקירות:


אין מספיק נקזים  "4כל  6.5מ"ר עם הטיפול הדרוש בהם  ,בחלק
האחורי של הקירות ,דבר שלא משחרר מספיק את הלחץ
ההידרוסטאטי ,גורם לרטיבות יתר מאחורי הקיר ,ומחליש חוזק המגע
של הקרקע מתחת לקיר ויסודו ,ועלול לגורם לסדקים ושקיעות ותזוזות
בקרקע ובקיר עצמו וכן עלול לגרום להתמוטטות ולהתהפכות הקיר
בעתיד.



אין תפרים אנכים לכל רוחב/חתך הקיר ,בקטעים אחרים המרחק בין
התפרים גדול מחמשה מטרים ,ומיקום התפרים אינו בקפיצות בגובה
(שינוי בגבהים/מדרגות) דבר שעלול ,ללא ספק ,לגרום לסדקים ,והחלשת
הקירות בנוסף להשפעת הנקזים הנ"ל ,יש חשש להתמוטטות הקירות .



המילויים והמצעים אינם על פי המתוכנן וחו"ד יועץ הקרקע  ,ברוב
החתכים שנבדקו .גם ההידוק והשיפוע (לפחות  )6%במספר מקומות
אינו לפי המתוכנן ,דבר שעלול לגרום לשקיעות ,סדקים בקרקע ,צמיחת
שיחים ועשבים והצטברות רטיבות ,מים ,צמחים ,צמוד לקיר התומך,
ולאטימת הנקזים בשורה התחתונה ואח"כ שקיעת הקיר והופעת
סדקים רציניים ,עד להתמוטטותו ולהתהפכותו בעתיד ,דבר שמהווה
סכנה בטיחותית רצינית .

ממצאי חוות הדעת הנ"ל מצביעים על ליקויים חמורים שנעשו בעבודת ביצוע
הפרויקט בפועל על ידי החברה המבצעת (חברת נדים כמאל ובניו בע"מ).
העבודות בוצעו שלא על פי התכנון הקונסטרוקטיבי ,ולא על פי דרישות חוק
התכנון והבנייה והתקן הישראלי המחייב .העבודה שבוצעה יצרה נזקים גדולים
לפרויקט ,ויצרה סיכונים בטיחותיים מהותיים.
כמו כן ,החברה המפקחת על הפרויקט מטעם העירייה (חברת וקסמן גוברין
בע"מ),שתפקידה היה למנוע מקרים שכאלו ,התרשלה בתפקידה ולא ביצעה את
פעולות הפיקוח כפי שנדרש מההסכם שנחתם עימה )כמפורט בסעיף  2.0לעיל).
 .1.1.1ליקויים בבקרה על חריגות מכתב הכמויות
במסגרת הביקורת נבדק תהליך הבקרה בביצוע השוטף של הפרויקט ,ואופן
הפיקוח על חריגות מכתב הכמויות שהוגדר על ידי מתכנן הפרויקט .בין השאר
בוצעה השוואה בין הנתונים הקיימים בכתב הכמויות המקורי שהוגדר על ידי
מתכנן הפרויקט ,לבין הכמויות המופיעות בחשבונות השוטפים שהוגשו על ידי
הקבלן.
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מהבדיקה עלו מס' ליקויים כדלהלן:
 .1.1.1.6אי התאמת כתב הכמויות המקורי להיקף הפרויקט שבוצע בפועל
מבדיקתי עולה כי למרות שהמכרז המקורי הגדיר את סכום הפרויקט
בסך  ₪ 9,157,474 -כולל מע"מ (גובה ההצעה הזוכה של חברת נדים
כמאל) ,בסופו של דבר ,בגלל היעדר תקציב מלא לפרויקט ,נחתם חוזה
ביצוע עם החברה המבצעת על סכום של  ₪ 5,546,626כולל מע"מ בלבד,
כאשר חלק מתכולת הפרויקט ירדה ,והועברה לשלב ב' של הפרויקט.
עולה כי כתב הכמויות המקורי שהוגדר לפרויקט הכולל לא עודכן
בעקבות הפחתת חוזה הביצוע ,ואף לא הוגדר בבירור אילו מחלקי
הפרויקט יורדים מכתב הכמויות.
מצב זה החליש את הבקרה על ביצוע הפרויקט ,ואישור חשבונות הקבלן
לתשלום .כאשר לא ניתן היה לדעת בגין איזה סעיף בכתב הכמויות
הקבלן יכול לדווח ובגין איזה סעיף אינו יכול לדווח ,בעקבות היקף
העבודה בחוזה.
 .1.1.1.1חריגות משמעותיות מכתב הכמויות
מהשוואת נתוני חשבונות הקבלן לנתוני כתב הכמויות שהוגדר על ידי
מתכנן הפרויקט עולה כי בסעיפים מסוימים קיימות חריגות מהותיות
בנתוני הכמויות בחשבונות הקבלן לעומת הכמויות שהוגדרו בכתב
הכמויות  ,לעיתים אף מדובר בחריגות של מאות אחוזים .כמו כן לא
נמצא כל אישור בכתב של גורם מורשה מהעירייה שאישר את החריגות
המהותיות הללו ,וזאת בניגוד להסכם שנחתם עם החברה המפקחת
(ראה סעיף  2.0לעיל).
להלן פירוט חלק מהסעיפים בהם בוצעו חריגות מהותיות:
כתב כמויות  /אמדן

סעיף
08.11.0040
08.11.0045

08.11.0047
08.12.0020
40.53.0160
40.54.0020
40.70.0010
44.11.0200
51.64.0010
51.64.0100
51.64.0250

57.51.0682

תאור
חפירה בעבודת
ידיים
תוספת עבור כל
 02ס"מ העמקת
חפירה
תוספת עבור
מילוי חפירה
בחול דיונות
תא בקרה עגול
בקוטר  02ס"מ
אבן סימון
לעיוורים
אבן שפה במידות
7150/5722ס"מ
קיר כובד אבן
לקט עם גב בטון
" אורלי גדרות"
מעקה מנרב
תא קליטה ראשי
תוספת לתא
קליטה ראשי
תוספת לתא
קליטה עבור
מסגרת ורשת
צינורות מבטון
מזוין דרג  /קוטר
 02בעומק מעל
 771/מ'

כמות

מחיר
יחידה

נתוני חשבון סופי -קבלן
כמות
בחשבון
סופי

מחיר
אומדן

מחיר
יחידה

אחוז
חריגה
מכתב
הכמויות

סכום
מצטבר

חריגה
בש"ח

10

115

1,150

58

85

480%

4,930

3,780

50

13

650

700.16

8

1300%

5,601.28

4,951

50

95

4,750

140

85

180%

11,902.55

7,153

5

1,450

7,250

12

1850

140%

22,200

14,950

35

180

6,300

52

150

48%

7,791

1,491

560

71

39,760

789

60

41%

47342.4

7,582

1400

610

854,000

3,555

360

154%

1,279,800

425,800

120

250

30,000

258

300

115%

77,400

47,400

4

3300

13,200

14

2200

250%

30,800

17,600

4

2400

9,600

14

1800

250%

25,200

15,600

4

560

2,240

14

150

250%

2,100

-140

20

710

14,200

58.35

730

192%

42,595.5

28,396
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כתב כמויות  /אמדן

סעיף
57.51.0687

57.51.1017

57.62.0250

57.62.0361

40.70.0011

תאור
צינורות מבטון
מזוין דרג  /קוטר
 02בעומק מעל
 571/מ'
צינורות מבטון
מזוין דרג  /קוטר
 02בעומק מעל
 571/מ'
שוחות בקרה
מרובעות במידות
 7025752בעומק
מעל 570/
שוחות בקרה
מרובעות במידות
 7/257/2בעומק
עד /7/2
קיר כובד אבן
לקט עם גב בטון

נתוני חשבון סופי -קבלן
אחוז
חריגה
מכתב
הכמויות

סכום
מצטבר

חריגה
בש"ח

20

980

19,600

41.48

950

107%

39,406

19,806

55

1,350

74,250

168.87

1300

207%

219,531

145,281

1

11,300

11,300

3

9150

200%

27,450

16,150

1

35,749

35,749

4

16500

300%

66,000

30,251

670

450

301,500

1585

360

137%

570,600

269,100

כמות

מחיר
יחידה

מחיר
אומדן

כמות
בחשבון
סופי

מחיר
יחידה

 .1.3המלצות
 .1.3.6הגשת תביעת כנגד החברה המבצעת והחברה המפקחת
על העירייה להגיש תביעת נזיקין כנגד החברה המבצעת בפרויקט(חברת "נדים
כמאל ובניו בע"מ) והחברה המפקחת בפרויקט (חברת "וקסמן גוברין שטרן
בע"מ") על הנזקים שנגרמו לה בעקבות העבודה הרשלנית של החברות הנ"ל.
 .1.3.1מינוי גורם פיקוח פנימי מטעם העירייה
יש להגדיר בעל תפקיד באגף ההנדסה בעירייה שיבצע פיקוח עליון לפרויקטים
גדולים המבוצעים מטעם העירייה.
 .1.3.3הגדרת מדויקת של היקף הפרויקט וכתב הכמויות מתאים
בכל מקרה בו חל שינוי בהיקף בפרויקט המבוצע (כפי שקרה בפרויקט זה) על
העירייה להגדיר במדויק את היקף הפרויקט החדש ואת כתב הכמויות המעודכן
להיקף זה.

 .1.3.4אכיפת אישור חריגה מכתב הכמויות
אין לאשר תשלום לחברה המבצעת במידה וחרגה מכתב הכמויות ללא אישור
מראש מהגורמים המורשים בעירייה( מהנדס ,גזבר וכדו').
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 .8תהליך התשלומים לחברה המבצעת
 .8.6רקע
במהלך ביצוע הפרויקט ,הגיש הקבלן המבצע  5חשבונות שוטפים מלבד החשבון הסופי ,על פי
החוזה שנחתם עם החברה המבצעת ,החשבונות ישולמו תוך  21יום מיום אישורם על ידי
המפקח.
הקדמת מועדי התשלום:


חשבונות מס'  0ו  6הוגשו ושולמו כעבור  21יום.



בתאריך  4/5/04הוגש חשבון מס'  ,3לחשבון זה ביקשה החברה המבצעת להקדים את
מועד התשלום בתמורה להפחתת התשלום בשיעור של  ,4%ואכן בוצעה הקדמת חלק
מהתשלום לתאריך  30( 5/2/04יום לאחר הגשת התשלום במקום  21יום) בסך ₪ 511,111
ולאחר שבוע ב 06/2/04בוצע תשלום יתרת החשבון.
תופעה זו של הקדמת התשלום תמורת הפחתה של  4%חזרה על עצמה גם בחשבונות מס'
 4ו.5



חשבון  4הוגש על ידי החברה המבצעת לתשלום על סך  , ₪ 810,475חשבון זה אושר על
ידי החברה המפקחת .לאחר בדיקת החשבון לפני אישורו לתשלום על ידי מהנדסת
העירייה ,התגלה כי החשבון כלל סעיפים שונים על עבודות שעדיין לא בוצעו בפועל,
בעקבות הערת המהנדסת החשבון הופחת בשיעור של כ ,51%-הוסרו ממנו הסעיפים הנ"ל
והוגש בסכום מתוקן של  ₪ 459,629בלבד.

להלן פירוט התשלומים בפרויקט:
מס'
חשבון

תאריך
הגשת
החשבון

סכום שהוגש

תאריך
תשלום

סכום תשלום

תאריך
תשלום
נוסף

סכום

0
6

63/0/04
5/3/04

₪ 238,735
₪ 0,042,342

63/3/04
5/5/04

-

3

4/5/04

₪ 0,581,301

5/2/04
מקדמה

₪ 511,111

06/2/04
יתרת
תשלום

-

4

68/2/04

()₪ 810,475
לאחר תיקונים
בחשבון ע"י
מהנדסת
העירייה
החשבון הופחת
לסך:
₪459,627

67/7/04
מקדמה

5

31/00/04

₪ 853,043

סופי

66/0/05

₪ 0,148,319

סה"כ

₪ 5,937,018

₪ 680,111

3/06/04
הקדמת
התשלום
במלואו
לא שולם

04/9/04
יתרת
תשלום

₪ 0,162,701

₪ 059,627

סכום
ההפחתה
בגין הקדמת
התשלום

סה"כ
תשלום בפועל
₪ 238,735
₪ 0,042,342

()₪ 23,211

()₪ 8,111

₪ 0,562,701

₪ 448,627

-

()₪ 47,257

₪ 815,459

1

1

1

1

₪ 0,282,495

₪ 0,094,877

()₪ 061,657

₪ 4,797,913

₪ 815,495

-

הערה :יש לתת את הדעת לתופעת הקדמת התשלומים בפרויקט זה .מצד אחד ההפחתה
בתשלומים חוסכת לקופת העירייה סכומים נכבדים (מעל  ₪ 611,111בפרויקט זה) ,אך מצד
שני ,תופעה זו מצביעה על מצב כלכלי בעייתי מאוד של החברה המבצעת ,שמסכימה
להפחית סכומים משמעותיים מהתשלומים המגיעים לה ,בשיעור של  ,4%וזאת תמורת
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הקדמת התשלום בחודש או חודשיים (מגלם שיעור של בין  14-47%ריבית שנתית!!) .נתון
זה מצביע על קושי תזרימי מהותי הקיים בחברה המבצעת ,ומעלה חשש להמשך יכולתה
לבצע את הפרויקט על פי ההסכם .על העירייה לתת תשומת לב יתירה לספקים כגון הנ"ל,
ולהתחייבויותיהם העתידיות לעירייה.
 .8.1ממצאים
 .8.1.6חיוב העירייה בגין עבודות שהוגדר כי יבוצעו על חשבון הקבלן המבצע
מבדיקת החשבונות שהוגשו לעירייה על ידי החברה המבצעת ,והשוואתם אל
כתב הכמויות והמפרט בחוזה העבודה עולה כי העירייה חויבה על עבודות
שהוגדרו בחוזה העבודה כי יבוצעו על חשבון הקבלן המבצע ,להלן הפירוט:
 .8.1.6.6חיוב בגין סילוק עודפי עפר ופסולת
בחשבון מס'  3שהוגש על ידי הקבלן המבצע בחודש מאי  ,6104בפרק – 88
עבודות נוספות (שאינן כלולות בכתב הכמויות המקורי) מופיע סעיף מס'
 – 88.10.1112פינוי פסולת בתחום הרשות ,הסעיף כולל כמות של  3415קוב
במחיר של  ₪ 59.5לקוב ,המחיר הכולל לפני מע"מ בגין סעיף זה הינו
 ₪ 088,086ובתוספת מע"מ הסכום ששולם בגין סעיף זה הינו . ₪ 635,147
במפרט הטכני לחוזה ,במסמך א"– 0תנאים כלליים מיוחדים והדגשים"
(עמוד  48במפרט) בסעיף  6מופיע הסעיף הבא:
"סילוק עודפי עפר ופסולת  -הובלת עודפי העפר והפסולת תהיה עד למקום
שפך מאושר כחוק ללא הגבלת מרחק ,באחריות ועל חשבון הקבלן .הקבלן
יידרש לקבל אישור מכל הגורמים הרלוונטיים לפינוי החומר מהאתר
ושפיכתו במקום המאושר ,לרבות עלות אגרות שונות על חשבונו .עודפי העפר
יפוזרו במקום השפך על פי הנחיות הגורם המאשר .הפסולת ,אם תהיה
כזאת ,תועבר לאתר פסולת מאושר להטמנה ע"ח הקבלן ,לרבות התשלום
עבור ההטמנה וההוצאות האחרות .לא תשולם לקבלן תוספת כלשהי
והמחיר ייכלל במחיר החפירה/חציבה בחוזה".
יתרה מכך ,ממצאי הבדיקות בשטח של המומחים השונים (ראה סעיף
 ,)2.6.0מצביעים על כך שכלל לא בוצע פינוי עפר מהאתר ,ובייחוד לא בכמות
שכזו( 3411קוב) .ונצטט מחוות הדעת " אנו מתרשמים כי מילויים אלו הם
לא אחר מאשר אותם מילויים שהיו שפוכים ברחבי האתר ואשר הנחיות
התכנון כללו דרישה לסילוקם המלא".
 .8.1.6.1חיוב בגין תכנון קירות קרקע
בחשבון מס'  5שהוגש על ידי הקבלן המבצע ,בפרק  – 88עבודות נוספות (שאינן
כלולות בכתב הכמויות המקורי) מופיע סעיף מס'  – 88.10.1110תשלום עבור
תכנון לקירות ,סעיף זה חוייב במצטבר בסכום של  ₪ 35,529ובתוספת מע"מ
הסכום הכולל הינו ₪ 40,871
במפרט הטכני לחוזה ,במסמך א"– 0תנאים כלליים מיוחדים והדגשים" (עמוד
 48במפרט) בסעיף  06מופיע הסעיף הבא:
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"קירות קרקע משוריינת  :התכנון המפורט שייעשה באמתעות הקבלן ע"י
קונסטרוקטור מאושר ע"י המזמין ורשום ברשם המהנדסים ,כלול במחיר
הקיר ולא ישולם עליו בנפרד"...
 .8.3המלצות
 .8.3.6דרישה להשבת התשלומים ששולמו שלא בהתאם לחוזה.
במסגרת התביעה שתוגש נגד החברה המבצעת והחברה המפקחת ,יש לדרוש
בנוסף גם את השבת התשלומים הנ"ל ששולמו שלא בהתאם לחוזה.

 .8.3.1מינוי גורם פיקוח פנימי מטעם העירייה
כפי שצוין בהמלצה לעיל מס'  ,2.3.6יש להגדיר בעל תפקיד בעירייה שיבצע
פיקוח עליון לפרויקטים גדולים המבוצעים מטעם העירייה .גורם פיקוח זה יהיה
בקיא בפרטי חוזה הביצוע של הפרויקט עליו הוא אחראי ,ויבצע בקרה על
החשבונות לתשלום המוגשים על ידי החברה המבצעת.
 .8.3.3הגברת הבקרה על סעיף עבודות נוספות בחשבונות
יש להגביר את הבקרה על הסעיפים בחשבונות המוגשים לתשלום הנמצאים תחת
פרק" -עבודות נוספות"  .סעיפים אלו לא כלולים בכתב הכמויות המקורי ונדרש
אישור מטעם העירייה לכל סעיף וסעיף בפרק זה.

34

 .7תגובת מהנדסת העירייה:
 77בפתיחת דברי ברצוני לציין שפרסום מכרז לביצוע פרויקט ביצוע תשתיות ציבוריות במתחם
כיתן ובחירת החברה המפקחת התקיימו בשנים  ,0270-0275שנתיים טרם כניסתי לתפקיד
מהנדסת העיר7
 70בסוף שנת -0275תחילת  ,027/התחלתי לפעול כדי להזמין מומחים לבדיקת טיב העבודה
שבוצעה ע"י הקבלן נדים כמאל 7לאור הבדיקות התגלו ליקויים חמורים בביצוע העבודות7
 75אני מסכימה עם המלצתך במתן משקל לנושא ניסיון בתהליך מכרז לבחירת הקבלן המבצע
(כולל ביצוע תחקיר מקדים) ובחירת החברה המפקחת ,כולל חישוב שכר הטרחה שלה על
בסיס סכום סופי ולא עפ"י אחוזים מעלות הביצוע7
 75בנושא ליקויים בבקרה על החריגות מכתב הכמויות ,אין ברשותי נתונים האם הוכן כתב כמויות
מעודכן לביצוע הפרויקט על-פי מסגרת תקציבית חדשה שאושרה בסך  ₪ /,/50,000במקום
7₪ 0,2/1,515
 7/חריגות משמעותיות מכתב הכמויות שפירטת בסעיף  ,0707070בנוסף לליקויים בטיב העבודה
שהתגלו בשטח וגרמו לנו ליזום בדיקה מנומקת של הפרויקט כולו7
 70בעקבות הנתונים שהתקבלו אצלנו ובהתאם להמלצתך בסעיף  ,07577הוגשה תביעת נזיקין
כנגד החברה המבצעת "נדים כמאל" והחברה המפקחת "ווקסמן גוברין שטרן"7
 71המלצתך החשובה למינוי גורם פיקוח פנימי מטעם העירייה – סעיף  ,07570יכולה להתבצע
בתנאים הבאים :גיוס העירייה בתפקיד נוסף של מנהל פרויקט שילווה פרויקטים גדולים
(פיקוח עליון) ,או השכרת שירות של חברת בקרה חיצונית (הדבר מקובל במשרדי ממשלה)7
 70סעיפים  07575ו – 07575 -יש לחדש הנחיות למנהלי הפרויקטים וגם למהנדסי ביצוע ,שתשלום
לעבודות חריגות יבוצע רק לאחר אישור מראש מהגורמים המורשים בעירייה ,כולל רישום
ביומני עבודה7
 79ממצאים  – 170סילוק עודפי עפר ופסולת ,אין ברשותי מסמכים ונתונים בנושא דרישת העירייה
לפינוי הפסולת שהיה באתר לפני התחלת העבודה 7הנושא דורש בירור מול חברת ווקסמן
גוברין ו5או מול מהנדסת העיר הקודמת7
 772שכר טרחה לתכנון קירות קרקע – לפי דעתי שכ"ט אושר על ידי המהנדסת הקודמת ,אני
אישרתי לבצע עבודות בדיקת חישובי כמויות לקירות תומכים ,העבודה בוצעה ע"י אינג' יוסף
מרג'יה ,אך טרם שולם לו שכ"ט מסיבת אי-תשלום החשבון הסופי של הקבלן ותהליך משפטי
שטרם הסתיים7

ב ב ר כ ה,
אינג' סבטלנה גרמן
מהנדסת העיר
וראש מינהל הנדסה
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נצרת

עיריית

עילית

Municipality of Nazrath - Illit , Israel

מ ב ק ר
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ה צ י ב ו ר

דוח ביקורת
בנושא:
קבלן עבודות שנתי
חברת "הענף הירוק" בע"מ

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר עיריית נצרת עילית ,פרסום ללא נטילת רשות מטעם המבקר ,אסור
על-פי סעיף 071ג (ו) לפקודת העיריות [נוסח חדש].
המפר הוראה זו ,דינו – מאסר שנה.

________________________________ __________________________
Municipality of Nazareth-Illit, Israel
עיריית נצרת עילית
רח' גלבוע  ,61נצרת עילית  ,68171טל 04-6478831 .פקס04-6456830 :
http://www.nazareth-illit.muni.il
Email: yinonbi@nallit.org.il
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 .6רקע
אחת לתקופה ,מתקשרת העירייה בחוזה עם קבלן שנתי לביצוע עבודות שיפוצים ,תחזוקה
ועבודות הנדסיות שונות ,וזאת לאחר ביצוע הליך מכרז פומבי בנושא.
בשנת  6103פרסמה העירייה "מכרזי מחירון שנתי לביצוע" בנושא עבודות כבישים תשתיות
ופיתוח (ענף  )611ובנושא עבודות בינוי (ענף  .)011ב 6-המכרזים הללו זכה הקבלן "הענף
הירוק בע"מ" שהצעתו הייתה הנחה בגובה  41%ממחירון דקל.
החוזה עם הקבלן הזוכה נחתם ב ,63.16.04-והוארך ל 3-שנים נוספות עד ליום .66.16.6107
עבודות הקבלן נבדקות ,מפוקחות ,ומאושרות על ידי מפקחים מאגף ההנדסה בעירייה.
על פי החוזה עם הקבלן העבודות צריכות להתבצע על פי המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע
גם בכינוי "הספר הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית.
במסגרת ביקורת זו נבחן טיב ואיכות עבודות הקבלן ,ונאותות נתוני החשבונות והדיווחים
שהגיש לעירייה .ביקורת זו בוצעה בסיוע ושיתוף יועץ הנדסי מומחה.
דוח ביקורת זה מבליט את הליקויים והממצאים שעלו מהבדיקות שבוצעו במסגרת
הביקורת ,אך אין בו כדי להשליך על כלל העבודה החשובה והמקצועית המבוצעת בשוטף על
ידי אגף ההנדסה בעירייה ,הכולל ביצוע פיקוח וליווי של עשרות פרויקטים הנדסיים בהיקפים
של עשרות מילוני שקלים בשנה.
כמו כן ,ברצוני להודות למהנדסת העירייה ולצוות עובדי אגף ההנדסה על שיתוף הפעולה
המלא במהלך הביקורת ,וההתייחסות הרצינית לכל הממצאים שעלו בביקורת זו.

 .1מטרות הביקורת
 .1.6בחינת טיב ואיכות העבודות המבוצעות על ידי הקבלן השנתי ,על פי התקנים המקובלים,
ועל פי מפרט ה"ספר הכחול" שהינו המפרט המחייב על פי החוזה עם הקבלן.
 .1.1בחינת נאותות נתוני חשבונות הקבלן בהשוואה לביצוע העבודה בפועל.
 .1.3בחינת תהליך הפיקוח הבקרה והמעקב השוטף מצד עובדי אגף ההנדסה בעירייה.

 .3היקף הביקורת
במסגרת הביקורת נבחנו בין השאר הנושאים הבאים:
 .3.6הליך המכרז הפומבי לבחירת הקבלן הזוכה.
 .3.1סקירת החוזה שנחתם עם הקבלן הזוכה ונספחיו.
 .3.3תהליך הבקרה השוטפת על ביצוע העבודות במדגם של  3פרויקטים שבוצעו על ידי
הקבלן השנתי -חברת הענף הירוק בע"מ .הפרויקטים שנבדקו הינם:
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 .0שיפוצי קיץ בבי"ס "שרת" – היקף הפרויקט כ₪ 561,111 -
תכולת הפרויקט :תיקון ואיטום גגות ,צביעת כיתות ומסדרונות ,החלפת דלתות,
חיזוק ותיקון תקרת עץ(חט"ב).
 .6שיפוצי קיץ בבי"ס ממ"ד "ארבל"  -היקף הפרויקט כ₪ 451,111 -
תכולת הפרויקט :החלפת חלונות ,בניית שירותי נכים ,איטום גגות ,עבודות ריצוף
וחיפוי קרמיקה ,ועוד.
 .3פרויקט תשתית -שדרוג כביש מעלה יצחק פינת רחוב התאנה-
היקף הפרויקט  :כ₪ 0,611,111 -
תכולת הפרויקט :שדרוג כביש -קרצוף ריבוד ושינוי שיפועים ,החלפת מדרכות,
החלפת מעקות ,החלפת תמרורים ועוד.
בפרויקטים אלו נבדקו הנושאים הבאים:


בקרת כמות הדיווח של ביצוע העבודה בפועל אל מול הכמות שהוגדרה באומדן כתב
הכמויות.



בקרת התאמת סוג החומרים שמפורטים בכתב הכמויות ובחשבון הקבלן אל מול
סוג החומרים שבוצעו בפועל.



התאמת הביצוע לתכנון – סקירת טיב העבודה בשטח אל מול ההגדרות והמפרטים
הטכניים שהוגדרו על ידי המתכננים ,וכן אל מול המפרט המחייב "הספר הכחול".



בקרה תקציבית על סכומי התשלומים בפרויקט אל מול הסכומים שהוגדרו בחוזה
ובתב"ר.

 .4שיטת הביקורת
עבודת הביקורת בוצעה ,בין השאר ,בשיטות ובאופנים הבאים:
 .4.6ראיונות עם גורמים רלוונטיים מאגף ההנדסה בעירייה.
 .4.1סיור באתרי הפרויקטים עם ליווי והסבר של מפקח הפרויקט.
 .4.3בחינת מסמכי המכרזים וחוזה העבודה.
 .4.4בחינת יומני העבודה ,תכניות עדות ,בדיקות מעבדה.
 .4.2בחינת כתבי הכמויות ואומדן הפרויקט
 .4.1בחינת נתוני החשבונות לתשלום שהוגשו על ידי הקבלן המבצע ,והשוואתם לכתב
הכמויות המקורי ,ולנתוני הביצוע בפועל.
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ממצאי הביקורת
 .2תהליך תכנון הפרויקטים לביצוע
 .2.6רקע
שלב התכנון בפרויקט הנדסי הינו שלב קריטי וחשוב המשפיע על איכות העבודה ואופן
ביצועה .התכנון מבוצע בדרך כלל על ידי בעל מקצוע (אדריכל ,מהנדס ,וכדו') אשר קובע
את מפרט העבודה וכתב הכמויות לפרויקט .במסגרת הביקורת נסקרו מדגמית 3
פרויקטים שונים ,פרויקט תשתית ו 6פרויקטים של שיפוצי בתי ספר.
 .2.1ממצאים
 .2.1.6אי ביצוע תכנון מקדים לפרויקטי שיפוץ מוסדות החינוך
נמצא כי בפרויקטים העוסקים בשיפוץ בתי הספר ומוסדות החינוך השונים בעיר
לא מבוצע תהליך תכנון מסודר ,כפי שמתבצע בפרויקטי תשתית וכבישים.
תכולת ביצוע הפרויקט /שיפוץ נקבעת על ידי מנהל בית הספר בשיתוף עם אגף
ההנדסה בעירייה .אי ביצוע תהליך תכנון מסודר לפרויקטי השיפוץ בבתי הספר
פוגע באיכות העבודה וסדרי העדיפות בפרויקט ,כפי שיפורט בממצאים להלן.
 .2.1.1שינויים בפרויקט
מהשוואת נתוני כתב הכמויות ,בפרויקט שיפוץ בי"ס ארבל ,אל מול החשבון
הסופי שהוגש על ידי הקבלן ,עולה כי למעלה משליש מהסעיפים שבאים לידי
ביטוי בח-ן הסופי המשקף את הביצוע בפועל ,אינם חלק מהאומדן הראשוני.
הנ"ל מצביע על הכנה לקויה ולא מבוקרת ובניגוד לפרוגרמה מוסכמת.
 .2.1.3היעדר תהליך תעדוף תיקונים/משימות
נמצא כי לא מבוצע תעדוף תיקונים/משימות על ידי מינהל החינוך בעירייה או
יועץ מטעמו של התיקונים הנדרשים בבתי הספר .תיקונים בעלי משקל של
בטיחות ונגישות צריכים לקבל עדיפות על תיקונים אחרים .לדוגמא :בשיפוץ
שבוצע בבי"ס ארבל לא תוקנו מדרגות הכניסה הראשיות שאינן תקניות ומהוות
סכנה בטיחותית ,והרמפה לנגישות שהינה בשיפוע חד ולא תקין.
 .2.3המלצות
 .2.3.6ביצוע תהליך תכנון מסודר לפרויקטי שיפוץ מוסדות החינוך
יש לבצע הליך תכנון מסודר לפרויקטים העוסקים בשיפוץ מוסדות החינוך בעיר,
בשיתוף מינהל החינוך בעירייה ו/או יועץ מטעמו.

 .2.3.1ביצוע בקרה על שינויים וחריגות בפרויקטים
יש לקבוע מנגנון בעירייה שיאשר שינויים וחריגות בפרויקטים ,ניתן לבחור ועדה
מבין התפקידים  ,גזבר ,מהנדס ,מנכ"ל ,אחראי בטיחות ,מנהל ביה"ס וכיו"ב .
כל שינוי שיוגדר מהותי בכמויות או בסעיפים של אמדן הפרויקט הראשוני,
יצטרך אישור בכתב של המנגנון/הועדה.
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 .2.3.3ביצוע תעדוף משימות/תיקונים במוסדות החינוך
יש למנות גורם במינהל החינוך בעירייה ,שיבצע אחת לתקופה מיפוי של כל
התקלות והתיקונים הנדרשים במוסדות החינוך בעיר .כמו כן יגדיר את העדיפות
של התיקונים הנדרשים כאשר תיקונים בעלי משקל של בטיחות ונגישות צריכים
לקבל עדיפות על תיקונים אחרים.
 .2.3.4תיקון מהיר של הליקויים בנושא בטיחות
יש לפעול לתיקון מהיר ככל הניתן של הליקויים שמהווים סכנה בטיחותית
במוסדות החינוך.
תגובת מהנדסת העירייה:
סעיף 1.2.5

ביצוע תכנון מקדים
פרויקטים בנושא שיפוצי קיץ לא מועברים אל אגף ההנדסה לתכנון מראש ,לפיכך אין
אפשרות לבצע תהליך תכנון מסודר .רשימות לביצוע כולל תקציבים מתוכננים
אמורים להגיע אל מינהל ההנדסה בחודשים נובמבר-דצמבר בשנה קודמת ,זאת אומרת
 7-8חודשים טרם תחילת העבודה (חופשת הקיץ).

סעיף  1.2.2שינויים בפרויקטים
תכנון ראשוני לאישור קבלת תקציבים מבוצע בדרך כלל בלו"ז מצומצם מאוד ,לעיתים
פחות משבוע ימים .לאחר קבלת תקציב ,מהנדס ביצוע ממינהל ההנדסה מכין תכנון
מפורט לביצוע ,בהרבה מקרים ישנם שינויים ותוספות שמתקבלות מגורמים שונים
בעירייה ,כולל גם מגורמי אגף החינוך בפרק הזמן שהיה בין התכנון לביצוע.
בהמשך להמלצתך להסדרת מנגנון העירייה לאישור שינויים וחריגות לעבודות
הנדסיות ,הוחלט שלפני העברת אישור העבודה לקבלן ,המפקח יבקש אישור בכתב
ממהנדסת העיר לשינוי עבודות וזאת אם העבודות הנ"ל יבוצעו במסגרת הזמנות
מאושרות ללא חריגה מהתקציב ,אם יש צורך בהגדלת התקציב ,הדבר יועבר לאישור
וועדת שלושה (בהשתתפות מנכ"לית העירייה ,הגזבר והיועצת המשפטית).
סעיף  – 1.2.5תעדוף תיקונים
קיים תעדוף תיקונים מתוכננים לביצוע ,הרשימה מתקבלת בדרך כלל מאגף החינוך
ומותאמת לתקציבים העומדים לרשותנו עם נציגי מינהל ההנדסה.
ברצוני לציין שדרישת תיקוני מדרגות בבית ספר ארבל ,לא התקבלה בשנת 1142
והועברה אלינו במסגרת דוח ביקורתך ,עבודות לתיקוני מדרגות בבית הספר ארבל
תוכננו כבר והועברו לביצוע במסגרת עבודות שיפוצים .1147
סעיף  - 1.5המלצות
אני תומכת מאוד בהמלצתך לבצע הליך תכנון מסודר לפרויקטים העוסקים בשיפוץ
מוסדות חינוך בעיר ולמנות גורם במינהל החינוך בעירייה שיטפל בנושא חשוב זה.
אין כיום במינהל החינוך בעל תפקיד שאחראי על נושא הבטיחות ובדיקת ליקויים ,גם
במינהל ההנדסה קיים חוסר בכוח אדם .בשנה האחרונה כמות הפרויקטים לביצוע
הולכת וגדלה בהיקפים העומדים על עשרות מיליוני שקלים ,לפיכך חשוב מאוד
שניצול התקציבים יהיה מיטבי ביותר.
עדכון מחודש :18/68
 .0תיקון מדרגות הכניסה לבי"ס ארבל – בוצע.
 .6במהלך חודש  17/07פורסם מכרז כ"א לקליטת מהנדס ביצוע ,שיעסוק בתכנון השיפוצים
השונים במוסדות החינוך.
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 .1התאמת חשבונות הקבלן לעבודה שבוצעה בפועל
 .1.6רקע
במסגרת הביקורת נבדקה מידת ההתאמה בין סעיפי הביצוע שדווחו בחשבונות הקבלן
לבין כמות וסוג העבודה שבוצעה בפועל .במסגרת בדיקה זו נבדקו הנתונים הבאים:


סוג החומר שבוצע בפועל תואם את סוג החומר שדווח בחשבון הקבלן.



הכמות שבוצעה בפועל תואמת את הכמות שדווחה בחשבון הקבלן



אי ביצוע חיוב על סעיפים שהיו צריכים על פי החוזה להיות כלולים במחיר סעיף
אחר שבוצע.

 .1.1ממצאים
 .1.1.6אי התאמה בין הכמות שדווחה בחשבון הקבלן לכמות שבוצעה בפועל
מבדיקת סעיפי החשבון הסופי בפרויקט שדרוג כביש מעלה יצחק ורח' התאנה
התגלו פערים בין העבודה שבוצעה בפועל לבין הדיווח בחשבון הקבלן ,להלן
פירוט הפערים שנמצאו:
 .2.6.0.0פערים בסעיף  50.41.1001עבודות אספלט –שכבה נושאת עליונה SMA
בחשבון הסופי שהוגש על ידי הקבלן דווח כי בוצע ריבוד שכבת אספלט
עליונה מסוג ( SMAסוג שנחשב איכותי ויקר) בשטח של  5390מ"ר.
התעריף לתשלום למ"ר עבור סעיף זה הינו  .₪ 38.2בסיכום שולם בגין
סעיף זה סך של  ₪ 603,197לפני מע"מ.
מבדיקת העבודה בפועל עולה כי ריבוד השכבה מהסוג הנ"ל בוצע רק
בשטח של  4791מ"ר ,ואילו ביתרת השטח ,כ 211 -מ"ר (באיזור "כיכר
הבנות") ריבוד השכבה העליונה בוצע מסוג אספלט זול יותר .מאגף
ההנדסה נמסר כי בשטח זה בוצע ריבוד מסוג אספלט בזלתי.
תופעה זו של דיווח ותשלום שאינו תואם את ביצוע העבודה בפועל ,הינה
חמורה ,ומהווה סיכון לתשלומי יתר לקבלן ולאיכות עבודה שלא
בהתאם לתכנון.
 .2.6.0.6אי התאמה בסעיף  50.41.1181ריבוד שכבה עליונה אספלט "0
בחשבון הסופי שהוגש ע"י הקבלן דווח בסעיף  50.41.1181כי בוצע ריבוד
שכבה עליונה מבטון אספלט  "0בכמות של  312טון ,במחיר כולל של
 ₪ 76,532לפני מע"מ.
מבדיקת העבודות בפועל ,עולה כי כמות זו מתייחסת לריבוד שכבה
מקשרת ולא שכבה עליונה כפי שדווח בחשבון .מאגף ההנדסה נמסר כי
הסיווג לסעיף זה נעשה בטעות על ידי המפקח בפרויקט מטעם אגף
ההנדסה בעירייה.
מבדיקת משמעות ההבדל בסיווג זה במחירון "דקל" על פיו מתמחרים
את עלות ביצוע העבודות ,עולה כי הסעיף המתאים במחירון דקל לסוג
עבודה זו הוא סעיף  – 50.141.1163שמחירו  ₪ 36.4למ"ר ,המתייחס
לריבוד אספלט שכבה מקשרת בגודל  ."0היות והכמות שדווחה בחשבון
היתה  312טון ,ולא לפי מ"ר .ניתן להמיר את הכמות מטון למ"ר
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באמצעות נוסחה (שבה משתמשים בפועל בעיריות אחרות :כגון עיריית
ירושלים) .הנוסחה הינה כדלהלן:
שטח הפיזור * עובי השכבה * צפיפות שדה *  061%הידוק שכבת
האספלט.
על פי נוסחה זו עולה כי בכמות של  312טון ביצעו ריבוד שכבה מקשרת
בשטח של  0902מ"ר ,להלן הפירוט:
 312טון
( 0.6הידוק שכבה) * ( 1.12עובי שכבה) * ( 6.34צפיפות שדה)
מכאן שסך עלות העבודה הינה . ₪ 59,939 = 36.4 *0902
 .1.1.1ביצוע חיוב על סעיפים שהיו צריכים להיות כלולים במחיר סעיף אחר שבוצע.
 .2.6.6.0סעיף מס'  50.41.1661טאטוא אספלט קיים לפני ריסוס מאחה
בסעיף מס'  50.41.1661לחשבון הקבלן ,חויבה עבודת טאטוא אספלט
בכמות של  5265מ"ר בעלות כוללת של  ₪ 04,605כולל מע"מ.
בסעיף  50.11.19.10בנוגע לציפוי בתחליבים ביטומנים ב"ספר הכחול"
המהווה מפרט מחייב לעבודות הקבלן בחוזה ,מוגדר כדלהלן" :המדידה
תהיה לפי שטח במ"ר בציון סוג התחליב והכמות למ"ר .המחיר כולל גם
את ניקוי השטח לפני הריסוס באמצעים מכניים" .על פי סעיף זה לא
היה מקום לחייב כלל על עבודת הטאטוא בסעיף זה ,והוא היה צריך
להיות כלול בסעיפי הציפוי הקיימים בחשבון (+ 50.41.1100
7 )50.41.1102

 .1.3המלצות
 .1.3.6חיזוק הבקרה על נאותות נתוני החיוב בחשבונות הקבלן.
יש לקיים בקרה אפקטיבית על נאותות הנתונים המדווחים בחשבונות הקבלן.
יש להפיץ הנחיה/נוהל לכל המפקחים להקפיד על דיוק מקסימלי והתאמה מלאה
בין סעיפי הביצוע שדווחו בחשבונות הקבלן לבין כמות וסוג העבודה שבוצעה
בפועל.
כמו כן יש להקפיד שלא יתבצע חיוב נוסף בחשבונות הקבלן בגין סעיפים אשר
על פי החוזה או ה"ספר הכחול" צריכים להיות כלולים כבר בסעיף אחר.
 .1.3.1חיוב סעיפי סלילת אספלט ביחידות מדידת שטח(מ"ר) ולא ביחידות משקל.
יש להקפיד למדוד את סעיפי החיוב בגין סלילת אספלט ביחידות מדידת שטח
(מ"ר) .מדידה זו ניתנת לבקרה ולאימות על פי מדידה בפועל ותכנית ,ASMADE
ולא ביחידת משקל(לפי טון) אשר מסתמכת על תעודות שקילה שמגיש הקבלן
בלבד .במידה ולא ניתן היה לחשב לפי יחידות מדידת שטח ,והמדידה נעשתה
ביחידות של טון ,יקבל הקבלן תשלום עבור כמות בטון אספלט שלא תעלה על
הכמות המחושבת על פי הנוסחה הבאה :שטח הפיזור כפול עובי מתוכנן כפול
צפיפות השדה כפול  061%בגין הידוק השכבה.

41

תגובת מהנדסת העירייה:
סעיף 1.2.5.5

פערים בסעיף  34.11.1441עבודות אספלט –שכבה נושאת עליונה SMA
עפ"י מדידה שבוצעה על ידי מודד – בודק מטעמך (מצ"ב נספח א') ,רואים בבירור
בסה"כ  1422מ"ר
שקיימת חלוקה בין שטח הכביש
ובין שטח כיכר הבנות בסה"כ  4188מ"ר
סה"כ  3131מ"ר
בחשבון הסופי שהוגש ע"י מודד של הקבלן ,השטח יותר קטן בסה"כ  1535מ"ר
הפער בין המדידות הוא  75מ"ר  ₪ 23.2.32 = 56.21 Xשטרם שולמו
לקבלן .על-פי אישור המתכנן אינג' יהודה אשד ,אושר ביצוע אספלט בשטח של כ-
 211מ"ר שכבת אספלט עליונה נושאת מסוג אספלט של תערובת בזלטית וזאת
לצורך מניעת גלישת אספלט בסיבובי הכיכר.
מחיר אספלט מסוג בזלטי הוא  ₪ 52.77למ"ר.
ההפרש בעלות בין אספלט  SMAלאספלט בזלטי הוא:
סה"כ /₪מ"ר ( 211X)56.2-52.77מ"ר =₪ 51.3
הסכום הנ"ל מכסה תשלום חסר בסעיף  34.11.1441בגלל הפרש בשטחים שדווחו
על-ידי מודד בודק ומודד של הקבלן (₪ 23.2.31=56.2X)3131-3584

סעיף 1.2.5.2

אי התאמה בסעיף  – 34.11.1161ריבוד שכבה עליונה אספלט "4
לאחר בדיקה מנומקת והתייעצות עם גורמי מקצוע שונים ,הריני להודיעך הנוסחה
לחישוב שטח שבה משתמשים בפועל בעיריית ירושלים ,אינה נכונה ,לפיכך
חישובך שגוי .לא קיים פער במחיר.

סעיף 1.2.2

סעיף מס'  – 34.11.1111טאטוא אספלט קיים לפני ריסוס מאחה
תשלום עבור סעיף זה ,בוצע על-פי עבודות מתוכננות מראש ע"י המתכנן אינג'
יהודה אשד ,קבלן "הענף הירוק" בע"מ ביצע בפועל טאטוא אספלט על-פי דרישת
המפקח בתקופה שלאחר סיום עבודות השלמת מצעים והידוקים .העבודות הנ"ל
הסתיימו הרבה לפני עבודות קרצוף וריבוד אספלט .במסגרת עבודות קרצוף וריבוד
האספלט ,הקבלן ביצע בנוסף ניקוי שטח לפני הריסוס באמצעים מכניים וזאת ללא
תשלום נוסף ,מחיר קרצוף וריבוד כלל טאטוא הכביש ,הדבר ענה לדרישות
וההנחיות של "הספר הכחול".

 .8תכנון סעיפי העבודה בפרויקט באופן יעיל וחסכוני
 .8.6רקע
 6מהפרויקטים שנבדקו במסגרת הביקורת (עבודות השיפוץ בבתי הספר) תוכננו על פי
תכנון עצמי של עובדי אגף ההנדסה בעירייה ,ופרויקט התשתית -שדרוג כביש מעלה
יצחק ,תוכנן על ידי מתכנן חיצוני -אינג' יהודה אשד.
בתהליך התכנון ,מתאים המפקח מטעם אגף ההנדסה בעירייה את סעיפי ביצוע העבודה
הנדרשים ,לסעיפים המתאימים על פי מחירון "דקל" שבאמצעותם הקבלן יחייב עבור
עבודתו.
בפעולת התאמה זו ,במקרים רבים ,נדרש המפקח לשיקול דעת לאיזה סעיף במחירון
דקל לשייך את סעיף ביצוע העבודה ,מבין מספר אופציות אפשריות.
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 .8.1ממצאים
 .8.1.6תכנון עבודות חיזוק תקרת עץ בבית הספר "שרת"
במסגרת עבודות שיפוצי הקיץ בבית הספר "שרת" בוצע חיזוק לתקרת העץ
בבנייני חטיבת הביניים .הוסבר במקום ע"י המפקח ,שנעשה חיזוק עם בורגי עץ
לקונסטרוקציה הקיימת .למעשה הדרישות לביצוע העבודה היו מינמליות ,וכללו
חיזוק עם בורגי עץ באורך  5ס"מ והשלמת לוחות חסרים.
הסעיף ממחירון "דקל" שנבחר לחיוב בגין עבודה זו הינו סעיף מס' 61.01.8011
שהגדרתו במחירון היא":חיזוק קונסטרוקציית עץ (אגדים) לגג רעפים קיים ע"י
שימוש בלוחות עץ שפורקו מגג במקום אחר"
המחיר הנקוב לאחר הנחת הקבלן לסעיף זה הינו  ₪ 97.60למ"ר ,העלות הכוללת
שחויבה בגין סעיף זה הינה  ₪ 58,962ובתוספת מע"מ . ₪ 11,111
נמצא כי עלות העבודה מול הביצוע בפועל למ"ר מאד יקרה .ובהתבסס על
תמונות תקרת העץ מחודש  ,00/6105קודם ביצוע העבודה ,השלמת לוחות העץ
החסרים הייתה מינורית בלבד ,כך שעיקר העבודה הייתה חיזוק ע"י ברגים
בלבד.
לצורך השוואה בלבד וקבלת פרופורציה ,בחרתי ממחירון "דקל" את סעיף מס'
 -16.190.1101תקרות או גגות בטון ב 31-עובי  01ס"מ .העלות כ ₪ 82-למ"ר.
כפי שצוין לעיל העירייה שילמה בסעיף הנ"ל  ₪ 97.60מ"ר .זאת אומרת שעל
סעיף חיזוק תקרת העץ בברגים שילמה העירייה עלות קרובה מאוד לביצוע
תקרה חדשה מבטון.
העלות הגבוהה ששולמה בגין עבודה זו מצביעה על טעות משמעותית בשיקול
הדעת .סעיף זה היה ראוי להבחן בשל עלותו הגבוהה באופנים נוספים כגון:
ניתוח מחיר לפי תשומות עבודה ,עלויות,חומרים ,כ"א ,פיגום ,ובהתייחס
למחירון דקל ,להלן חישוב דוגמא:
סעיף  21.161.1161נגר מקצועי /₪ 45.2 -שעה.
סעיף  21.161.1161נגר עוזר/מגיש /₪ 37.5 -שעה.
סעיף  21.154.1101מגדל פיגום לחודש /₪ 411חודש.
עפ"י הערכה ,ניתן לבצע  5מ"ר בשעה.
ל 711-מ"ר שבוצעו נדרשים  041ש"ע  .נחשב לפי  051ש"ע.
 75ש"ע לפי .₪ 3461 = ₪ 45.2
 75ש"ע לפי .₪ 6906 = ₪ 37.5
חודש השכרת  6פיגומים = .₪ 911
ברגים  01ק"ג =.₪ 311
ב.צ.מ כ .₪ 911= 01%
סה"כ =.₪ 9036
השלמות עץ אורן לסה"כ =( .₪ 01,111מעל 0מ"ק/עץ אורן)
גם אם נגדיל את הסכומים ב  611 ,011או  311אחוז וכיו"ב ,העלויות עדיין ללא
פרופורציה (פער של כ ,)211%-דבר שמעלה הרבה סימני שאלה בנוגע לשיקול
דעת בתכנון העבודה הנ"ל.
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 .8.1.1תכנון עבודות איטום הגג בבית הספר "שרת"
בעבודות שיפוץ בי"ס שרת בוצעה עבודת איטום גגות בשטח כולל של כ0311 -
מ"ר ,על עבודה זו התבצע חיובים במס' סעיפי חיוב על פי הפירוט להלן:


סעיף  15.00.8011ניקוי גג בעלות של ( ₪ 7187לפני מע"מ).



סעיף  64.71.1151קילוף שכבות איטום בעלות של ( ₪ 61,418לפני מע"מ).



סעיף  15.03.1141איטום גגות ב 6-שכבות בעלות של ( ₪ 26,514לפני מע"מ).

מבחינת הסעיפים לתשלום שנבחרו עולה כי היה ניתן לחסוך בעלויות עבודות
האיטום ,ולחייב רק על סעיף האיטום עצמו ( )15.03.1141ללא סעיפי חיוב
נוספים .להלן הפירוט:
 .0סעיף  15.00.8011בגין ניקוי הגג צריך להיות כלול במחיר סעיף מס'
 64.71.1151בגין קילוף שכבות איטום מעל הגג בכמות זהה של 0123
מ"ר .מהווה תשלום עודף ע"ס  + ₪ 7,187מע"מ.
 .6היה ניתן לשקול להכליל בסעיף ביצוע האיטום ( )15.03.1141את הסעיף
בגין קילוף יריעות האיטום הישנות ,כולל ניקוי וקילוף .היתכנות ביצוע:
יסוד פריימר+פואליתרן מוקצף על גבי היריעות הקיימות +בט-קל
שיפועים  +היריעות מסעיף . 15.03.1141
באמצעות פעולות אלו ניתן היה להרוויח את עלות פעולת הקילוף של
שכבת האיטום בסך  .₪ 61,418וגם ניצול איטום של שכבה נוספת
שהייתה ופעלה לפני.

 .8.1.3אי הכללת פירוקים בסעיפי הביצוע
בעבודות השיפוץ של בית הספר "ארבל" בוצעו עבודות אלומיניום משמעותיות
של התקנת כ 021-חלונות חדשים בבית הספר.
להלן פירוט עלות ביצוע החלונות בחלוקה לסוגי החלונות וסעיפי החיוב בחשבון:
מס' סעיף
12.11.0100
12.11.0122
12.12.0010
12.12.0200
12.14.0400

תיאור
חלון במידות  100/100ס"מ נגרר אגף על אגף  2 -אגפים
חלון במידות  150/160ס"מ נגרר אגף על אגף  2 -אגפים
חלון במידות  100/180ס"מ נגרר אגף על אגף  3 -אגפים
חלון במידת  100/430ס"מ נגרר אגף על אגף  4 -אגפים
חלון קבוע במידות  100/100ס"מ

כמות
5
1
102
9
97

סה"כ לפני מע"מ סה"כ כולל מע"מ
מחיר
₪ 3,580.20
₪ 3,060.00
₪ 612.00
₪ 1,235.52
₪ 1,056.00
₪ 1,056.00
₪ 166,121.28 ₪ 141,984.00 ₪ 1,392.00
₪ 22,239.36
₪ 19,008.00 ₪ 2,112.00
₪ 56,858.49
₪ 48,597.00
₪ 501.00

בנוסף נגבה סכום נוסף עבור פירוק החלונות הישנים על פירוט להלן:
מס' סעיף
24.60.0045

תיאור
פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם  -עד  2מ'

כמות
162

מחיר
₪ 90.00

סה"כ לפני מע"מ
₪ 14,580.00

להלן פרוט של ניתוח העלויות בסעיפי הפירוק בהם נעשה שימוש בפרויקט זה:


פירוק סורג עד  6מ"ר  ₪ 049.6ליח'.



פירוק דלת עץ  ₪ 97ליח' .



פירוק חלון אלומיניום עד  6מ"ר  ₪ 81ליח'.



פירוק דלת אלומיניום עד  4מ"ר  ₪ 052ליח' .

מנתונים אלו עולה כי עבודות פירוק החלונות מעמיסות עלויות גבוהות על מאמץ
מינימאלי .לדוגמא על חלון שעלות התקנתו הינה  ₪511-211מוסיפים עלות של
 ₪ 81נוספים בגין הפירוק ,ז"א תוספת של כ 02%-למחיר.
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סה"כ כולל מע"מ
₪ 17,058.60

בסעיפי הפירוק המופיעים במחירון מומלץ להשתמש בעיקר כאשר העבודה
המבוצעת הינה פירוק בלבד ,אך כאשר מבוצעת התקנה חדשה ,הפירוק צריך
להיות במחיר הביצוע.
 .8.3המלצות
 .8.3.6בקרה על תכנון סעיפי העבודה בפרויקט על פי מחירון "דקל"
יש לבצע בקרה שוטפת על אופן בחירת הסעיפים בפרויקט המבוצע מתוך מחירון
"דקל" והתאמתם באופן יעיל וחסכוני לעבודה המבוצעת הפועל .יש לשקול מינוי
גורם בלתי תלוי ,שאינו מאגף ההנדסה ,שיבצע בקרה זו באופן שוטף.
 .8.3.1הכללת סעיפי הפירוק בסעיפי הביצוע
ממליץ להכליל את כל הפירוקים כלול במחירי הביצוע.
לא ישולם עליהם תמחור בנפרד למעט הסעיפים שירשם סעיפי פירוק בלבד.
לדוגמא סעיף ביצוע חלונות חדשים יכלול פרוק הקיים כולל הסורגים הרשתות
ויתר הנדרש לביצוע מושלם כולל העברתם למחסני העירייה.
תגובת מהנדסת העירייה:
סעיף 7.1.4

תכנון עבודות חיזוק תקרת עץ בבית הספר "שרת"
חיזוק תקרת ליסטים מהלבשות דקורציה מעץ  -לתכנון העבודה הנ"ל הוזמן מתכנן
קונסטרוקטור ,העבודה בוצעה ותואמת את התכנון כולל אישור לאחר פיקוח עליון.
ביצוע תקרת הבטון המומלצת על-ידי בודק אינה רלוונטית כלל למבנה הקיים.

סעיף 7.1.1

תכנון עבודות האיטום בבי"ס שרת
מדובר על עבודות ניקוי גג בעלות של סה"כ  ₪ 7,167שבוצעו ע"י
הקבלן טרם תחילת העבודות ,לצורך קבלת החלטה על פתרונות לאיטום הגג.
יש לציין שמדובר על שני גגות בגודל של  4,125מ"ר וגג נוסף (מעל הנהלת בית
הספר) בגודל של  116מ"ר.
בגג הראשון בוצעו עבודות קילוף שכבות איטום קיים (יריעות ופוליאוריטן) וביצוע
בטקל על גבי תקרת הבטון .בגג השני לא בוצע קילוף והתקבלה החלטה לבצע שכבת
יריעות חדשה על שכבה קיימת ,לפיכך ,אין עודף תשלום.

סעיף 7.1.5

הכללת פירוקים במחירי הביצוע
מכרז הקבלן השנתי מבוסס על מחירון דקל שבו מופיעים סעיפים של פירוקים
בנפרד ,וגם סעיפים של "החלפה" ,שהינם למעשה פירוק הקיים והרכבת החדש –
באותו סעיף .במקרים בהם החלפה כזו מקובלת מאוד ,לדוגמא" :החלפת זיגוג
חלונות ,החלפת צנרת ,החלפת מרצפות וכדו' ,אין אנו יכולים לבטל בכתבי הכמויות
לביצוע את הסעיפים הנ"ל ,לאחר שהקבלן הגיש הצעת הנחה וזאת לאחר לימוד
הסעיפים הקיימים במחירון דקל.
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 .7איכות העבודה
 .7.6רקע
כאמור בסעיף  0לעיל ,על פי החוזה עם הקבלן העבודות צריכות להתבצע על פי המפרט
הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינוי "הספר הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית.
במסגרת ביקורת זו נבחנו בין היתר טיב ואיכות עבודות הקבלן.
 .7.1ממצאים
 .7.1.6עבודות איטום גגות בבתי הספר
במסגרת עבודות השיפוץ שבוצעו בבתי הספר "ארבל" ו "שרת" נעשתה עבודת
איטום גגות.
מבדיקת עבודות האיטום שבוצעו ,עולים הממצאים הבאים:
 .9.6.0.0סעיף  16.95.1361ביצוע רולקות מבטון -
"רולקה" הינה יציקה מעוגלת (בצורת חצי-ירח או משולש) אשר
מתבצעת בכל נקודות המפגש בין משטח אפקי (גג או רצפה) לבין
משטח אנכי (קירות ,מעקות ,וכדומה) .בנקודת המפגש בין קירות
למשטחים אופקיים קיימת זווית של  81מעלות (פינה) ותפקיד הרולקה
הנו לבטל זווית זו וליצור ”העגלה” (מלשון עיגול) .העגלת הפינות נחוצה
ממספר סיבות:
 .1אזור הפינה הנו אזור רגיש לסדיקה מכיוון שהוא מהוה חיבור בין
שני אלמנטים שונים .סדיקה זו מהווה מקור לחדירת רטיבות  .יציקת
רולקה סוגרת סדק זה ומרחיקה את המים אל כיוון הגג או
אל הרצפה (ומשם הלאה אל נקודות הניקוז).
 .1רולקה מאפשרת אטימה טובה יותר משום שמאוד קשה ליישם
חומרי איטום באזור פינתי ,בין אם מדובר בחמרים משחתיים ובמיוחד
כאשר מדובר על הלחמת יריעה ביטומנית.
מסיור וסקירה של עבודות האיטום שבוצעו עולה כי במקומות רבים
רואים בבירור שלא בוצעו רולקות למרות שדווח שבוצעו ,ניתן לראות
זאת בזווית של יריעות האיטום שקרובה ל 81מעלות ולא מעוגלת כפי
שהיה צריך להיות( .מצ"ב תמונה -נספח א')
 .9.6.0.6סעיף  – 15.03.1141איטום גגות  6שכבות לרבות פריימר.
נמצא כי יריעות האיטום בוצעו בחלקים מסוימים לא מלמטה כלפי
מעלה בשיטת הרעפים אלא מקביל עם השיפוע.עפ"י הנחיות הספר
הכחול נדרש ביצוע כנגד השיפוע ,מלמטה כלפי מעלה בשיטת רעפים ,גם
אם מבוצע איטום ב 6שכבות .כמו כן לא בצעו "מקלות סבא" למעברי
צנרת ,והנחת מזגנים על גבי היריעות ללא חציצה קשיחה ולא עפ"י
הפרט שבספר הכחול.
 .9.6.0.3ביצוע סרגל אלומיניום  -לא בוצע סרגל אלומיניום מאולגן בגבולות
העליונים של היריעות (בניגוד להוראות הספר הכחול עמ'  03סעיף ז) .כמו
כן באיטום שבוצע בבית הספר "ארבל" נמצאה יריעה שאינה מולחמת
בגבול מצב שעלול לגרום לרטיבות.
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אציין לחיוב ,כי בבדיקות אקראיות בבית ספר "שרת" לא מצאנו רטיבויות
ובבדיקה מול עובדי ההוראה בבית הספר לא היה ידוע על רטיבויות ,אעפ"י
שהביצוע לא תאם הנדרש עפ"י המפרט (הספר הכחול) .גם בדיקות המעבדה
אישרו שלא התגלו סימני רטיבות.
לעומת זאת בבית הספר "ארבל" התגלתה רטיבות במספר מוקדים.
 .7.1.1עבודות בניית שירותי נכים בבית ספר "ארבל".
במסגרת עבודות השיפוץ בבית הספר "ארבל" בוצעה בנייה של חדר שירותי
נכים .מבדיקת העבודה שבוצעה התגלו ליקויי "גמרים" רבים כגון:






גימור "פקק" אינסטלציה ע"ג קיר קרמיקה.
גימור רובה לקוי במרווחי ריצוף.
ריצוף חדרים רטובים במרצפות שאינם אנטי סליפ' (נגד החלקה) גימורים
לא נקיים כולל התקנת רצפה עם שבר.
בניית קיר חיצוני לשרותי נכים לא מפולסת .מפגש חיפוי הקיר עם
הקרמיקה אינו בקו אחיד ויוצר "קלין" "וירטואלי " בולט.
גימור לא אחיד ונקי סביב קופסת ביקורת.

 .7.3המלצות
.9.3.0הגברת בקרת האיכות על ידי המפקחים
יש להגביר את הבקרת על איכות עבודות הקבלנים ,על ידי הוצאת הנחיות ו/או
נהלי עבודה ברורים למפקחים שיגדירו את הבקרה הנדרשת על עבודות הקבלן.
יש להדגיש כי הספר הכחול מהווה המפרט הבסיסי של עבודות הנדסה .במיוחד
אמורים הדברים במכרזים השנתיים של העירייה .לא המלצה לביצוע ,אלא חובה
בהעדר מפרטים מיוחדים המשנים זאת.
 .7.3.1תיקון הליקויים שנמצאו
יש לבצע בהקדם האפשרי תיקונים לליקויים הנ"ל .יש לציין כי הליקויים
שהתגלו נדרשים מפרטי תיקון של תקופת אחריות ובדק .כגון :איטום ,ליקויים
בשרותי נכים וכיו"ב.
תגובת מהנדסת העירייה:
סעיף  – 8סיכום ומשוב עבודות שיפוץ בי"ס
שיפוץ בי"ס "שרת"-
לאחר סיום העבודות בבית הספר "אורט שרת" במימון מפעל הפיס ,נערך סיור ביקורת גמר עבודות
על-ידי חברת שורש הנדסה ( )1115בע"מ – חברה בודקת מטעם מפעל הפיס.
בסיכום דו"ח הביקורת רשום שהעבודות הסתיימו ובוצעו ברמה טובה.
לאחר הבדיקה אדר' עמיחי שדה – מהנדס בודק מציין שהעבודות בוצעו בפועל והעבודות תואמות
לתוכניות שאושרו ע"י מפעל הפיס.
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שיפוץ בי"ס "ארבל"-
מדובר על שיפוצים בבית ספר "ארבל" שהוקם לפני כ 11-שנה.
עבודות שיפוצי הקיץ הוכנו על-ידי מהנדסי ביצוע ללא הזמנת מדידה ע"י מודד מוסמך ומתכנני חוץ
לתכנון מפורט ,כולל בדיקת תשתיות סמויות ,לפיכך לא תמיד אפשר לתכנן פרויקט שיפוצים ללא
עבודות בלתי צפויות ו/או עבודות חריגות ,יש לציין שתקופת התכנון והביצוע היה בלו"ז מצומצם
ביותר (חודש וחצי בחופשת הקיץ) הדבר משפיע על התנהלות הפרויקט ועל סיומו.
ברצוני לציין שלפרויקט הנ"ל קיימת בעירייה ערבות לטיב העבודה בגודל של  41%מעלות הפרויקט
למשך  41חודשים ,תעודת אחריות ובדיקות מעבדה מוסמכת.
סעיף  8.1.4עבודות איטום
רולקות מבטון – אין אפשרות לראות ביצוע עבודות רולקה מטיט לאחר הנחת שתי
שכבות יריעות מדובר על עבודות סמויות.
האיטום ביריעות בוצע עפ"י כתב כמויות ,כולל אישור מעבדה מוסמכת איזוטופ בע"מ,
אין רטיבות וחדירת מי גשם בבית ספר "ארבל" .קיים צורך רב בתחזוקה שוטפת (פתיחת
מרזבים) לפני עונת הגשמים.
סעיף  8.1.1שירותי נכים – ליקוי גמרים
לאחר בדיקה נוספת של רמת עבודות גמר למבנה השירותים הקיים – סביר.
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דוח פניות/תלונות הציבור שהתקבלו
בלשכת מבקר העירייה בשנת 1161
רקע
 .0חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) התשס"ח ,6119-קובע כי "מועצת
רשות מקומית תמנה את מבקר הרשות המקומית לממונה על תלונות הציבור ,ואולם היא
רשאית ,מטעמים מיוחדים ,למנות לתפקיד זה עובד בכיר אחר של הרשות המקומית".....
האחריות לטיפול בפניות הציבור בעירייה נתון לידיו של אחראי פניות הציבור
בעירייה .הטיפול בתלונות הציבור נתון לטיפולו של המבקר וממונה תלונות הציבור
בעירייה .מ די שנה מגיעות ללשכת המבקר פניות ותלונות בתחומים שונים שבאחריות
העירייה.
 .6פניות  /תלונות מגיעות ללשכת המבקר במגוון דרכים :בכתב ,בטלפון ,בדואר
אלקטרוני או בפקס .כמו כן מועברות תלונות מלשכת נציב תלונות הציבור שבמשרד
מבקר המדינה הרלוונטיות לעירייה ו/או תחום אחריותה.

 .3בשנת  6102הגיע ללשכת מבקר העירייה  041פניות/תלונות.
עבור כל תלונה בוצע תהליך בדיקה ובירור ,והועבר לטיפול לידי היחידה הארגונית
הרלוונטית לנושא התלונה.
במקרים בהם התלונות עסקו בתאגידים העירוניים ,נשלחה הפנייה/תלונה לגורמים
הרלוונטיים בתאגידים אלו.
הגורמים אליהם נשלחו הפניות/התלונות התבקשו לשלוח ללשכת המבקר התייחסות
לפנייה/תלונה ,ונערך מעקב אחר הטיפול בתלונה.
 .4הדוח כולל מידע סטטיסטי שנאסף בנוגע לטיפול בפניות/תלונות בחתכים שונים ,כגון
לפי יחידות ארגוניות ונושאים שכיחים עליהם הלינו.
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מידע סטטיסטי
 .6התפלגות הפניות והתלונות על פי יחידות ארגוניות
להלן התפלגות הפניות והתלונות לפי מינהלים/יחידות /תאגידי עירוניים:

פילוח תלונות לפי יחידות ארגוניות
33

35
30
25

21

22

22

20
15
10
5

4
1

7

6

4

3

1

4

6
2

3

1

0
החברה
לפיתוח

איכות
הסביבה

גבייה

הנדסה

וטרינריה

חינוך

לשכה
משפטית

מי נע"ם
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מילגם -
חנייה

מינהל
עירוני

נכסים
ביטוח
וחופש
מידע

פיקוח
עירוני

קליטה

רווחה

רכש

שפ"ע-טכני

 .1התפלגות התלונות על פי נושאים
להלן התפלגות התלונות על פי נושאים ביחידות השונות:

פילוח תלונות  -אגף הגבייה
אחר
9.5%
החזר כספי
9.5%

פטור נכס ריק
14.3%

אחר
החזר כספי

חיוב שגוי
23.8%

הנחה בארנונה
23.8%

הנחה בארנונה
חוב ארנונה
חיוב שגוי

חוב ארנונה
19.0%

פטור נכס ריק

פילוח תלונות  -מינהל הנדסה

אחר
18.2%

נגישות
9.1%
אחר

היטל השבחה
4.5%

היטל השבחה
חריגות בנייה

מפגעים
40.9%

מפגעים

חריגות בנייה
27.3%

נגישות

פילוח תלונות -אגף טכני -שפ"ע
מתקני משחקים
6.1%

מפגעים
15.2%
אשפה\גזם
51.5%

אשפה\גזם

הדברה
6.1%

גינון
הדברה
מפגעים

גינון
21.2%

מתקני משחקים
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יישום ההמלצות ותיקון ליקויים
 .0בהיות הביקורת כלי לשיפור הניהול בארגון ולקידום החיסכון וההתייעלות בו ,קיימת חשיבות רבה
לתיקון הליקויים המוצגים בדוחות הביקורת  ,וליישום ההמלצות תוך פרק זמן סביר.
מידת היישום מצביעה על מידת האפקטיביות של הארגון בתיקון הליקויים בדפוסי פעולותיו.
 .6בהתאם לסעיף  071ג0א לפקודת העיריות ,צוות לתיקון ליקויים ידון בדרכים ובמועדים לתיקון
הליקויים שנמצאו בדוחות מבקר העירייה ובדרכים למניעת הישנותם בעתיד.
 .3בעיריית נצרת עילית קיים צוות לתיקון ליקויים המורכב מההנהלה הבכירה של העירייה ,בראש
הצוות עומדת מנכ"לית העירייה.
 .4קיום דיונים על ממצאי הביקורת ,מסקנותיה והמלצותיה במסגרת ישיבות צוות תיקון הליקויים,
וביצוע מעקב רציף אחר תיקון הליקויים ויישום החלטות הצוות ,תורמים לשיפור התפקוד והניהול
בעירייה ולניצול יעיל של עבודת הביקורת.
 .5להלן מעקב תיקון הליקויים מדוח מבקר העירייה מס'  04לשנת  6101בנושא "הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה" :
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מעקב תיקון ליקויים – מדוח ביקורת מס'  64לשנת  1161בנושא הוועדה המקומית לתכנון ובניה
סטטוס טיפול
המלצות
לגבש תוכנית עבודה שנתית לעובדי האגף שתכלול יעדים בוצע
קיימת תכנית שנתית סדורה
כגון :יעדי שרות ,הדרכות מקצועיות וכדומה.

7

תת נושא
מדיניות ונוהלי
עבודה

ממצאים
לא קיימת תכנית עבודה שנתית באגף הרישוי והפיקוח
על הבנייה.

70

מדיניות ונוהלי
עבודה

נמצא כי אגף הרישוי ופיקוח על הבנייה לא עיגן את 
תהליכי העבודה באמצעות נוהלי עבודה מסודרים ,כמו
כן קיימים תהליכי עבודה הידועים רק לעובדים
הרלבנטיים בכל תחום.

75

מדיניות ונוהלי
עבודה

7/

נאותות חיוב
אגרות בנייה

70

נאותות חיוב
אגרות בנייה



יש לכתוב נוהלי עבודה אשר יפרטו את תהליך העבודה בוצע
לרבות מטרות ,הגדרות ,סמכות ,אחריות ומסמכים קיימים נהלים ותהליכי עבודה7
קיימת מדיניות מח' פיקוח
ישימים .הנהלים יאושרו על ידי גורם בכיר בעירייה ונהלים לפיקוח7
ואחת לתקופה יבוצע רענון נהלים אשר יחייבו קריאה
מתעדכן
הוועדה
אתר
של הנהלים על ידי העובדים.
ומדיניות הוועדה שקופה תוך
יש לבצע הדרכה לכלל העובדים במחלקה על מנת שכל התאמה לתיקון 7727
העובדים יהיו בקיאים בנהלים ובתהליכי העבודה כל העת מתבצע עדכון
והטמעה7
השונים.

אין הקפדה על שעות קבלה פרונטאלי וטלפוני  ,דבר מומלץ לאפשר מתן מענה באמצעות הדואר האלקטרוני ,בוצע
אשר יוצר אי נעימות מול תושבים ,כאשר העובדים הדבר יאפשר אופציה נוספת לפנייה מצד המבקשים ויחסוך
נדרשים במקביל גם לתת מענה פרונטאלי וגם מענה זמן למענה טלפוני או פרונטאלי.
טלפוני.
כמו כן לא ניתנת אפשרות לקבל מענה באמצעות
הדואר האלקטרוני.
קבלת נתוני הבקשה ,בדיקתם הראשונית ,פתיחת להגדיר הפרדת תפקידים בין הגורם הקולט את הבקשה לבין בוצע
התיק והקלדתם למערכת מבוצעים על ידי האחראית הגורם המבצע או לחילופין להגדיר בקרה אחר קליטת (נבחנת דרך הפעולה כנוהל
בהתאם לרפורמה)
על רישוי ובנייה בלבד .לא מבוצעת בקרה על קליטת הנתונים.
הנתונים שכן אותה עובדת שמקלידה נתונים מבצעת
את רוב השלבים בתהליך.
נמצא כי הערות הבדיקה וגיליון הדרישות של בודק כל חוות הדעת והדרישות של בודק התוכניות יוזנו למערכת .בוצע
התכניות אינם מוזנים למערכת הממוחשבת ,דבר אשר מומלץ לקיים הדרכה בנושא גיליון דרישות והערות בדיקה( ,נבחנת דרך הפעולה כנוהל
בהתאם לרפורמה וכן נבחן
מסרבל את תהליך העבודה ויוצר מקור לטעויות על מנת לקלוט מידע זה למערכת.
כ"א לטיפול)
ואפשרות לאיבוד נתונים .בנוסף נוצר קושי באפשרות

למעקב ,בקרה וגיבוי נתוני הבדיקה.
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סטטוס טיפול
המלצות
להגדיר הפרדת תפקידים בין הגורם הקולט את הבקשה לבין בוצע
הגורם המבצע או לחילופין להגדיר בקרה אחר קליטת (נבחנת דרך הפעולה כנוהל
בהתאם לרפורמה)
הנתונים.
לבצע בקרה מדגמית על שלמות ונכונות חישוב האגרה
בתדירות שתיקבע ועל ידי גורם מוסמך שיוגדר ,לפני הפקת
האגרה.

71

תת נושא
נאותות חיוב
אגרות בנייה

ממצאים
לאחר החלטות וועדה – הזנת הנתונים מתבצעת ע"י
עובדת אחת אין גורם נוסף אשר עורך בקרה לבדיקת
נכונות ושלמות האגרות שמופקות.
היעדר גורם מבקר חושפת את הארגון לטעויות בחיוב
ואבדן כספי ,לביצוע מעילות והונאות ומהווה פגיעה
בעיקרון הפרדת התפקידים.

70

נאותות חיוב
אגרות בנייה

לא מבוצע חיוב של המבקש בגין שליחת דואר רשום לבחון את אופן החיוב של שליחת דואר מצד המבקש.

772

נאותות חיוב
אגרות בנייה

נמצא ,כי העדכון האחרון של חוקי העזר של נצרת יש לבחון את תעריפי האגרות וההיטלים בחוקי העזר בוצע
עילית בנושא תעריפי אגרות והיטלים בוצע בשנת העירוניים על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים ובמידת הצורך
לעדכנם.
.6116

77

תשלום אגרת
הבנייה

בבדיקה שכללה כ 931 -היתרים שניתנו בתקופה המבוקרת נמצא ,כי פער הימים בין תאריך הבקשה לבין תאריך קבלת בתהליך
מהות תיקון  727לקצר
ההיתר נע בין  80ל 6,126 -ימים.
טווחים וזמנים קצובים ,אנו
במקרים רבים הפערים נבעו מסיבות שאינן תלויות בעירייה וקשורות למבקשים ,אולם נמצאו מקרים רבים בהם
עושים ככל שביכולתנו לעשות
ההמתנה להחלטת הועדה נמשכה תקופה ארוכה .בעת ביצוע הביקורת נמצאו למעלה מ 011 -בקשות הממתינות לועדה .כן 7מבצעים רה-ארגון ע"מ
נמצאו  058בקשות שהיו למעלה משנה ממועד תחילת הבקשה 46 ,בקשות שבהם עברו למעלה משנתיים ,ו 2 -בקשות לבנות צוות שיעשה כן7

בוצע

לשם עדכון השכנים בדבר הבקשה ומתן אפשרות
להתנגדות מצידם בניגוד לתקנה 6ב' בתקנות תכנון
ובנייה" :המבקש יצרף העתק הבקשה לכל מי שזכאי
לקבלו ואת מענו של הזכאי להעתק ,והועדה המקומית
תמציא את ההעתקים לזכאים להם ,על חשבונו של
המבקש".

למעלה משלוש שנים ,אולם הם נשארו עם אותו מס' בקשה.

חידוש הבקשות ללא פתיחת תיק בקשה מחדש גרם לאבדן הכנסות אפשריות של העירייה.
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נבחנת דרך הפעולה כנוהל
בהתאם לרפורמה7
הזמנים קצובים וברורים ואנו
עוברים תהליך לעמידה בם7

770

תת נושא
תשלום אגרת
הבנייה

סטטוס טיפול
המלצות
ממצאים
המערכת אינה חוסמת אפשרות של מתן היתר ללא לבחון אפשרות לחסום במערכת הוצאת היתר ללא ביצוע בוצע
תשלום .
תשלום.

775

תשלום אגרת
הבנייה

הביקורת מצאה הרבה שגיאות בהקלדת הנתונים להקפיד לסמן את האירועים במערכת בתאריכים הנכונים בוצע
ועל פי האירועים הנכונים.
במערכת ובעדכון התאריכים .

775

תשלום אגרת
הבנייה

נמצא ,כי במערכת הקומפלוט לא מעדכנים את תאריך מומלץ לעדכן במערכת את תאריך מתן ההיתר שניתן בפועל בוצע
לתושב.
שבו ניתן ההיתר פיזית למבקש.

77/

תשלום אגרת
הבנייה

נמצאו מקרים בהם ישנם פערים בין תאריך הוצאת להקפיד ,כי חתימות מהנדס העירייה ויו"ר הוועדה לתכנון בוצע
ההיתר המופיע במערכת לבין התאריך ה"אמיתי " בו ובנייה על ההיתר תבוצע רק לאחר הצגת הקבלה המעידה על
תשלום האגרה .מספר הקבלה יירשם על גבי טופס ההיתר.
נמסר ההיתר לאחר חתימות המהנדס ויו"ר הוועדה .

770

תשלום פיקדון
עם הגשת
הבקשה להיתר
ערבות לביצוע
תנאי ההיתר

נמצאו מקרים בהם הבקשה הועברה לדיון בוועדה ללא לגבות את הפיקדון בהתאם להוראות התקנות לתכנון ובנייה.
תשלום הפיקדון.

770

ערבות לביצוע
תנאי ההיתר

נמצאו מקרים שבהם פטרו מלקיחת ערבות גופים יש להקפיד על הפקדת ערבות בנקאית התואמת את הוראת בוצע
ציבוריים כמו לדוגמא :משטרת ישראל ומשרד השיכון התקנה צמודה למדד כמשמעו בתקנה 08א.
(עמידר) .במקרים אלו לא נמצא תיעוד לאישור מתן
הפטור.

779

ערבות לביצוע
תנאי ההיתר

ניהול הערבויות מבוצע על ידי מנהלת פרויקטים יש להקפיד על מעקב ורישום אחר תוקף ערבויות
בגזברות שדואגת לבקש הארכות לערבויות ומבצעת
רישום ומעקב בנושא .נמצא ,כי באגף הרישוי על

702

ערבות לביצוע
תנאי ההיתר

771

נמצא ,כי במקרים של בנייה חדשה ,הועדה המקומית
לתכנון ובנייה מוציאה לבעל ההיתר טופס  4שהינו
טופס בקשה לתעודת גמר לצורך חיבור לתשתיות
אולם היא אינה בודקת את קיומו של טופס  5שהינו
תעודה המעידה ,כי הבנייה בוצעה והושלמה בהתאם
להיתר ותנאיו.

בוצע

במקרים של בנייה חדשה יש להקפיד להוציא ולדרוש מבעל בוצע
ההיתר טופס  5שהינו תעודה המעידה ,כי העבודה נשוא (נבחנת דרך הפעולה כנוהל
בהתאם לרפורמה – עתיד
ההיתר הושלמה בהתאם להיתר ותנאיו ,תעודה זאת צריכה
לקום מכון בקרה שילווה את
להיות חתומה על ידי מהנדס הועדה בהתאם לחוק.
הבנייה וייתן חוו"ד להנפקת
אישור אכלוס)

הבנייה אין מעקב ורישום אחר תוקף הערבויות.

בוצע
(ישנה בעיה רק עם התיעוד
ההיסטורי לפני מס' שנים,
לקשר ערבות לבקשה)

לאחר סיום בנייה ועמידה בדרישות ההיתר לאחר סיור במקרים של שחרור ערבות יש לשלוח את טופס שחרור בוצע
פקח בשטח ,ניתנת הוראה לשחרור הערבות .לפני הערבות והודעה בנדון בדואר אלקטרוני על מנת ליידע את כל
שחרור הערבות ,מבוצעת בדיקה של חובות אפשריים הגורמים הרלוונטיים בנדון ולהשאיר נתיב בקרה וגיבוי.כמו
56

תת נושא

המלצות
ממצאים
של בעל הערבות כלפי העירייה .רק לאחר חתימה על כן יש לבצע חותמת על מנת למנוע זיוף .
גבי הטופס מצד אגף ההכנסות כי אין חובות ,הערבות
משוחררת.

סטטוס טיפול

טופס השחרור הינו טופס המופק בפורמט WORD
ומגיע לאחראית על הערבויות באמצעות בעל הערבות
עצמו .נמצא ,כי אין בקרה ממוחשבת על כך או הודעה
בדואר אלקטרוני לגורמים הרלוונטיים ,כי ניתן
לשחרר את הערבות .בנוסף ,החתימה על אי קיום
חובות מצד אגף ההכנסות נעשית באופן ידני ללא
חותמת על גבי הטופס וניתן לזייף אישור זה בקלות
נמצא ,כי בעירייה נשמר עותק מקורי אחד בלבד של לסרוק את כל היתרי הבנייה המקוריים של הבניינים.
היתר הבנייה של הבניינים .כלומר ,במידה ותושב /לשקול גביית פיקדון כספי שיוחזר עם החזרת התוכנית.
מהנדס /הנדסאי או גורם אחר לא יחזיר את היתר
הבנייה של הבניין מכל סיבה שהיא (איבוד ההיתר,
שריפה וכדומה) לעירייה לא תהיה תוכנית של הבניין
שאושרה בהיתר על ידי הוועדה לתכנון ובנייה .מתן

707

מתן היתרי
בנייה מקוריים
של בניינים
לתושבים

700

אחסון ותיעוד
נאות בתיקי
הבקשות

נמצאו תיקים בהם אין תיעוד לגבי פרסום הודעה להקפיד לשמור תיעוד פרסום ההודעה בעיתונות במידה בוצע
וקיים ואת כל הקבלות האסמכתאות .
בעיתונות .

705

אחסון ותיעוד
נאות בתיקי
הבקשות

תיקי הבקשות מתויקים בארכיב הממוקם בקומת אגף לבדוק אפשרות לבצע סריקה וקישור מסמכים חתומים בתהליך
למערכת .תיקי הבקשות הקיימים ייסרקו באמצעות סורק
ההנדסה ובמרתף בבניין העירייה.
אנו מקשרים
לא מבוצעת סריקה של מסמכים או תיקים למערכת .ייעודי (כפי שבוצע במס' רשויות אחרות).
לבקשה.
כיום כמעט כל פנייה בנושא מידע דורשת את חיפוש
התיק בארכיב ופתיחת המסמכים הרלוונטיים.
קישור גרמושקות ומסמכים למערכת באמצעות

היתר הבנייה המקורי ניתן לתושב/מבקש בתמורה
להפקדת תעודה מזהה אצל פקידת הארכיב להבטחת
החזרת ההיתר ללא בקשה להפקדת פיקדון כספי .

57

בתהליך
(מתבצעת סריקה והמענה
לתושב יהיה יעיל יותר ובעזרת
 CDככל הנראה)
כל חומר סרוק כבר הרבה יותר
קל להעבירו לתושב .לא יוצא
חומר מהוועדה ללא תעודה
מזהה

כל

מסמך

המלצות

תת נושא

ממצאים
סריקה יחסוך את זמן חיפוש תיק ,ויאפשר מתן מידע
בלחיצת כפתור על ידי צפייה דרך המערכת .כמו כן,
סריקת המסמכים תאפשר גיבוי לתיקים "הורודים"
ולתב"עות.

705

אחסון ותיעוד
נאות בתיקי
הבקשות

במערכת הקומפלוט יש מודול לניהול תיקים המאפשר מומלץ על שימוש במודל זה .
לעקוב אחר תיקים .בפועל לא מבוצע שימוש במודול.

70/

נאותות חיוב
היטלי השבחה

700

נאותות חיוב
היטלי השבחה

701

נאותות חיוב
היטלי השבחה

סטטוס טיפול

בתהליך (בבחינה – יש לבחון
את השפעות הסריקה ,השימוש
בתיק פיזי יקטן)

קיים ניהול טוב של מיקום
התיק .נרשמת יציאה /חזרה
מסריקה .אם מישהו לוקח תיק
בקשה נרשם לקח /החזיר
היטלי ההשבחה מנוהלים כיום על ידי מזכיר הועדה מומלץ לקיים הדרכה בנושא קליטתה והפקת היטלי השבחה בוצע
באמצעים ידניים המתועדים בקלסרים .למרות שניתן ולהשתמש במודול היטלי השבחה הקיים במערכת
כיום באמצעות מערכת ה"קומפלוט" להפיק ,לחשב ,הממוחשבת.
להצמיד ולתעד את חיובי ותשלומי היטלי ההשבחה.
כמו כן ,אין גורם נוסף אשר בודק האם חלה עליה
בשוויים של המקרקעין והאם נדרש לחייב בהיטל
השבחה .כלומר :ההחלטה נתונה בידיו של מזכיר
הועדה (האחראי בין השאר גם על נושא בקשות
לשימושים חורגים ,הקלות וכדומה) ללא כל בקרה או
בדיקה על ידי גורם נוסף.
הפקת האגרה לתשלום נעשית באופן ידני על ידי מזכיר
הועדה .העתק מהמסמך לתשלום מועבר לאגף
ההכנסות ,אגרת התשלום מופקת ל 31 -יום על מנת
שהמבקש לערער על השומה .שימוש באמצעים ידניים

לבצע בקרה מדגמית לגבי תיקים שלא חויבו בהיטל השבחה בוצע
על ידי גורם שייקבע .אותו גורם יוודא כי לא חלה השבחה
בנכס לפי התוספת השלישית לחוק .בנוסף ,תבוצע בדיקת
נכונות החיוב בהיטל ההשבחה בהתאם לחיוב שנקבע בשומה.

בלבד יוצר אפשרות לאיבוד מידע ושינוי נתונים על ידי
זיוף.
בבדיקה נמצאו פערים בין סכום האגרות והפיקדונות 
לבין הסכום שהתקבל בפועל.


לעדכן את התשלומים בעד היטלי השבחה במערכת.
לבצע התאמות אחת לשנה עם מחלקת הגבייה.
58

בוצע

סטטוס טיפול
המלצות
מומלץ לקבוע גורם שיהיה אחראי על מעקב גביית אגרות בוצע
והיטלים.
הביקורת ממליצה ,כי ראשית ,אגף הגבייה ינסה לגבות את
החוב .לאחר  2חודשים יועבר החוב לגבייה על ידי החברה
החיצונית.

700

תת נושא
נאותות חיוב
היטלי השבחה

ממצאים
לא נערך מעקב אחר תשלום היטלי השבחה באגף
רישוי ופיקוח על הבנייה .כאמור לעיל לא ניתן להוציא
נתונים בנושא ממערכת הקומפלוט .על מנת לבצע
בדיקות בנושא ,ניתן להתבסס רק על מערכת הגבייה
בלבד.

709

נאותות חיוב
היטלי השבחה

נמצא מקרה חריג שבו בוצעה טעות בחישוב הפרשי יש להקפיד ,כי החישוב ייערך מהמועד הקובע ועד למועד בוצע
התשלום על ידי הצמדה למדד המחירים לצרכן ,על פי
ההצמדה ביחס לשומה מכרעת.
התקנות.

752

נאותות חיוב
היטלי השבחה

מבדיקה מדגמית של  05תיקים אשר הצריכו שומות על הוועדה לתכנון ובנייה לדרוש מהשמאי מטעמה לציין
של שמאי מטעם העירייה ,עולה ,כי בכל התיקים לא בשומה את הנימוקים לשומה  .כמו כן ,על השמאי מוטלת
נמצאת בשומה מטעם העירייה פירוט ו/או שנמצא חובה לצרף לשומה תחשיב מדויק אודות השומה.
פירוט חלקי לגבי תחשיב כספי המפרט כיצד חישבו את
גובה ההשבחה.

בוצע

757

שימושים
חורגים ופיקוח

לא קיים זיהוי במערכת הקומפלוט של שימושים יש לבצע עדכון במערכת בכדי להקל בעתיד .
חורגים.

בוצע

750

בקרה

בבדיקתנו נמצאו במערכת שדות ריקים ללא הקלדת 
נתונים או אי הקלדת נתונים במקומות הכרחיים
(כגון :במקרה שלבניין יש כמה כניסות לא מצוין איזו
כניסה לבניין).

755

בקרה



מומלץ להגדיר סדרה של בקרות לתהליכים (כמו :ביצוע בתהליך
(הנתונים מעודכנים ונבדקים
בקרה על שלמות ונכונות חישוב האגרות והיטלי השבחה) במסגרת ההכנות לסריקת
בתדירות שתיקבע ועל ידי גורם מוסמך בלתי תלוי הארכיב)
שיוגדר.
בתהליך – כל הזמן נעשה טיוב
להקפיד להקליד את כל הנתונים בשדות הנכונים של החומר וטיוב של הקלדת
הנתונים בפתיחת התיק .קיימת
במערכת הקומפלוט על מנת לאפשר נתיב בקרה בעיה כי השתנו גושים /חלקות
שהשתנו עם השנים ויש לעדכן
ואפשרויות לקבל את מקסימום המידע לגבי כל בקשה

באגף הרישוי והפיקוח על הבנייה לא מבוצעת התאמה כל חציון תיערך התאמה של ההכנסות בין מערכת הקומפלוט בוצע
או בקרה לגבי נתוני הכנסות מאגרות והיטלים .לבין מערכת הגבייה – מ.ג.ע על ידי גורם באגף ההנדסה.
ההתאמה מבוצעת באופן חד צדדי על ידי אגף
ההכנסות.

59

חקיקה בנושא הביקורת הפנימית בעירייה
מתוך פקודת העיריות (נוסח חדש)
מינוי המבקר

618

(א) מועצה רשאית ,ולפי דרישת הממונה חייבת ,למנות לעיריה מזכיר אם לא מונה
מנהל כללי ,ורופא וטרינר; כן חייבת המועצה למנות מהנדס; מינוי לפי סעיף
קטן זה יהיה של אנשים ראויים ,בדרך של מכרז פומבי בכפוף להוראות סעיף
קטן (א ,)6ואפשר למנות אדם ליותר ממשרה אחת מהמשרות האמורות.
(א )0ראש העיריה רשאי ,ולפי דרישת הממונה חייב ,למנות לעיריה מנהל כללי
ובלבד שהמועצה לא מינתה מזכיר.
(א )6לא תמנה המועצה ולא ימנה ראש העיריה אדם ,שעליהם למנותו ,למשרה
מהמשרות הנקובות בתוספת החמישית אלא את מי שועדת המכרזים
לבחירת עובדים בכירים בחרה בו ,ולענין מנהל כללי ,לא ימנה ראש
העירייה אלא את מי שועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים אישרה את
כשירותו והתאמתו לתפקיד.
(ב) המועצה ,בהחלטה ברוב חבריה ,תמנה לעיריה מבקר במשרה מלאה.
(ג) לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר עיריה אלא אם כן יתקיימו בו אלה:
)0

הוא יחיד;

)6

הוא תושב ישראל;

)3

הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;

)4

הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד
להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו ,לענין זה ,מוסד להשכלה
גבוהה בישראל ,או שהוא עורך דין או רואה חשבון;

)5

הוא רכש נסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת;

)2

הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף
דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית.

(ג )0לא ימונה ולא יכהן כמבקר עיריה מי שכיהן כחבר מועצה ,אלא אם כן עברו
עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה באותה עיריה ,או שנתיים מתום
כהונתו כחבר מועצה בעיריה גובלת.
(ג )6מי שהיה מועמד בבחירות למועצת העיריה לא יכהן כמבקר אותה
עיריה ,למשך כל תקופת כהונתה של אותה מועצה שאליה היה מועמד.
(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ג) ,רשאי הממונה על המחוז לאשר מינוי
של אדם אשר לא נתמלא בו אחד מן התנאים המנויים בפסקאות ()4
ו )5( -לסעיף קטן (ג) ,כמבקר העיריה ,אם הוא רכש נסיון במשך עשר
שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית
התשנ"ב . 0886 -
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תפקידי המבקר
 681א'

(א) ואלה תפקידי המבקר:
 ) 0לבדוק אם פעולות העיריה ,לרבות פעולות לפי חוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה  ,0825 -נעשו כדין ,בידי המוסמך לעשותם תוך
שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;
 ) 6לבדוק את פעולות עובדי העיריה;
 ) 3לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה מבטיחים
קיום הוראות כל דין ,טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;
 ) 4לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת
כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחה את הדעת.
( ב)

הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום
העיריה וכן לגבי כל תאגיד ,מפעל ,מוסד ,קרן או גוף אשר העיריה
משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת
תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם .למי שעומד לביקורת לפי סעיף
קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר".

( ג)

בכפוף לאמור בסעיף קטן (א) ,יקבע המבקר את תכנית עבודתו
השנתית ,את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת -
 ) 0על פי שיקול דעתו של המבקר;
 ) 6על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני;
 ) 3על-פי דרישת הועדה לעניני ביקורת ,ובלבד שמספר הנושאים
לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.

המצאת מסמכים
ומסירת מידע
 681ב'

( ד)

המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.

( ה)

מבקר העיריה יכין ויגיש לראש העיריה ,מדי שנה ,הצעת תקציב שנתי
ללשכתו ,לרבות הצעת תקן ,במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה .היקף
הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של
העיריה ,כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של
העיריה ובגודל התקציב השנתי.

( ו)

ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת
מבקר העיריה ,כפי שהגיש אותן מבקר העיריה ,במסגרת דיוניהן
בהצעת התקציב השנתי.

(א) ראש העיריה וסגניו ,חברי המועצה ,עובדי העיריה ,ראש המועצה
הדתית וסגניו ,חברי המועצה הדתית ,עובדי המועצה הדתית ,וחברים
ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר ,ימציאו למבקר העיריה ,על פי
דרישתו ,כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העיריה דרוש לצרכי
הביקורת ויתנו למבקר העיריה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה
הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.
(ב) למבקר העיריה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה ,לצורך ביצוע
תפקידו ,לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב לכל בסיס נתונים ,ולכל
תוכנית עיבוד נתונים אוטומטי של העיריה או של המשרתים את
העיריה או של גוף עירוני מבוקר.
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(ג) לגבי מידע החסוי על-פי דין ,יחולו על מבקר העיריה ועל עובדים
מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו
מידע.
(ד) עובדו של מבקר העיריה שאינו עובד העיריה ,יחולו עליו ,לענין עבודתו
האמורה ,כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד
מבקר העיריה.
(ה) לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העיריה ויהיה רשאי להיות נוכח
בכל ישיבה של מועצת העיריה או כל ועדה מועדותיה או כל ועדה
מועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא
להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו.

דו"ח המבקר

 681ג'(א) המבקר יגיש לראש העיריה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך; הדו"ח
יוגש אחת לשנה ,לא יאוחר מ 0 -באפריל של השנה שלאחר השנה
שלגביה הוגש הדו"ח; בדו"ח יסכם המבקר את פעולותיו ,יפרט את
הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד;
בעת הגשת הדו"ח לפי סעיף קטן זה ,ימציא המבקר העתק ממנו
לועדה לעניני ביקורת; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות
סעיפים 60א ו60 -ב לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח [ 0859 -נוסח משולב].
(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש העיריה
ולועדה לעניני ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת
שיי ראה לו או כאשר ראש העיריה או הועדה לעניני ביקורת דרשו
ממנו לעשות כן.
(ג) תוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העיריה
לועדה לעניני ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי
המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.
(ד) הועדה לעניני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העיריה
עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים
מיום שנמסרו לה הערות ראש העיריה ,כאמור בסעיף קטן (ג) .לא
הגיש ראש העיריה את הערותיו על הדו"ח עד תום התקופה האמורה,
תדון הועדה בדו"ח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה
והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר
העיריה לועדה .בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית
היא ,אם ראתה צורך בכך ,לזמן לדיוניה נושאי משרה של העיריה או
של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.
(ה)( )0תוך חודשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה
תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ובדו"ח המבקר ותחליט בדבר
אישור הסיכומים או ההצעות כאמור.
( )6לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום
התקופה כאמור בסעיף קטן (ד) ,או לא המציא ראש העיריה לכל
חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו ,ימציא המבקר
עותק הדו"ח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדו"ח ובהמלצותיו
לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העיריה.
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(ו) לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו,
לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה ,ולא יפרסם ממצא
ביקורת של מבקר העיריה ,ואולם מבקר העיריה או ראש העיריה
רשאי ,באישור הועדה ,להתיר פרסום כאמור.
(ז) היה למבקר העיריה יסוד להניח שראש העיריה או היועץ המשפטי
של העיריה ,הוא צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק
העונשין ,התשל"ז  ,0877 -יעביר המבקר את הענין במישרין לידיעת
מבקר המדינה.

חומר שאינו ראיה 681ג6

צוות לתיקון
ליקויים

פיטורי עובדים
בכירים

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.

681ג6א (א)

בסעיף זה" ,הצוות"  -עובדי העיריה החברים בצוות לתיקון ליקויים,
שמונה לפי הוראת סעיף 60א(ב) לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח0859-
[נוסח משולב] (בסעיף זה  -חוק מבקר המדינה).

( ב)

הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדו"ח שהגיש
מבקר העירייה ושנדון על ידי המועצה לפי סעיף 071ג(ה)( )0או ( ,)6לפי
הענין ,ובדרכים למניעת הישנותם של ליקויים בעתיד.

( ג)

הצוות יגיש את המלצותיו לראש העיריה בתוך שלושה חודשים מיום
שדו"ח מבקר העיריה נדון על ידי המועצה ,וידווח לוועדה לעניני ביקורת
על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים.

( ד)

ראש העיריה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים ,ובלבד שינמק
דחיה זו לפני מבקר העיריה והוועדה לעניני ביקורת ,בכתב ,לא יאוחר
משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו המלצות הצוות.

( ה)

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים 60א ו60-ב לחוק
מבקר המדינה.
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(א) עובד העיריה שנתמנה לפי סעיף ( 027א) לא יפוטר אלא אם כן
הוחלט על כך בישיבת המועצה לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי
המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.
(ב)( )0לא יפוטר היועץ המשפטי לעיריה שהוא עובדה ,אלא באישור המועצה
ברוב של שני שלישים מחבריה ,לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי
המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.
( )6לא יפוטר מבקר העיריה שהוא עובדה אלא באישור המועצה ברוב של
שלושה רבעים מחבריה ,לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה
שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.
( ג)

לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר העיריה או היועץ
המשפטי לעיריה אלא לאחר שניתנה להם זכות לשאת לפני המועצה
את דברם בענין הפיטורים.

(ד) הוראות סעיפים קטנים (ב) ו( -ג) יחולו ,בשינויים המחוייבים ,גם על
השעיית מבקר העיריה או היועץ המשפטי לעיריה.
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(ה) האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי
חוק הרשויות המקומיות (משמעת) ,התשל"ח  ,0879 -לפסוק בדבר
פיטוריו של עובד עיריה שסעיף זה דן בו ,בשל עבירת משמעת
כמשמעותה בחוק האמור.
פרסום דו"ח ביקורת ( 334א) המפרסם דו"ח או חלקו או תכנו או ממצא ביקורת ,ומפר בכך את
סעיף  071ג (ו) או תנאי בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור ,דינו -
או ממצא ביקורת
מאסר שנה.
דיונים
מיוחדים

תוספת
שניה
(ס' )631

( .57א) ראש העיריה יקבע מועד לדיון מיוחד בדו"ח השנתי שהגיש
הגזבר ,שיהיה לכל המאוחר חודש לאחר הגשתו; הדיון בדו"ח מבקר
העיריה ובדו"ח מבקר המדינה יהיה באופן ובמועדים הקבועים
בסעיף  071ג לפקודה.
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חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור),
 *.0בחוק זה –

תשס"ח*1117-

"ממונה על תלונות הציבור" – מי שמונה לפי חוק זה להיות ממונה על תלונות הציבור
ברשות מקומית;
"מעשה" – לרבות מחדל;
"רשות מקומית" – עיריה ,מועצה מקומית או איגוד ערים;
"השר" – שר הפנים.
( *.6א) ( )0מועצת רשות מקומית תמנה את מבקר הרשות המקומית לממונה על
תלונות הציבור ,ואולם היא רשאית ,מטעמים מיוחדים ,למנות לתפקיד זה עובד בכיר
אחר של הרשות המקומית ,והכל ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי להפריע למילוי
תפקידיו כממונה על תלונות הציבור;
( )6לא ימונה עובד בכיר כאמור בפסקה ( ,)0אלא אם כן הוא בעל תואר אקדמי מוכר
מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל ,כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה,
התשי"ח ,0859-או תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהוא מוסד
מוכר במדינתו ,ובעל ניסיון של חמש שנים בתפקיד ניהולי במגזר הציבורי.
(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי למנוע מרשות מקומית להעסיק ממונה על תלונות
הציבור בתפקיד זה בלבד ,ובלבד שהעסקתו כאמור תוקצבה במסגרת התקציב המאושר
של הרשות המקומית והתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף קטן (א)(.)6
(ג) ראה השר כי רשות מקומית אינה ממנה ממונה על תלונות הציבור ,רשאי הוא לדרוש
ממנה ,בצו ,כי תמנה ממונה על תלונות הציבור כאמור בתוך הזמן הנקוב בצו; לא מילאה
רשות מקומית אחר הצו בתוך הזמן האמור ,רשאי השר למנות ממונה על תלונות הציבור
במקומה.
(ד) על מינויו וכהונתו של הממונה על תלונות הציבור ברשות המקומית יחולו ההוראות
החלות על עובדי אותה רשות מקומית ,ואולם לא יועבר הממונה על תלונות הציבור
מתפקידו אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ,ולאחר שניתנה הודעה כדין לכל
חברי המועצה שדבר העברתו מהתפקיד יידון באותה ישיבה.
(ה) הרשות המקומית תעמיד לרשות הממונה על תלונות הציבור משאבים הולמים
הדרושים לו לשם מילוי תפקידו.
 *.3במילוי תפקידיו יהיה הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי תלוי ,ואחראי בפני
מועצת הרשות המקומית בלבד.
 *.4הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו,
לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר ,אלא לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה או
תפקידו כמבקר הרשות המקומית ,זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין ,ואולם לא שימש
הממונה על תלונות הציבור גם כמבקר הרשות המקומית – רשאי הוא להעביר את המידע
למבקר הרשות המקומית לשם מילוי תפקידיו כמבקר.

( *.5א) כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית
ומוסדותיה ,על עובד ,על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית ,וכן על גו,
עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 071א(ב) לפקודת העיריות ,על נושא משרה או על ממלא
* פורסם ס"ח תשס"ח מס'  7412מיום  8.1.7..8עמ' ( 11.ה"ח הכנסת תשס"ח מס'  7..עמ' .)438
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תפקיד בו.
(ב) תלונה כאמור בסעיף קטן (א) תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון ,ובלבד
שהתקיימו שני אלה:
( )0המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו ,או מונע ממנו במישרין טובת הנאה ,או מעשה
הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל ,להנחת
דעתו של הממונה על תלונות הציבור ,את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;
( )6המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין,
או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.
 *.2תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי
המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו ,תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה,
לרבות המועד שבו אירע ,וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.
( *.7א) לא יהיה בירור בתלונות אלה:
( )0תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין
הכריע בו לגופו;
( )6תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;
( )3תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;
( )4תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד ,ואולם יהיה בירור על מעשה החורג
מהוראות חוק ,תקנות ,הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;
( )5תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות
הציבור לפי חוק מבקר המדינה ,התשי"ח[ 0859-נוסח משולב].
(ב) לא יהיה בירור בתלונות אלה ,אלא אם כן מצא הממונה על תלונות הציבור שיש
סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן:
( )0תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר ,או היה אפשר ,להגיש על פי דין
השגה ,ערר או ערעור ,והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן (א)( )0דן בהם;
( )6תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מיום
שהמעשה נודע למתלונן ,לפי המאוחר יותר.
(ג) הוגשה תלונה שלפי סעיף  5או לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) אין לברר אותה ,יודיע
הממונה על תלונות הציבור למתלונן ,בכתב ,שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך.
( *.9א) הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון,
והוא אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות.
(ב) הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הנילון ,ואם היה עובד ,נושא
משרה או ממלא תפקיד כאמור בסעיף  – 5גם לידיעת הממונה עליו ,ייתן להם הזדמנות
נאותה להשיב עליה ,והוא רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה בתוך תקופה שיקבע
בדרישתו.
(ג) הממונה על תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן ,את הנילון וכל אדם אחר,
אם ראה בכך תועלת.
(ד) לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור –
( )0לדרוש מכל אדם למסור לו ,בתוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע ,כל ידיעה
או מסמך העשויים לדעת הממונה על תלונות הציבור לעזור בבירור התלונה;
( )6לדרוש מכל עובד של גוף מן הגופים המנויים בסעיף (5א) להתייצב לפניו במועד
שיקבע לשם מסירת ידיעות או מסמכים כאמור בפסקה (.)0
(ה) אין בהוראות סעיף קטן (ד) כדי לגרוע מכללי חסיונות עדים או כללי ראיות חסויות.
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(ו) הוגשה תלונה על הממונה על תלונות הציבור או על עובדים הכפופים לו ,לרבות
בעניין הנוגע למילוי תפקידיהם האחרים ברשות המקומית ,יברר היועץ המשפטי של
הרשות המקומית את התלונה האמורה; בבירור תלונה כאמור יהיו ליועץ המשפטי של
הרשות המקומית סמכויות הממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה.
(ז) בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה.
 *.8לא יעשה אדם דבר ש יש בו כדי להפריע בהגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור או
בבירורה ,או למנוע או לעכב את הגשתה או בירורה.
 *.01הממונה על תלונות הציבור יפסיק בירור תלונה אם ראה כי מלכתחילה לא היה
מקום לבירורה לפי הוראות חוק זה ,ורשאי הוא להפסיקו אם ראה שעניין התלונה בא על
תיקונו או שהמתלונן ביטל את תלונתו; הממונה על תלונות הציבור יודיע בכתב למתלונן,
לנילון ולממונה עליו ,שהפסיק את הבירור ויציין את הנימוקים לכך.
( *.00א) מצא הממונה על תלונות הציבור ,בתוך הליך הבירור ,שהתלונה היתה מוצדקת,
כולה או חלקה ,ינהג כמפורט להלן:
( )0ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן ,לנילון ,לממונה עליו ולראש הרשות
המקומית;
( )6היה הנילון ראש הרשות המקומית – תימסר הודעה כאמור גם למועצת הרשות
המקומית;
( )3העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי – רשאי הממונה על תלונות הציבור להצביע
לפני הנילון ולפני ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית ,לפי העניין ,על
הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך.
(ב) הנילון או הממונה עליו ,וכן ,לפי העניין ,ראש הרשות המקומית ,יודיעו לממונה על
תלונות הציבור על האמצעים שננקטו לתיקון הליקוי בתוך המועד כאמור בסעיף קטן
(א)(.)3
 *.06בהודעה לפי סעיף (00א) יהיה הממונה על תלונות הציבור פטור מלציין את ממצאיו
או נימוקיו –
( )0כשהתלונה היתה בעניין מינוי למשרה פלונית או הטלת תפקיד פלוני;
( )6כשהחומר או הראיה עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת המתלונן;
( )3כשיש לדעתו בגילוי החומר או הראיה משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה סודית
כמשמעותם לפי כל דין.
 *.03מצא הממונה על תלונות הציבור כי התלונה אינה מוצדקת ,יודיע על ממצאיו
למתלונן ,לנילון ולממונה עליו.
( *.04א) החלטותיו של הממונה על תלונות הציבור בעניין תלונה –
( )0אין בהן כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר זכות או סעד בבית משפט או בבית דין,
שלא היו לו לפני כן;
( )6אין בהן כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או לבקש סעד שהוא
זכאי להם ,ואולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק ,לא יוארך המועד בשל הגשת התלונה או
בירורה.
(ב) לא ייזקק בית משפט או בית דין לבקשת סעד נגד החלטותיו וממצאיו של הממונה
על תלונות הציבור בעניין תלונה.
 *.05ה ממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות
המקומית דין וחשבון על פעולותיו לא יאוחר מ 0-במאי בכל שנה; המועצה תקיים דיון
בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון
הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.
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( *.02א) דוחות או כל מסמך אחר שהוציא או הכין הממונה על תלונות הציבור במילוי
תפקידיו לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי או משמעתי.
(ב) הודעה שנתקבלה אגב מילוי תפקידיו של הממונה על תלונות הציבור לא תשמש
ראיה בהליך משפטי או משמעתי.
 *.07הרשות המקומית תפרסם את פרטי הממונה על תלונות הציבור ודרכי הגשת תלונה
לפי חוק זה-
( )0במודעות שתציג על לוחות המודעות במשרדי הרשות המקומית;
( )6באתר האינטרנט של הרשות המקומית;
( )3בהודעות תשלום ארנונה לחייבים;
( )4בדרכים נוספות שתקבע מועצת הרשות המקומית.
 *.09השר ממונה על ביצוע חוק זה.
 *.08תחילתו של חוק זה  81ימים מיום פרסומו.
 *.61עובד הרשות המקומית שמונה כדין לבירור תלונות הציבור ברשות מקומית ועסק
בפועל בבירור תלונות כאמור ערב פרסומו של חוק זה (להלן – יום הפרסום) ,יראו אותו
כאילו מונה להיות ממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה ,ובלבד שבתום חמש שנים מיום
הפרסום ,יתקיימו בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף (6א)(.)6
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