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' טבת תשע"טא  
  2018דצמבר  09      

  

  לכבוד 

  מר רונן פלוט

  ראש העירייה

  
  נכבדי ראש העירייה,

  
ג  170, וזאת בהתאם לסעיף 2017העירייה לשנת  את דוח מבקרהריני מתכבד להגיש לעיונך 

  העיריות.לפקודת 

דוח הביקורת כולל מגוון ביקורות שנערכו בהתאם לתכנית העבודה השנתית ביוזמת הביקורת 

כמו כן, נבדקו תלונות שהגיעו  ובעקבות פניות של ראש העירייה ושל הוועדה לענייני ביקורת.

  ללשכת המבקר. 

  עוסק במספר נושאים:הדוח 

 הרווחה מיצוי הכנסות באגף .1

 ית בבתי ספר בניהול עצמינאותות ההתנהלות הכספ .2

 הלשכה המשפטית .3

ציבור שהגיעו ללשכת מבקר העירייה, הכולל פילוח לפי המוצג ניתוח של תלונות דוח זה בכמו כן 

  .יחידות, לפי נושאים ועוד/מינהלים/אגפים

  קודמים. בסוף הדוח מובאות תוצאות המעקב אחר יישום ההמלצות ותיקון ליקויים מדוחות
  

עריכת דיונים על הממצאים והמלצות הביקורת ומעקב שוטף אחר יישום ההחלטות באמצעות 

תורמים לשיפור התפקוד והניהול בעירייה  מנכ"לית העירייה,הצוות לתיקון ליקויים בראשות 

  .ולניצול יעיל של עבודת הביקורת

   .י ביקורתפי פקודת העיריות, אני מעביר את העתק הדוח גם לחברי הוועדה לעניינ-על

סיכומיה והמלצותיה של הוועדה גובשו עד כה במיומנות, לאחר דיונים מעמיקים בדוחות שהוגשו. 

  .על כך היא ראויה למלוא התודה והערכה
  

, לראשי המינהלים ולמנהלי היחידות המבוקרות יתברצוני להודות לך, ראש העירייה, למנכ"ל

  .תיזכי ועובדיהן, על שיתוף הפעולה המועיל והפורה לו

  

  בברכה,

  ינון ביטון

  הציבור מבקר העירייה וממונה על תלונות                                                                                       

  עיריית נצרת עילית
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  דוח ביקורת

  בנושא:

מיצוי הכנסות באגף 

  הרווחה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר עיריית נצרת עילית, פרסום ללא נטילת רשות מטעם המבקר, אסור 
  ג (ו) לפקודת העיריות [נוסח חדש].170פי סעיף -על

 מאסר שנה. –המפר הוראה זו, דינו 
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  מבוא - פרק א 

") עומד תקציב המאפשר לו את אגף הרווחהלהלן: "(לרשות אגף הרווחה והשירותים חברתיים 

פעילותו למתן שירותי רווחה אשר מעניקה העירייה לתושבי העיר. רוב רובה של פעילות האגף, כמו 

  ידי משרד הרווחה הממשלתי.  -על 75%בכל רשות מקומית אחרת, אמורה להיות ממומנת בשיעור 

  2017דצמבר -הביקורת נערכה במהלך החודשים אפריל

  

  מטרת הביקורת

, ובחינת לבחון את מערך ההתחשבנות התקציבית של אגף הרווחה בעירייה עם משרד הרווחה

  .מיצוי הכנסות אגף הרווחה אל מול משרד הרווחה

  

  מתודולוגית הביקורת

נתקיימה שיחת התנעת הביקורת בלשכת מנהלת אגף הרווחה, עובדת הזכאות, מבקר העירייה, 

  מומחית לניהול תקציב הרווחה ועובדת מטעמה. –רו"ח רינה וייסלר 

במהלך העבודה נפגשה הביקורת עם מנהלת אגף הרווחה, תקציבאית האגף ועם עובדי האגף 

  . הביקורת סקרה דוחות כספיים, ועיינה בתיקים ומסמכים.םהרלוונטיי

  

    

  

  הבסיס החוקי –פרק ב 

-המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות פועלות מתוקף חוק שירותי הסעד התשי"ח

- (א) וכן מתוקף תקנות ארגון לשכת הסעד (תפקידי המנהל וועדת הסעד) התשכ"ד2סעיף  1958

  (תיקון התשכ"ו).  1963

מכוח  "), הואתע"סתוקפן החוקי של ההוראות, המופיעות בתקנון העבודה הסוציאלית (להלן: "

), "מתן 1(א)(4, סעיף 1963-התקנות לחוק שירותי הסעד, תקנות ארגון לשכת הסעד, התשכ"ד

פי דין ובהתאם להוראות נוהל והנחיות המנהל הכללי של -טיפול סוציאלי לנזקקים והגשת סעד על

, וכן מכוח שירותי 1986- משרד הרווחה", וכן מכוח תקנות שירות הסעד, טיפול בנזקקים התשמ"ו

  .1996סעד, טיפול בנזקקים, התשמ"ו, ה

בתע"ס דנה בתקינה והשתתפות משרד הרווחה בשכר עובדי מחלקות  הרווחה ברשויות  2.9הוראה 

  המקומיות.

  בהוראות התע"ס דן בתקצוב הרשויות המקומיות: 16פרק  

  דנה בסעיפי התקציב. 16.1הוראה  

  דנה באמות מידה בתקצוב הרשויות המקומיות. 16.2הוראה 

  הביקורת בחנה את ההתחשבנות עם משרד הרווחה בכפוף להוראות הנ"ל.
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  ממצאיםהסיכום תמצית ו –פרק ג 

בעירייה בכלל ובאגף הרווחה בפרט, התאפיינה בשינוי מבני במערך כוח האדם  2016שנת  .1

 ובצמצום צוות העובדים באגף הרווחה. 

עובדים סוציאליים באגף הרווחה שאינם תקנים פנויים של  6-ישנם כ 2018נכון לחודש ינואר  .2

מעלות השכר לתקנים אלו, אך כיום תקצוב זה לא  75%מאוישים, משרד הרווחה מתקצב כ 

  מנוצל על ידי העירייה.

 - אלש"ח והכנסות האגף הסתכמו ב 48,961 - הסתכמו ב 2016הוצאות אגף הרווחה בשנת  .3

בהתאם לכללי ההתחשבנות עם  מסך ההוצאות וזאת 25%אלש"ח. נתונים המהווים  36,720

  משרד הרווחה.

כוללות עובדים שאינם משויכים לאגף הרווחה, וכן  2016הוצאות השכר של אגף הרווחה בשנת  .4

  עובדים הממומנים מתקציבי פעולה.

  הפעלת המסגרות העירוניות על ידי אגף הרווחה הניבה עודפים לעירייה. .5

עולות מתבצעים לאחר המועד הרשמי של הדיווחים השוטפים למשרד הרווחה בגין שכר ופ .6

הדיווח למשרד, וגורמים לאי קבלת השתתפות משרד הרווחה במלוא ההוצאות בהם עמדה 

 העירייה.

  

  המלצות

  יש להקפיד על רישום מדויק של העובדים באגף הרווחה, בהוצאות השכר של האגף.   .1

הוצאות בהן עמדה העירייה,  יש להקפיד על דיווחים שוטפים ובמועד למשרד הרווחה בעבור  .2

  לרבות שכר.

יש לאייש את התקנים החסרים באגף הרווחה בהתאם למבנה הארגוני שנקבע על ידי משרד   .3

  הרווחה.
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  ממצאים - פרק ד 

  אופן העבודה מול משרד הרווחה:  .1

של ומושכל מושתתת בעיקרה על ניצול נכון המקומיות פעילות מחלקות הרווחה ברשויות    1.1

אולם יחד עם זאת שומה על המחלקות להתמיד . התקציב, המוקצב על ידי משרד הרווחה

  בכפוף לצרכים העולים במחלקות הרווחה. בפניותיהם למשרד הרווחה להגדלת התקציבים

הצרכים על פי  ועדכון הרווחה ניתן לשינוי אגף בניגוד למשרדי ממשלה אחרים, תקציב   1.2

תקנות  אתהמוציאה לפועל  היאה העבודה הוא שהעיריי. אופי בפועלהאובייקטיביים 

לויות עמעלויות הפעולות, המתוקצבות על ידו.  75%מדיניות משרד הרווחה, אשר מממן ו

  להשתתפות המשרד. אחזקה ותקורה אינן זכאיות 

הנסמך על  בעירייה, האגף כל פנייה של תושב העיר לקבל עזרה כלשהי עוברת אישור של עובדי   1.3

כתוצאה מכך, מרבית הוצאות הרווחה בעירייה הינן .ות התע"ס (תקנון עבודה סוציאלית)הורא

ולפיכך השתתפות המשרד צריכה להיות מובטחת (בהתחשב  ,ובאישורו על דעת משרד הרווחה

בקשות להגדלת  הרווחה בעירייה לדאוג באופן מתמיד להגיש אגףבתקציב המשרד). אולם, על 

  השתתפותו של משרד הרווחה במימון. גדלים לצורך הבטחת קבלתהצרכים ככל שתקציב 

בלבד של התקציב המאושר  1/12 -בדרך כלל, משלם משרד הרווחה מדי חודש את החלק ה   1.4

מלואו במשרד הרווחה (מיכון) ובמועד ב (קצב מימון). למעשה, הדיווח על ההוצאות לא נקלט

. כך נוצר מצב בו "כאילו" לא דיווח ודשיםשל מספר ח איחורב(חודש ביצוע ההוצאה), אלא 

  שתתף בביצוע התשלום לעירייה.ה, וכתוצאה מכך המשרד לא העל הוצאות שביצע האגף

  

  ביצוע התשלומים  . 2

  עירייה. המהתשלומים המדווחים באמצעות ניכר משרד הרווחה נטל על עצמו ביצוע של חלק 

(נותן השירות לאגף  הזכאי להם תשלומים אלו מבוצעים ישירות ממשרד הרווחה למוסד

המשרד  . לכאורה.מדי חודש מחייב המשרד את העירייה בגין ביצוע תשלומים אלוהרווחה)

מבצע כאן את הוראת העירייה ומחייבה בהתאם מדי חודש. אין זה מעניינו של המשרד לבדוק 

  את נכונות התשלום ו/או יתרת התקציב של העירייה.

ע"י מוסדות אלה. הבדיקה ישירות ת נכונות הדיווחים המוגשים לפיכך על העירייה לבדוק א

  והן מבחינת התעריף. המושמים במסגרות כמותצריכה להיות הן מבחינת 

                                   י אגף הרווחה, תוך הבחנה במבצעיםלהלן הרכב תשלומים ממוצע המבוצע על יד

    המבצע    שעור                                                                                    

 משרד הרווחה    70%      תשלומים למסגרות/ מכסות 

  משרד הרווחה    3%        מ.ת.ס -תשלומי 

 משרד הרווחה    %2      תשלומי סמך מקצועי  

 %75    סה"כ ביצוע ע"י משרד הרווחה 

 העירייה    15%        תשלומי שכר 

 העירייה    %10      תשלומים באמצעות העירייה   
            %100     

מהנתונים לעיל מתברר כי חלק קטן מהתקציב המופעל על ידי אגף הרווחה משולם ישירות 

באמצעות העירייה, ואילו רוב התקציב, משולם על ידי משרד הרווחה, המחייב בגינם את העירייה 

לערוך בקרה שוטפת על עובדה המחייבת את אגף הרווחה  במלוא התשלום אשר בוצע על ידו.

  חיובים אלו.
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  2016 לעיריית נצרת עילית  לשנתקציב משרד הרווחה ת - פרק ה' 

  

  כללי  .1
  

ולם כפוף א, ועל ידי משרד הרווחה בהתאם לצרכיו הרווחה משתמש בתקציב שהוקצב ל אגף  א. 

וכל הדיווחים של  למגבלות של הגזברות בעירייה, המופקדת על ביצוע התשלומים. מאחר

למשרד הרווחה על ביצוע התקציב מבוצעים רק לאחר שהוצאו לפועל, קרי: שולמו על  האגף

ואיטיות בעדכון הנתונים  סרבול, נוצרים למשרד הרווחהידי הגזברות והומצאו החשבוניות 

  כל הרשויות המקומיות). במשרד הרווחה (של

על התשלום בפועל בשנים האחרונות, מקפיד משרד הרווחה לקבל לידיו גם מסמך המעיד 

  (הוראת מ.ס.ב או העתק המחאה).

הרווחה.  אגףמדי חודש נרשמים במשרד הרווחה רק הדיווחים שדווחו כמשולמים על ידי 

במילים אחרות, הרישומים והדיווחים המופיעים במשרד הרווחה, ואשר על פיהם מבוצע 

ש ההתחשבנות, ולא כל בוצע בחוד שהדיווח בגינםהתשלום/החזר לעירייה הינם רק הדיווחים 

  אשר שולמו בפועל על ידי העירייה.התשלומים 

    

. תוספות אלו, על פי הוראות האגףמוסיפה ממשאביה העצמיים לתקציב עיריית נצרת עילית   ב. 

משרד הרווחה, לא ידווחו למשרד, וכמובן שלא יוחזרו. אולם, חשוב להבחין באילו תוספות 

  אדם. -קה או כחציוד, ריהוט, אחזרכישות מדובר: 

ישנם מקרים רבים שאי דיווח על תוספות אלו ימנע מהמשרד להעביר לעירייה תקציבים 

 המפקחנוספים. ועל כן, יש לדווח בדרך כלל על כל התוספות שאושרו עקרונית על ידי 

  הרלוונטי, גם אם מפאת חוסר תקציב לא תוקצבו על ידי המשרד.
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  :2016לעירייה לשנת תקציב משרד הרווחה   .2
 2016דצמבר  לחודשהביקורת העלתה את הממצאים הבאים על פי דוח הקצבה של משרד הרווחה 

  ):100%(בשיעור 

 אחוז  אלש"ח  - 2016 הנושא

 15% 6,753 . מינהל הרווחה1

 2% 924 . רווחת הפרט והמשפחה2

 20% 9,353 לילד ונוער ם. שירותי3

 16% 7,318 לזקן ם. שירותי4

 28% 12,737 מש"ה ם. שירותי5

 15% 6,890 . שרותי שיקום6

 2% 1,023 ן. שרותי תקו7

  11 . פעילות בקהילה8

 2%  1,186  . שרותים לעולים9

 %100 46,195 סה"כ

     
אשכולות. כאשר לא ניתן להעביר תקציב  9 - תקציב משרד הרווחה לרשויות המקומיות מורכב מ

  לאשכול.מאשכול 

למשל אם אין לעירייה צורך בתקציב לשירותים למש"ה, ולעומת זאת קיים צורך בתקציב בשרות 

לילד ונוער, לא יכול אגף הרווחה לבקש העברה של תקציב מאשכול לאשכול . כל אשכול מתוקצב 

  בהתאם למדיניות משרד הרווחה והעדפותיו.

ה וניתן לבצע העברות בתוך האשכול בלבד, על כל אשכול מופקד מפקח מקצועי מטעם משרד הרווח

  באישור המפקח המקצועי.

מתקציב הרווחה מושקע בשיקום לאוכלוסייה הנצרכת.  43%מהנתונים המוצגים לעיל ניכר כי 

  לשירותי ילד ונוער.  20%-מש"ה ושיקום) ו

ה, בלבד מתקציב משרד הרווח 15%עלות העסקת העובדים באגף הרווחה(מינהל הרווחה) מהווה 

  ודומה לממוצע הקיים ברשויות המקומיות.

יש לציין כי תקציב משרד הרווחה נגזר מהפעילות המתנהלת באגף הרווחה ואשר דווחה למשרד. 

  היא לא תבוא לידי ביטוי בתקציב.-במידה וישנה פעילות שאינה מדווחת למשרד
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  :2016תקציב) לשנת  100%( בעיריית נצרת עיליתעלות הרווחה . 3

דו"ח ) והכנסות 1.34 -הוצאות ו 1.84פרקים  16/5/17מיום פי ספרי החשבונות של העירייה (על 

כפי שחויבו על ידי משרד  –(משרד הרווחה), להלן עלויות הרווחה  2016 דצמבר התחשבנות לחודש 

, , לרבות פעולות שאינן  מתוקצבות על ידי המשרדהרווחה ובנוסף הוצאות שהוצאו על ידי העירייה

  ך שולמו על ידי העירייה. א

  . הסכומים באלש"ח

      עירייה    משרד הרווחה

   100%  הוצאה

מ. 

  הרווחה

75%   

  מ. הרווחה

סה"כ 

  מ.הרווחה

25% 

  עירייה

תוספת  

  עירייהה

סה"כ 

  עירייה

  סה"כ    צד ג' 

  10,304  0  4,774  3,116  1,658  5,530  4,975  555  שכר

  38,657  1,290  7,467  )1801(  9,268  29,900  27,802  2,098  פעולות

  48,961  1,290  12,241  1,315  10,926  35,430  32,777  2,653  סה"כ

  100%  3%  25%  3%  22%  72%  67%  5%  אחוז

  
הגיע  2016בשנת  הביקורת בחנה את הנתונים הכספיים המוצגים לעיל, מהם עולה כי סך העלויות

  הרווחה.  אגף כלל פעולותאלש"ח עבור  48,961 -ל

, ואילו משרדי ממשלה אחרים והלקוחות השתתפו בסך אלש"ח 35,430 -הרווחה השתתף במשרד 

   אלש"ח. 12,241 -אלש"ח , כך שחלקה של העירייה הגיע ל 1,290 –

 אגףקציב רשויות המקומיות בתזה המקום לציין את הנעשה ברשויות אחרות, בהן השתתפות ה

עיריית נצרת עילית עולה כי  עבודה. מכאן , ועיקרה מופנה לשכר40% -ל 25%הרווחה נעה בין 

  מסך התקציב ברווחה. 3%אלש"ח, המהווים  1,315 -הוסיפה ממשאביה העצמיים עוד

הביקורת מצאה כי בתקציב הפעולות של המשרד, גלום גם שכר עבודה עבור תוכניות המופעלות על 

ואילו בעירייה רשומה  ידי אגף הרווחה, כך שהשתתפות המשרד בשכר זה רשומה בתקציבי פעולה,

ההוצאה בפרק השכר, ועל כן הרישום בעירייה בהוצאות השכר גבוה יותר ואילו הרישום בהוצאות 

  הפעולות נמוך.

    -תגובת מנהלת אגף הרווחה

  שינוי מבני במערך כח האדם,  2016אגף הרווחה בנצרת עילית עבר במהלך חודש דצמבר

התייעלות העירייה. שינוי זה בא לידי ביטוי בעזיבתם בחלוקת התפקידים ומחיקת משרות בגין 

עובדים את המערכת, מה שהביא לקיפאון במספר פרויקטים, מה גם שלא אוישו התקנים  11של 

תקנים), לא דווחו תקציבי פעולה ואף נלקח חלק מהתקציב (בסעיף אלימות).  2-(מעבר ל

בסדרי העבודה, בניית תוכניות טיפול במקביל עובר כלל האגף שינוי ברפורמה, הן במחשוב והן 

 לקוחות.-וסגירת תיקי מטופלים

  בדו"ח כספי (נספח א') נכללו סעיפי הוצאות והכנסות של הרשות למלחמה בסמים שלא

שייכים, וכן משכורתם של העובדים בפרויקט "עיר ללא אלימות" רק בפרק הוצאות ללא 

ושלושה עובדים שרשומים בסעיפי שכר התייחסות למימון שהתקבל מהמשרד לבטחון פנים 

 רווחה אך בפועל עובדים במחלקות אחרות בעירייה

  העסקת עובדים בפרויקטים  הממומנים בתקציבי פעולה של משרד הרווחה איננה ניתנת לרישום

  על תקן פנוי, עובדה היוצרת פער בין ההיצע לבין ההוצאה.
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חשבנות עם משרד וההת התקצובממצאי ביקורת על הדיווח,   -פרק ו' 

       2016הרווחה בשנת 

  כללי  .1

לבצע את  ותפקידשהרווחה,  באגףבכדי שאפשר יהיה להתייחס לעבודת המינהל והזכאות 

הדיווחים במועד ובמלואם למשרד הרווחה, על מנת שזה יוכל להעביר את השתתפותו לעירייה יש 

  קבוצות דיווח עיקריות: 5 -להבחין ב

  

   -ח אדםופלט כ .1.1

, ומשרד הרווחה האגףזהו סוג דיווח המכיל את כל פרטי רכיבי השכר שהעירייה משלמת לעובדי 

  משתתף בו בהתאם להסכמי השכר שנחתמו.

  
   -הוצאות דרך רשות 1.2

זהו סוג דיווח, המועבר למשרד, המכיל את כל ההוצאות שהוצאו ע"י קופת העירייה בהתאם לצרכי 

  ה.משרד הרווח ועל פי הנחיות האגף

  
   -(השמות) הועדות 1.3

בתי אבות,  בגינו ומאשר את חיוב העירייה זהו סוג דיווח המורה למוסד לקבל חניך למסגרתו, 

  מעונות יום, פנימיות וכו'), והשתתפות משרד הרווחה. (כשיש תקציב).

  
   -מת"ס (מערכת תשלומי סעד). 1.4

ממשרד הרווחה לטובת   המאפשר לאגף הרווחה להזמין המחאות ישירות זהו סוג דיווח, 

  ).100%מוטבים שנקבעו על ידי אגף הרווחה, תמורת המחאות אלו מחויבת העירייה במלואן (

  
   -סמך מקצועי. 1.5

המאפשר לאגף הרווחה להזמין שעות עבודה של בעלי מקצוע  (מטפלים, מטפחים זהו סוג דיווח, 

סיעוד לטובת לקוחות אגף הרווחה . תמורת הזמנת שעות עבודה אלו מחויבת וכו') מחברות 

  ).100%העירייה במלואן (

שתתפות הסוגי הדיווח, המצוינים לעיל על ידי המשרד מדי חודש, תבטיח  חמשתקליטת רק *

  מלאה ובמועד.

  

   2016סקירה על דו"ח תקצוב והתחשבנות חודש דצמבר   .2

כלולה כל ההתחשבנות עם  2016משרד הרווחה לחודש דצמבר  בדו"ח תקצוב והתחשבנות של

  . 2016משרד הרווחה לשנת 

בדו"ח זה אמורים לבוא לידי ביטוי כל ההוצאות שדווחו על ידי העירייה והוצאו על ידה. לפיכך 

צריכה להיות הלימה בין ההוצאות כפי שנרשמו בספרי העירייה לבין אלו שהוצגו בדו"חות 

  . 2016ההתחשבנות בשנת 
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(באלש"ח), כפי שנרשמו בספרי החשבונות של העירייה  2016להלן תמצית עלויות הרווחה בשנת 

  , בהשוואה לרשום במשרד הרווחה :)16/5/17מיום (

פרק הוצאות   אחוז  תאור הפרק  מס'
בספרי  1.84

  העירייה

דו"ח תקצוב 
התחשבנות 

100%  

  פער

  3,242  5,530  8,772  17%  תקנים -שכר   .1
  0  *  1,532  1,532  4%  פעולות -שכר    .2
  3,242  7,062  10,304  %21  סה"כ שכר  
  )1,063(  39,720  38,657  %79  פעולות(כולל צד ג')  .3
  2,179  46,782  48,961  %100  סה"כ  
  

אלש"ח .  46,782 –מהטבלה המוצגת לעיל עולה כי למשרד הרווחה דווחו הוצאות בסך כולל של 

אלש"ח. במטרה לאתר את הפער בין  2,179 –מתוך כך עולה כי קיים פער וחוסר דיווח בהיקף של 

הדיווח למשרד הרווחה לבין ההוצאות בהן עמדה העירייה, ערכה הביקורת ניתוח של הדוחות 

  הכספיים בפרק הרווחה. 

  

  ניתוח הדוחות הכספיים העלה כי :

  שכר בפועל לבין הדיווח למשרד הרווחה מסתכמים ). פערים בין עלויות ה1

אלש"ח, אשר חלקם נובע מהשתתפות המשרד בתקציבי פעולה בעבור שכר  3,242 –בסך 

, ואילו המשולם למסגרות העירוניות, כאשר עלויות השכר בעירייה רשומות בפרק השכר

הבחנה בין  . לפיכך ערכה הביקורתהכנסות מהמשרד בגין שכר זה רשומות בפרק הפעולות

  השכר המשולם בגין תקני כוח אדם לבין השכר המשולם לביצוע פעולות. 

  

אלש"ח. הוצאות אלו לא ניתנות  211  -הוצאות הפעלת ואחזקת אגף הרווחה הסתכמו בכ  ).2

אולם הפניית בקשה מיוחדת למשרד הרווחה, עשויה להגדיל את תקציב  ,לדיווח למשרד

  המשרד לעירייה, גם בסעיפים אלו.

  

  :  תגובת מנהלת אגף הרווחה

אלש"ח המצוין בטבלה נובע  3,242הפער בהוצאות שכר לבין מימון השכר במשרד הרווחה בסך 

התקציב בפרק הרווחה, בעקבות מרישום חלק מהעובדים שאינם עובדי רווחה, אך מופיעים בספר 

  תוקן הפער, והוסרו מהרשימה עובדים שאינם שייכים לאגף הרווחה. 2017הביקורת, במהלך 

 בנוגע להוצאות הפעלה ואחזקה, בקשות מיוחדות ניתן להגיש רק על פי הנחיות משרד הרווחה בלבד

בקשה מיוחדת  וקיבל  אגף הרווחה הגיש 2017(במסגרת "קול קורא" או חוזר מנכ"ל) במהלך שנת 

  מימון הוצ' מחשוב ושיפוץ במרכז עצמה.
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  . 2015בהשוואה לתקציב משרד הרווחה בשנת  2016השינויים בתקציב משרד הרווחה בשנת   .3

משרד הרווחה מגדיל / מקטין את התקציב המוענק לעירייה, על סמך הנתונים אשר הועברו   

  אליו במהלך השנה.

  : 2015בהשוואה לתקציב שהוענק בשנת  2016 להלן תקציב שנת  

 2016שנת   

  אלש"ח

  שינויים בתקציב

  קיטון                  גידול

 2015שנת 

  אלש"ח

  45,115  1,568  2,648  46,195  תקציב

  

אלש"ח במספר סעיפים, ואילו  2,648 - מתוך הטבלה המוצגת לעיל עולה כי חל גידול בסך  

  אלש"ח. 1,568 -בסעיפים אחרים חל קיטון בסך

חל גידול בתקציב אגף הרווחה, חרף השינויים  2016הביקורת מציינת כי בסך הכל בשנת   

  הרחבים שבוצעו באגף.

  

  הפחתת תקציבים במהלך השנה  .4

משרד הרווחה מתקצב את אגף הרווחה בתקציב, הנראה מתאים לצרכיו כפי שדווחו במהלך 

ן מדויק ובמועד על כל ההוצאות אשר ביצעה השנים. על אגף הרווחה להקפיד ולדווח, באופ

  העירייה.

, ממנו מתברר כי האגף 2016הביקורת בחנה את התקציב שהועבר לאגף הרווחה במהלך שנת 

קיבל תקציבים גדולים יותר, אולם בהעדר דיווח על הוצאות, הופחתו התקציבים על ידי 

  וצאותיה .המשרד, והועברו לרשות מקומית אחרת שכן הצליחה לדווח על ה

 (ש"ח): 2016להלן פירוט חלק מהסעיפים בהם הופחתו תקציבים במהלך שנת 

  שם סעיף  מספר סעיף מס"ד

תקציב 
11/2016 
  אלש"ח

תקציב 
12/2016 
  אלש"ח

סכום 
הפחתת 

התקציב 
  אלש"ח

 (69) 80 149 סיוע למשפחות עם ילדי 230091025418 1

 (234) - 234 מופ"ת נצולי שואה 230091043413 2

 (44) - 44 סיוע לניצולי  שואה 230091043415 3

 (24) 19 43 א. ותיק-מועדונים 230091043430 4

 (24) 135 159 א. ותיק- טיפול בקהילה 230091043440 5

 (55) 61 116 א. ותיק-טיפול בעולים 230091043447 6

 (13) - 13 העשר -מועדון לעולים  230091043448 7

 (51) 188 239 טיפול בנוער ובצעירים 230091164023 8

 514 483 997 סה"כ    
  

אלש"ח, שתוקצבו בתחילת  514לא נוצלו הוצאות בסך  2016מהנתונים ניתן לראות כי בשנת 

  השנה.

  תגובת מנהלת אגף הרווחה : 

  ירידה במספר העולים גרמה למיצוי מועט של התקציב הייעודי לעולים.
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נסגר ונפתח אחר, לכן אין ניצול. המועדון החדש נפתח בינואר  – 2סעיף  –מופ"ת ניצולי שואה 

  .2016-ולכן מראה כי אין ניצול ב 2017

מאחר והפעילויות לא בוצעו, מטבע הדברים העירייה לא הוציאה, וכך לא התקבלו מהמשרד. כל 

  ההוצאות שבוצעו דווחו למשרד.

  

  

  מסגרות עירוניות בניהול אגף הרווחה  . 5
          

  אגף הרווחה מפעיל מסגרות עירוניות להענקת שירותים לאוכלוסייה בעיר. 

  להלן פירוט המסגרות העירוניות המופעלות על ידי אגף הרווחה:

 מועדוני קשישים. )1

 יחידה לטיפול בדרי רחוב. )2

 מרכז אלימות במשפחה. )3

 נתיבים להורות יסודי + גיל הרך. )4

 מרכז קשר הורים וילדים. )5

 תוכנית ביתית. )6

 לסמים. יחידה )7

 טיפול באלכוהוליסטים. )8

 מועדון לנוער.  )9

 בתים חמים לנערות. ) 10

  

העירייה מעסיקה את כוח האדם הנחוץ להפעלת המסגרות העירוניות ומממנת את עלויות 

אחזקת והפעלת המסגרות, כאשר משרד הרווחה משתתף בעלויות אלו בתעריף שנקבע לכל 

  תלמיד (חוסה).

התלמידים או לחילופין, חוסר בתלמידים במסגרת העירונית גורם, העדר דיווח מלא של מספר 

  בהכרח, להעברת השתתפות פחותה יותר במסגרות אלו.

מכאן עולה כי, יש לנהל מעקב קפדני על כל אחת מהמסגרות העירוניות ולוודא אכלוס מלא, כל 

  השנה.
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עיריית נצרת עלית

עובדים מתקציבי פעולה 2016 - הכנסות מול הוצאות

הערות תאור המסגרת שם הסעיף מספר סעיף 
שלילי חיובי פעולות שכר 

        92,841        50,605       50,605       143,446מרש"לבוגרים עיוורים בקהילה662120
משולם לפי דו"ח ביצוע 

לעמותה

 אין הוצאות       21,128-      102,856     102,856         81,728דרי רחוב- יחידה לטיפולטיפול בדרי רחוב1025510

 אין הוצאות         7,594-      267,869     267,869       260,275מרכז טיפול באלימותמרכזי טיפול באלימות1026090

       77,754       141,263נתיבים להורות גיל הרךת . לאומית ילד ונוער1038400

     155,317       138,537נתיבים להורות גיל הרךטיפול בילד בקהילה1039440
406,657      

       188,010נתיבים להורות יסודי

 אין הוצאות         1,818-        90,771       90,771         88,953מרכז קשריצירת קשר הורים - ילדים1039414

 אין הוצאות        15,585        46,250       46,250         61,835תכנית ביתיתהתכנית הביתית1039470

       95,652-      530,210       49,140     481,070       434,558נפגעי אלכוהולהתמכרויות מבוגרים1125061

 אין הוצאות       23,813-      156,693     156,693       132,880טיפול בנוערטיפול בנוער מתמכר1125068

 אין הוצאות         7,179-        69,992       69,992         62,813טיפול בנוער וצעירים1164023

        84,010      113,428       30,283       83,145       197,438בית חםבתים חמים לנערות1165428

     157,184-      253,589   1,835,331     303,614  1,531,717    1,931,736סה "כ

הכנסות  
מהשמות ש "ח 

הוצאות  -  ש "ח 

 ל- 2 מסגרות סך- 
173,586 ש"ח. מסגרת 
1 ממומנת מ- 2 סעיפי 

תקציב

173,586    

פער  -  ש "ח 

61,153       

סה "כ ש "ח 
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  הביקורת בחנה את הנתונים המוצגים לעיל, ומתברר כי:

הרישום החשבונאי בספרי העירייה אינו משקף את הפעילות למסגרות העירוניות  ).1

המופעלות על ידי העירייה, כך שקשה מאוד לערוך דו"ח על הכנסות והוצאות לכל אחד 

 (מסגרת עירונית).מהמרכזים 

 96סך התוצאות הכספיות של כל המסגרות העירוניות, הניבו לכאורה עודפים בסך  ).2

 אלש"ח.

מציינת כי על פי רישומי הנהלת החשבונות של העירייה לא ניתן לקבוע את הביקורת  ).3

הנתונים אינם מלאים ואינם  מסגרת עירונית.התוצאות העסקיות, עודף או גירעון של כל 

משקפים את מלוא ההכנסות וההוצאות של כל אחת מהפעילויות שבוצעו על ידי אגף 

 הרווחה. 

  

  : תגובת מנהלת אגף הרווחה

אלש"ח בין הוצאות העירייה למימון משרד הרווחה לטובת הכנסות  96מראה עודפים של הדוח 

  העירייה.

בנוגע לסעיפי הרישום החשבונאי בספרי העירייה, הנושא תוקן , ולכל תכנית, פעילות ופרויקט 

נפתח סעיף ייחודי בספרי העירייה, דבר שמאפשר השוואה, בקרה ומעקב בין ההכנסות 

  עילות.וההוצאות לכל פ

  

  

  :השתתפות משרד הרווחה בשכר עובדי האגף לשירותים חברתיים  . 6

  
משרד הרווחה מתקצב את העירייה בכוח אדם בהתאם לפעולות ולצרכים שהובאו  ).1

לידיעתו. תקני השכר של המשרד לעירייה נקבעים על פי היקפי המשרות והדרגות אותם 

 קובע המשרד לכל אחד מבעלי התפקידים.

  

. העירייה העסיקה 2016משרות בשנת  46.47 –משרד הרווחה תיקצב את העירייה בהיקף  ).2

מתוקצבים בתקציב כוח אדם תקנים, ואילו  37משרות, כאשר  51.92עובדים בהיקף  

 היתרה מתקציבי פעולה שתוקצבו על ידי משרד הרווחה. 

 

 –"ח, כאשר מהם אלש 10,688 -הגיעה ל 2016עלות השכר של עובדי אגף הרווחה בשנת  ).3

אלש"ח הינם תקציבי  1,532 –תקניים, והיתר בסך  –אלש"ח עבור שכר עובדים  9,156

פעולה, עבור עובדים המועסקים בפעולות מוגדרות מראש ולפרק זמן קבוע. השתתפות 

משרד הרווחה בשכר עובדים על פי תקן מבוצעת בהתאם לעלויות השכר התקניות כפי 

שר במרבית המקרים אינן זהות לעלויות השכר בפועל בהן שנקבעו על ידי המשרד, א

עומדת העירייה ועל כן, חובה לערוך בקרה על השתתפות המשרד בשכר העובדים 

בהשוואה לעלויות השכר בהם עומדת העירייה. בנוסף, לשכר התקני, משלמת העירייה 

בשכר שכר עבור עובדים המועסקים בתקציבי פעולה כאשר הבסיס להשתתפות המשרד 

 עובדים אלו הינו מספר המשתתפים בכל פרויקט המופעל על ידי אגף הרווחה.
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הביקורת בחנה את תלושי המשכורת של כל עובדי אגף הרווחה, בהשוואה להשתתפות  ).4

 המשרד ברכיבי השכר (כפי שדווחו על ידי העירייה) ולהלן ריכוז הממצאים כפי שעלו :

 

  משרה גבוה מהמדווח למשרד עובדים המועסקים בהיקף - א) משרות   

שם 
  העובד/ת

  הערות  פער  ת.פעולה  משרד  עירייה

  הפער תוקן  10%    50%  60%  ר.ז.

רטרו מ  -תקלט במקום עובדת שפרשה  100%      100%  מ.ו.
1/1/17  

    100%      100%  פ.י.
    100%      100%  ש.מ.

  
  עובדים שאינם באגף הרווחה

  1/12/16העו"ס התפטרה ב  75%      75%  ו.ל.
  תדווח כמזכירה –חזרה מחל"ד   100%      100%  ו.ג.

תדווח בתקן  -2/4/17חזרה מחל"ד ב  60%      60%  ס.ד.ת
  פנוי

  1/12/16בפרישה מ  100%      100%  ק.ו.
  למשאבי אנוש 1/17עברה מ  100%      100%  ו.ד.

  
משרות שלא תוקצבו על ידי משרד ב מהטבלה עולה כי העירייה העסיקה עובדים

  היה מגיע לעירייה אולם לא התקבל בהעדר דיווח מתאים. הרווחה, סכום זה

  תגובת מנהלת אגף הרווחה:
  משרות בלבד שהינן ללא מימון. והן: מ.ו. , ש.מ. , פ.י.  3מדובר ב 

 .  50%, ובעבור ש.מ.  91%התקבלו תקנים בעבור: מ.ו.  2017בשנת 
  .  12/16פרשו/עזבו ב -ק.ו. -להלן הפירוט לפערים: ו.נ., ו

  לא היו פערים בין העירייה למשרד. 1.12עד 
היו בחופשת לידה ולכן נעשתה עזיבה ממצבת המשרד, והעירייה לא שילמה את  –ס.ד  -ו.ג. ו

  השכר.
  

השתתפות משרד הרווחה בגמולי השתלמות בהשוואה לגמולים משולמים ע"י    ב)
  העירייה.

אחוז  שם העובד/ת
  משרה

  הפער בגמול  עירייה  משרד

%100 י.ת  %5  %6  %1  

%100 פ.מ.  %4  %6  %2  

%100 ש.ע  %6  %7.2  %1  

%100 ב.ח.כ.ת  %8  9.6%  %2  

%100 כ.ל.א   --- %1.2  %1  

%100 ב.ד.   --- %1.2  %1  

%23  סה"כ   %31.2  %8.2  

מהטבלה עולה כי העירייה שילמה גמולי השתלמות לעובדים, אולם אלו לא התקבלו 

  ממשרד הרווחה בשל חוסר דיווח בגינם. 
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השתתפות משרד הרווחה בדרגות העובדים, בהשוואה לדרגות המשולמות על ידי    ג)

  העירייה  

אחוז   תפקיד  שם העובד/ת
  משרה

  יש לעדכן  עירייה  משרד

  +8  +8  8  60%  מזכיר עליה  . ר.ז1
  +8  +8  8  100%  מזכירה  . א.צ2
  +9  +9  9  100%  ע.מינהל וזכאות  . ל.ו3
  39  +39  38  100%  ע.מינהל וזכאות  . פ.א4
  

מהטבלה לעיל עולה כי עובדים הועסקו על ידי העירייה בדרגה גבוהה מזו אשר דווחה במשרד 

  הרווחה. לפיכך נוצר פער בהשתתפות משרד הרווחה בשכרם של עובדים אלו.

  

  פערים תואר מ.א.ד) 

אחוז   שם העובד/ת
  משרה

  יש לעדכן  עירייה  משרד

  M.Aתואר   מ.א.  ב.א  100%  . ב.א.1
 M.Aתואר   מ.א.  ב.א  100%  ב.א.ל.. 2
 M.Aתואר   מ.א.  ב.א  100%  . ד.ר.ש3
 M.Aתואר   מ.א.  ב.א  100%  . כ.ט4
 M.Aתואר   מ.א.  ב.א  100%  . כ.א5

לפער בהשתתפות משרד הרווחה בשכר העדר דיווח על תארים אלו למשרד הרווחה גרם 

  עובדים אלו.

  
  התחייבות למסלול נמרץ ב'ה) 

אחוז   שם העובד/ת
  משרה

  הפער בגמול  עירייה  משרד

  4.5%  4.5%  אין  100%  . ה.ח1

  4.5%  4.5%  אין  100%  . א.ט.א2

  4.5%  4.5%  אין  100%  . ס.ר3

  4.5%  4.5%  אין  100%  . ד.ר.ש4

  4.5%  4.5%  אין  100%  . ב.ח.כ.ת5

  4.5%  4.5%  אין  100%  . כ.ל.א6

  

  הכנסות ממשרד הרווחה.העדר דיווח על התחייבות למסלול נמרץ גרמה לעירייה להפסד 

כל הפערים בגין רכיבי השכר המצוינים לעיל לא דווחו למשרד. על כן, לא התקבלה 

  השתתפות משרד הרווחה בגינם.

  הביקורת סבורה כי דווח בגין הוצאות אלו עשוי לגרום להגדלת הכנסות העירייה.

  

  תגובת מנהלת אגף הרווחה:

 רד הרווחה גמולי ההשתלמות. בהמשך לביקורת דווח למש –גמולי השתלמות 

משרד הרווחה משלם על פי דרגות תואמות תפקיד. העירייה משלמת על  –דרגות אישיות  –דרגות 

 .פי וותק ותפקיד קודם לעובדים שנוידו מתפקידים אחרים. מצב זה יצר פערים

 בהמשך לביקורת דווח למשרד הרווחה.–תארים 

  לביקורת דווח למשרד הרווחה.בהמשך  -התחייבות למסלול נמרץ ב' 
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  תשלומים באמצעות משרד הרווחה (מת"ס)  . 7

במטרה להקל על העבודה במחלקות הרווחה, המופקדות על סיוע למשפחות וליחידים במצבים 

  קשים, מאפשר משרד הרווחה לאגף הרווחה להנפיק המחאות באמצעותו.

אות לפקודת התושב או למעניק דהיינו, על פי בקשת האגף, מנפיק משרד הרווחה את ההמח

  השירות לתושב (הספק).

תשלומים אלו, המועברים לאגף הרווחה בהתאם לדרישתו, מועברים ישירות ללקוחות ומחויבים 

  בדו"ח ההתחשבנות אשר מונפק מידי חודש על ידי משרד הרווחה.

  העירייה.מהסכום אשר בו חויבה  75%רק במידה וקיים תקציב מתאים בסעיף הנדרש, יוחזרו 

  אלש"ח. 651, בסך כולל 2016הביקורת בדקה ומצאה כי אגף הרווחה הנפיק המחאות בשנת 

  להלן פירוט הסעיפים מהם בוצעו התשלומים הללו:

  

 שם הסעיף מס'

סה"כ התשלומים 

 %  ש"ח 

  28%  179  הסעות למעון יום מש"ה  1

 4% 23 משפחות עולים במצוקה 2

 21% 137 משפחות במצוקה בקהילה 3

 12% 81 סיוע למשפחות עם ילדים 4

  12%  77  טיפול בילד בקהילה א.ותיק  5

 2% 16 ילדים במצוקה עולים 6

  12%  77  טיפול בקהילה א.ותיק  7

  9%  61  טיפול בעולים א.ותיק  8

 %100 651 סה"כ  

  

אלש"ח ממשרד הרווחה, כתשלומים למוטבים  651לעיל עולה כי האגף הוציא  םמהנתונים המוצגי

  ברווחה, כאשר עיקרם יועד להסעות למעון יום ולסיוע למשפחות במצוקה.
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  המעניקות שירותי סמך מקצועי. -רכישת שירות באמצעות חברות סיעוד   .8

וקבוע, התקשר משרד הרווחה עם על מנת ששירותי אגף הרווחה יוענקו לתושבים באופן שוטף 

חברות סיעוד באמצעות מכרזים, וזאת כדי שאלו תענקנה שירותי כוח אדם (טיפוליים, מקצועיים) 

  למחלקות הרווחה.

אגף הרווחה מנהל קשרי עבודה שוטפים עם מספר חברות סיעוד המעניקות שירותים אלו 

  (זכייניות משרד הרווחה).

עבודה, לביצוע אצל הלקוחות של האגף, בהתאם להזמנה מהות הקשר הינו רכישת שעות 

המונפקת מאגף הרווחה. את התשלום מבצע משרד הרווחה, ומחייב בגינו את העירייה במלוא 

  מסך החיוב. 75%התשלום. רק לאחר שאושר התקציב לפעילות זו, מעביר המשרד 

חויבה העירייה (על פי  ובגינם 2016להלן פירוט השעות אשר נרכשו על ידי אגף הרווחה בשנת 

  ):2016דו"חות ההתחשבנות לשנת 

  

 שם הסעיף מס'
הסכום 

לתשלום 
 (אלש"ח)

מספר 
 % השעות

 3% 60 3 שרותים תומכים מש"ה 1

 14% 267 13 טיפול בהורים וילדיהם 2

משפחות במצוקה  3
 15% 300 14 בקהילה

 4% 80 4 חסידי אומות העולם 4

 64% 1,326 60 טיפול בקהילה א.ותיק 5

 %100 2,033 94 סה"כ  
  

 94 –שעות סיעוד ללקוחות האגף בסך כולל של  2,033מהטבלה הר"מ עולה כי אגף הרווחה רכש 

  אלש"ח. עיקר השעות סיעוד הוענקו לטיפול באזרח הוותיק.

  

  

  

 

  

  



  

  
י ל י ת י י ת     נ צ ר ת     ע  י ר    ע 

Israel ,  Illit-Municipality   of   Nazrath  
ה י י ר י ע ה ר  ק ב מ ת  כ ש   ל

ר ו ב י צ ה ת  ו נ ו ל ת ה  נ ו מ מ   ו

 

  __________________________________________________________    
     Illit,  Israel-NazarethMunicipality   ofעיריית   נצרת   עילית       

   04-6456830פקס:  04-6478831,  טל.  17682, נצרת עילית 16רח' גלבוע 
yinonbi@nallit.org.il          Email: http://www.nazareth-illit.muni.il  
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  דוח ביקורת
  

  בנושא:

נאותות ההתנהלות הכספית 

  בבתי ספר בניהול עצמי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר עיריית נצרת עילית, פרסום ללא נטילת רשות מטעם המבקר, אסור 
  ג (ו) לפקודת העיריות [נוסח חדש].170 פי סעיף-על

 מאסר שנה. –המפר הוראה זו, דינו 
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  כללי -חלק א' 

 ניהול עצמי בבתי ספר .1

 ,הצטרפה לניהול עצמי של בתי הספר בעיר, בשיתוף עם משרד החינוך נצרת עיליתעיריית 

   החל משנת הלימודים תשע"ז.

 היא(ב) 1כפי שנקבעה בחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ה/מטרת המעבר לניהול העצמי  .1.1

להשגת מטרות המוסד  -הפדגוגיים, הניהוליים והתפעוליים  - צירת התנאים המיטביים י"

  ."החינוכי ומערכת החינוך

 

ספר בית  .ארגוני וכלכלי ,כארגון עצמאי בהיבט פדגוגי בתי ספר בניהול עצמי פועלים .1.2

בניהול עצמי מציב לעצמו מטרות חינוכיות, חברתיות ומינהליות ברורות, ובו המורים, 

התלמידים, ההורים והקהילה שותפים בקבלת ההחלטות, וחותרים במשותף ובאופן 

-הספר גמישים ומשתנים במשך הזמן. בית- נחוש להגשמתן. הפדגוגיה והמינהל בבית

אנוש והמקורות הכספיים שלו, והמשאבים הספר עצמאי במידה רבה בהפעלת משאבי ה

  זמינים לאנשי הצוות, הרשאים לעשות בהם שימוש בהתאם למטרות שהוגדרו. 

 

לבית המגיעים משרד החינוך והעירייה בנו תכנית הקצאה ישירה של סל כלל המשאבים  .1.3

ספר (שעות תקן לפי תלמיד, סלי שעות ויוזמות אחרים, רמת שירותי היקף, שעות 

שתמש במשאבים אלה, מבית הספר כל  .ועוד) קציב השתלמויות עובדי הוראההדרכה, ת

חיסכון  ,, יוזמות שונות(כספי הורים גייס בעצמו ממקורות נוספיםהמובאחרים 

  . תכנית עבודהפי -על, )והתייעלות

 

הרשות  שקובעתהנחיות ובקרות הכספים ל פועל בהתאםבית ספר בניהול עצמי  .1.4

  ינוך ומשרד הפנים המתואמים עם מרכז השלטון המקומי.המקומית, ונהלי משרד הח

 

חוזר מנכ"ל מיוחד (מהדורת ניסוי) בנושא "הוראות בענייני כספים למוסדות החינוך"  .1.5

הספר... על כל מסמכיה, תהיה נתונה לביקורת -קופת בית": קובע), 1983בשנת תשמ"ג (

אחרות, המוסמכות לבקר את הרשות המקומית, משרד החינוך והתרבות ורשויות ביקורת 

  ".הרשות המקומית
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  עבודת הביקורת .2

בהתאם לחוזרי מנכ"ל מטרת הביקורת הייתה לבדוק את נאותות הניהול הכספי בבתי ספר, 

 משרד החינוך, הנחיות העירייה והוראות ניהול תקין, ובכלל זה בין היתר: 

 ניהול התקציב השוטף. -

 בדיקת נאותות ניהול חשבונות הבנק. -

 נאותות השימוש בכספי ההורים. -

 התקשרויות עם ספקים וביצוע תשלומים. -

פגישות ושיחות שערך צוות הביקורת עם מנהלת אגף החינוך, חשבת אגף החינוך, מנהלי  -

 בתי הספר והמזכירות.

 הביקורת כללה, בין היתר, את הפעולות הבאות:

 באופן אקראי.בדיקת ההתנהלות הכספית במדגם של שישה בתי ספר שנבחרו  -

 ".2000כספים ממערכת הנהלת החשבונות "ממוחשבים דוחות סקירת  -

 הזמנות רכש, הצעות מחיר וחשבוניות בגין רכישות שביצעו בתי הספר.עיון ב -

 עיון במסמכים רלוונטיים נוספים. -

 התקופה שנבדקה הייתה שנת הלימודים תשע"ז ותחילת שנת הלימודים תשע"ח.

 .2018פברואר  – 2017ורת נערך בחודשים דצמבר הליך איסוף ממצאי הביק

 טיוטות הדוח הועברו להתייחסות המבוקרים.

  

 רקע כללי על בתי הספר .3

 :הנכללים במדגםלהלן בתי הספר 

מספר  תיאור בית ספר

 תלמידים

 236 יסודי ממלכתי יודפת

 172 יסודי ממלכתי דתי ארבל

 207 יסודי ממלכתי נטופה

ממלכתייסודי  מנחם בגין  183 

 303 יסודי ממלכתי דתי חב"ד

 163 יסודי ממלכתי גולן
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  פירוט הממצאים וההמלצות –חלק ב' 

   והנחיות לבעלי התפקידים בבתי הספר הלי עבודהונ .4

 רקע .4.1

המעבר של בתי הספר לשיטת הניהול העצמי מטילה על בעלי התפקידים בבתי  .4.1.1

מרביתם בעלי השכלה שניהול הכספי. מנהלי בתי הספר ההספר אחריות בנושא 

פדגוגית בלבד, נדרשים לאחריות על ניהול הכספים בבתי הספר בהיקפים 

בשנה. על מזכירות בתי הספר הוטלה  ש"חמגיעים למיליוני המשמעותיים, 

פי הכללים וההנחיות שקבע משרד -האחריות לתפעול שוטף של המערך הכספי על

  החינוך.

גדיר את הפעולות הנדרשות מבעלי התפקידים בבתי הספר ולהנחות אותם בכדי לה .4.1.2

הלי עבודה וניהול הכספים, קבע משרד החינוך מפרט לנ בעבודה השוטפת בנושא

: הקובע בין היתרמתווה יישום למעבר בתי ספר לניהול עצמי הכספיים לבתי ספר 

תרחיב ותפרט נהלים  "הנהלים המפורטים כאן הם מינימליסטים. לא מן הנמנע שהרשות

נוספים כדי למסד ולעגן את נוהלי העבודה בין בתי הספר לרשות בתחום הכספי 

  ".בתנאי שיהיו בהלימה לנהלים בנספח זה והתפעולי,

הלי עבודה נועדו להתוות את תהליכי העבודה הרצויים בארגון. במסגרתם, ונ .4.1.3

תפיסת העולם מוטמעות בקרות מובנות והם משקפים את מדיניות הארגון ואת 

הניהולית שלו. זאת, בכדי לקבוע כללים והנחיות עבודה המבטיחים עמידה ביעדים 

ובמטרות, תוך ייעול התהליכים וצמצום החשיפה לסיכונים תפעוליים ואחרים. 

  חינוך. מינהלמוטלת על אחידים לכלל בתי הספר  האחריות על עריכת נהלים

  אי עריכת ספר נהלים רשותי .4.2

העירייה לא ערכה נהלי עבודה ייעודיים לניהול כספי בבתי הספר כמתחייב בנוהל  .4.2.1

  שקבע משרד החינוך. 

חלק ממזכירות בתי הספר מסרו כי הן יודעות על קיומם של נהלי העבודה שהפיץ  .4.2.2

משרד החינוך אולם במהלך הביקורת ניכר כי הן אינן בקיאות בהנחיות ובנהלים 

  לא ידעו על קיומו של הנוהל. שנקבעו. מזכירות אחרות כלל

נמצא כי בתי הספר מתנהלים בנושא ניהול הכספים על סמך ניסיון העבר ונוהגי  .4.2.3

עבודה שהשתרשו עם השנים אשר בחלקם אינם עולים בקנה אחד עם הנחיות 

  משרד החינוך.

  המלצה .4.3

על העירייה לערוך נוהל עבודה מחייב לניהול כספי בבתי ספר בניהול עצמי  .4.3.1

 הנוהל שפרסם משרד החינוך ולהפיצו למנהלי ומזכירות בתי הספר. המתבסס על

יטופל, דרוש גורם מקצועי המיומן בכתיבת נהלי עבודה על מנת  תגובת ראש מינהל חינוך וקהילה:

  לנסח ספר נהלים כמתחייב במסמך ההבנות.

ניסוח ועריכת נהלי עבודה לניהול כספי ביה"ס המתבסס על נוהל שפרסם  לית העירייה:"תגובת מנכ
קרוב יאותר גורם מקצועי המיומן בכתיבת נהלי עבודה על המשרד החינוך מקובלת בהחלט. בזמן 

נת לנסח את הנהלים ובמטרה להפיצם למנהלי ומזכירות בתי הספר. כמו כן, הרשות תדאג מ
 מזכירות.את הנהלים בקרב המנהלים וה להטמיע
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  מערכות מידע ממוחשבות .5

 רקע כללי .5.1

תוכנת הניהול הכספי של מוסדות החינוך בעיריית נצרת עילית מבוצע באמצעות  .5.1.1

  כספיות. ". במערכת הכספים ישנה מערכת הרשאות לביצוע פעולות2000"כספים 

 מערך יישום הינו בארגון נאותה פנימית בבקרה ביותר החשובים העקרונות אחד .5.1.2

 במערכות ההרשאות מערך. המידע במערכות התפקידים הפרדת ועיקרון הרשאות

 ). Need to Know( ”לדעת הצורך“ בעקרון שיעמוד נדרש בארגון המידע

  ממצאים .5.2

 הפעולות כל את לביצועקיימת הרשאה פתוחה  הספר בתי למזכירותכי  מצאנו .5.2.1

התלמידים, הענקת הנחות לתלמידים, הענקת  חיובהיתר:  בין. הכספית במערכת

מלגות, ביטול קבלות, קליטת הודעות התשלום מהעירייה, קבלת כספים 

מהתלמידים, ניהול הקשר עם הספקים, קליטת חשבוניות רכש, הנפקת המחאות 

  לספקים, ניהול חשבון הבנק, ביצוע התאמות הבנק ועריכת דוחות כספיים. 

 בבקרה חולשהרשאות בהתאם לצורכי התפקיד מהווה לדעת הביקורת, אי הגדרת ה .5.2.2

בשוגג , שינויים לא מורשים בהליך הניהול הכספיביצוע לחשיפה משמעותית וישירה ו

  או במזיד.

  המלצות .5.3

  . בהתאם לצורכי התפקידנדרשות למזכירות הגדרת הרשאות יש לבחון מחדש  .5.3.1

 יש לוודא קיומה של בקרה של גורם מאשר נוסף במקרים של ביטולים וכיוצב'.  .5.3.2

במקום שהדבר מתאפשר יש לבחון הגדרת מורשה חתימה מטעם העירייה שאינו  .5.3.3

  המזכירה.

 :תגובת ראש מינהל חינוך וקהילה

מטרופולינט, מקושרת למערכת הממוחשבת  המערכת הכספית הממוחשבת של בתי הספר, -5.3.1סעיף 

  של הרשות.   לחשבת האגף יש גישה ישירה המאפשרת בקרה, צפייה ומעקב.

  יטופל, בספר הנהלים תכתב הנחייה לא לבצע ביטולי קבלות ללא אישור חשבת האגף. - 5.3.2סעיף 

  מול גזבר העירייה והיועמ"ש. הסוגיהיש לבחון את  - 5.3.3סעיף 

  

   :תגובת גזבר העירייה

יבחן פתרון לביצוע בקרה נוספת מטעם העירייה על הפעילות השוטפת של מזכירות בתי  – 5.3.3סעיף 

  הספר.
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  בתחום הכספי ההכשר .6

  רקע  .6.1

מנהלי בתי הספר האחראיים כאמור על כספי בתי הספר הינם בעלי הכשרה פדגוגית  .6.1.1

 ואינם בעלי רקע/ידע חשבונאי או בעלי הכשרה בנושא ניהול כספים. 

  

וגדר בחוזר מנכ"ל האחראית על ניהול הכספים מ המזכירה הראשיתתפקידה של  .6.1.2

 , כדלקמן:מיוחד

הספר ובפני הרשות -מזכיר בית הספר אחראי, במסגרת תפקידיו, בפני מנהל בית"

הספר... המזכיר יפעל בהתאם - המקומית לניהול תקין ויעיל של ענייני הכספים של בית

הספר... המזכיר אחראי אישית -המקומית ומנהל ביתלחוקי המדינה, להוראות הרשות 

לניהול תקין של ספרי החשבונות ולשמירה נאותה של הכספים וכל המסמכים הכספיים 

  הספר..."-שבשימוש בית

שנקבעו בנוהלי העבודה שפרסם  םכלליהניהול הכספים בבתי הספר מבוסס על  .6.1.3

משמשת בין " ה2000כספים ממוחשבת "הבמערכת כאמור, הל משרד החינוך ומנּו

בתי הספר להפקת קבלות ב המזכירות האחראיות על ניהול הכספיםהיתר, את 

 תקציב.הניהול ולמשלמים, קליטת חשבוניות מס בגין רכישות שביצע בית הספר 

 

באחריות הרשות המקומית ומנהל בית הספר " :לחוזר מנכ"ל מיוחד קובע 13.2סעיף  .6.1.4

מקצועי בהנהלת החשבונות בהתאם להכשרתם לספק למזכירה או לבעל התפקיד סיוע 

 ".המקצועית ולהיקף משרתם המיועד לניהול הכספים

  

 ממצאים .6.2

 

 אי הכשרת מזכירות בתי הספר בתחום הכספי .6.2.1

נמצא כי העירייה לא ערכה השתלמויות מרוכזות למזכירות בתי הספר בנושא ניהול 

גולן החלה את תפקידה כספי בבית ספר בניהול עצמי. כך לדוגמה, מזכירת בית הספר 

במהלך שנת הלימודים תשע"ז לאחר תקופה של מספר חודשים שלא היתה מזכירה 

בבית הספר, ללא שעברה קורס או השתלמות בנושא (פרט להדרכה על הפעלת המערכת 

  ") ואף ללא שעברה חפיפה על ידי המזכירה הקודמת אותה החליפה.2000"כספים 

  

 חום הכספיאי הכשרת מנהל/ות בתי הספר בת .6.2.2

נמצא כי אגף החינוך לא ערך תכנית השתלמויות סדירה ולא נערכת הדרכה למנהלים 

בתי הספר בנושא ניהול הכספים. במהלך הביקורת העידו מרבית המנהלים כי הם 

אינם בקיאים בנוהלי העבודה בנושא ניהול הכספים ולרוב נסמכים על הידע שצברה 

  המזכירה.
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  המלצות .6.3

למנהלי בתי הספר והמזכירות האחראיות בנושא ניהול כספים  יש לקיים הדרכות .6.3.1

 בבתי ספר בניהול עצמי על בסיס הנחיות משרד החינוך ונהלי העבודה המחייבים.

מומלץ וודא כי כל מזכירה חדשה הנכנסת לתפקיד תעבור השתלמות בנושא ניהול  .6.3.2

 דה.תפקישנה ממועד תחילת  יהכספים לכל המאוחר עד חצ

תכנית השלמויות רב שנתית ולהעביר הדרכה או רענון למזכירות אחת מומלץ להנהיג  .6.3.3

  לכמה שנים.

   :תגובת ראש מינהל חינוך וקהילה

כל המנהלים קיבלו הדרכה מרוכזת שבאחריותה של המפקחת על הניהול העצמי במשרד החינוך 

קיבלו הדרכה שכללה גם הדרכה מלווה על ידי יועץ כלכלי ויועץ פדגוגי. כמו כן גם המזכירות 

פרטנית, למעט המזכירות החדשות, שהתקבלו לעבודה בעקבות פרישה מרצון במסגרת ההתייעלות 

  העירונית. יש צורך במתן הדרכה וכן רענון נהלים בכפוף לאישור תקציבי.

 

  ביקורות בבתי הספר על ידי העירייה .7

 רקע  .7.1

אחת לשנה סקר בקרה  "הרשות תבצע לפחות :חוזר מנכ"ל מיוחד קובעל 12.9סעיף  .7.1.1

המצורף כנספח ו', ותעביר ממצאי הסקר למנהל  12.9פנימית, בהלימה לשאלון הסטנדרטי 

  ".1בית הספר ולחברי הוועדה המלווה

 לנוהל ניהול כספי קובע בין היתר:  3סעיף  .7.1.2

 קופת בית הספר על כל פעולותיה ומסמכיה נתונה לביקורת הרשות המקומית, ...  .א"

  האחריות לפיקוח השוטף והסדיר מוטלת על הרשות המקומית וזו תערוך בדיקה בכל  ב.  

  ".תומוסד אחת לשנה לפח

  

  ממצאים .7.2

 אי ביצוע ביקורות בבתי הספר .7.2.1

מבדיקת הביקורת עולה כי חשבת אגף החינוך טרם ביצעה ביקורות שוטפות בבתי 

הספר. מזכירות בתי הספר מסרו כי מזה מספר שנים לא נערכה ביקורת בבית הספר 

  מטעם העירייה. 

  המלצות .7.3

  יש להקפיד על ביצוע ביקורות בכל בתי הספר אחת לשנה לכל הפחות. .7.3.1

מצאים ולמזכירות וייערך דיון בנושא המ ספרממצאי הביקורות יועברו למנהלי בתי ה .7.3.2

  שעלו במהלך הביקורות ודרכים לתיקון הליקויים.

 
   :תגובת ראש מינהל חינוך וקהילה

  יטופל, תגובש תכנית עבודה על ידי חשבת האגף בהתאם להמלצות הנ"ל.

                                                           

מתווה עקרונות שפרסם  –הוועדה המלווה בבתי הספר מוגדרת בנספח למדיניות הניהול העצמי ומסמך ההבנות  1
משרד החינוך. לפירוט תפקידיה וחברי הוועדה ראה בקישור הבא: 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/NihulAtzmi/medinyut/mismach_havanot/vaadat_hali
vuy.htm 
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  תקציב .8

 רקע .8.1

ספרי -בית בית הספר יגבש תכנית עבודה פדגוגית ותקציב" בחוזר מנכ"ל מיוחד נקבע כי .8.1.1

- שנתי (לשנת לימודים), שיבטאו את מטרותיו, את יעדיו ואת סדרי העדיפויות הבית

ספרי שאושר ברשות, על -ספריים. תקציב בית הספר צריך להתבסס על התקציב הבית

גיבוש התקציב .. הכנסות צפויות אחרות ועל הנחות לגבי ההוצאה השנתית בכל נושא.

נהלת בתי ספר בניהול ילבניית תקציב שיועבר על ידי מבאמצעות הפורמט  וייעש ווהגשת

 ."צרכיםה לעעצמי או באמצעות כלי דומה אחר העונה 

  :מיוחד"ל מנכ בחוזר השביעי הפרק לפי .8.1.2

  .עותקים בשלושה, מאוזן שנתי תקציב הצעת, ביולי 15 עד יכין הספר בית מנהל. 1" 

 ותפרט, בבנק הכספים ויתרות וההכנסה ההוצאה סעיפי אומדן על תתבסס ההצעה.  2

  .לסעיפיה הספר בית של השנתית ההוצאה את

, לאישור -  המקומית החינוך לרשות התקציב הצעת את ישלח הספר בית מנהל.  3

  .הספר בית לתיק - והתרבות החינוך משרד של המחוזית ללשכה

 יום 30 תוך הספר בית מנהל של התקציב הצעת על ישיגו לא המאשרות הרשויות אם  .4

 השגה תוגש. לביצוע מסמך ותהא כמאושרת התכנית תראה), באוגוסט 15(עד 

  ".מוסכמת הצעה לגיבוש יום 14 להוסיף יש, התקציב הצעת על כלשהי

 ממצאים .8.2

 הכנת תכנית עבודה מקושרת תקציב .8.2.1

נמצא כי בתי הספר עורכים תקציב שנתי במסגרת מחויבותם לערוך תכנית 

ולהגישה לממונה על המחוז במשרד הפנים. עם עבודה שנתית מקושרת תקציב 

זאת, בתי הספר אינם מנהלים מעקב שוטף אחר ניצול התקציב בדוח המעקב 

ששימש לעריכת התקציב כך שהתכנית מהווה למעשה בסיס ראשוני בלבד 

  למסגרת התקציב ולא כלי עבודה אפקטיבי.

 העדר ניהול תקציבי שוטף .8.2.2

יב מפורט לניהול ההכנסות וההוצאות נמצא כי בתי הספר אינם עורכים תקצ

השנתיות, הן בחשבון "הורים" והן בחשבון "עירייה" ואינם מבצעים מעקב שוטף 

 ושיטתי אחר ביצוע התקציב במהלך שנת הלימודים. 

המעקב אחר היתרות הכספיות בסעיפי ההוצאות מבוצע בהתאם לנתוני מערכת 

פים על פי שיוך". לעניין זה יש " על בסיס דוח מובנה "יתרות בסעי2000ה"כספים 

" לניהול תקציב, אולם בתי 2000לציין, כי קיים מודול ייעודי במערכת ה"כספים 

  הספר אינם מבצעים שימוש במודול הנ"ל.

  המלצה .8.3

יש לערוך תכנית תקציבית בקובץ ייעודי, אם במסגרת תכנית העבודה, במערכת "כספים 

ב, ולנהל מעקב אחר ניצול התקציב השוטף " או בכלי רלוונטי אחר לניהול תקצי2000

ויתרות הכספים העומדות לבית הספר בכל רגע נתון, דבר שיסייע לבתי הספר לנהל את 

  התקציב בצורה אפקטיבית.

   :חינוך וקהילה נהלימתגובת ראש 

  יטופל, תבנה תכנית עבודה בהתאם להמלצות הנ"ל.



 

29 

 

 ניהול חשבונות בנק .9

 רקע  .9.1

מעבר לניהול עצמי" שפרסם משרד החינוך  -לחוברת "מסמך הבנות  6סעיף ב .9.1.1

במסגרת מדיניות הניהול העצמי ומסמך ההבנות המפורסם באתר האינטרנט של 

 נקבע בין היתר:מסמך ההבנות)  -המשרד  (להלן 

"הרשות תוודא קיום של חשבון בנק שהנו בבעלות הרשות המקומית עבור כל בית ספר 

י, אשר במסגרתו תנוהל הפעילות הכספית השוטפת של בית הספר בניהול בניהול עצמ

  עצמי, למעט ניהול תשלומי הורים... 

ניהול תשלומי הורים ייעשה בחשבון ייעודי נפרד, בלתי תלוי בחשבון הניהול העצמי. 

השימוש בתשלומי הורים ייעשה עבור הייעודים הקבועים בדין ובכלל זה בחוזר מנכ"ל 

 ניין תשלומי הורים המתפרסם מעת לעת."משרה"ח לע

תקנות (להלן: " 2004-(ב) לתקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים), תשס"ה2סעיף  .9.1.2

רשות חינוך מקומית ובעל מוסד חינוך יסמיכו מטעמם את מנהל " :") קובעלימוד חובה

מוסד החינוך ואדם נוסף המועסק על ידם, וכן נציג נבחר של ועד ההורים ואם אין ועד 

הורים, נציג של ההורים במוסד, לניהול כספי התשלומים שהתקבלו בעד תלמידים באותו 

  ".מורשי חתימה) -מוסד, לגבי חשבון הבנק (להלן 

"כל משיכת כספים מחשבון הבנק תחויב בחתימת שני : לאותן תקנות נקבע כי 4יף בסע .9.1.3

  מורשי חתימה ובלבד שאחד מהם יהיה מנהל מוסד החינוך".

כל תשלום עובר לאישור וחתימה של מורשי חתימה על המחאות לתשלום לספקים,  .9.1.4

  את מהות ההוצאה.  על מורשי חתימה לבדוק

 במדגם יובאו להלן.נתוני חשבונות הבנק של בתי הספר ממצאי סקירת  .9.1.5

  

  ממצאים .9.2

חשבון הורים וחשבון  -נמצא כי כל בתי הספר במדגם מנהלים שני חשבונות בנק, כנדרש 

 עירייה. 

  מורשי החתימה בחשבונות הבנק של בתי הספר אינו כולל את נציג ועד ההורים .9.2.1

חב"ד, בי"ס מנחם בגין ובי"ס נמצא כי יו"ר ועדי ההורים בבי"ס ארבל, בבי"ס 

 נטופה אינם מורשי חתימה בחשבון הבנק, כפי שנקבע בתקנות לימוד חובה.

  

  אי קיומו של העתק מסמך מורשה החתימה .9.2.2

על מנת לוודא כי מורשי החתימה בחשבון הבנק הם הגורמים שקבעו, יש  .9.2.2.1

להעביר את מסמך מורשי החתימה לבנק, בצירוף דוגמת חתימה, ולקבל 

 "נתקבל" מהבנק כאסמכתא להעברת המידע.אישור 

בבית הספר נטופה לא נמצא העתק פרוטוקול מורשה חתימה שהועבר  .9.2.2.2

לעירייה. ביתר בתי הספר האחרים נמצא העתק מסמך זכויות החתימה 

שנשלח מהעירייה לבנק אולם פרט לבית הספר גולן לא נמצאו אישורי 

של מורשי מורשי חתימה מהבנק הכוללים את דוגמאות החתימה 

  החתימה בחשבון.
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למסמך זכויות החתימה שברשות  אסמכתא העתקהביקורת מציינת כי העדר 

 שתתעוררהבנק עשוי לחשוף את בתי הספר לחילוקי דעות עם הבנק במידה 

  . הבנק מחשבוןשאלה לעניין המחאות שנמשכו 

  מנהלי ומזכירות בתי הספר רשומים כבעלים בחשבונות הבנק .9.2.3

בית הספר נדרשים להיות בבעלות העירייה והיא זאת  חשבונות הבנק של .9.2.3.1

  שמסמיכה את מורשה החתימה בחשבון על פי הכללים וההנחיות שנקבעו.

מבדיקת הביקורת עולה כי חשבונות הבנק רשומים על שם גורמים שונים  .9.2.3.2

בבית הספר כגון המנהלת והמזכירה וכי על גבי ההמחאות של בית הספר 

ותעודות וזהות שלהם ולא השם של  רשומים שמות מורשי החתימה

העירייה, עובדה המעידה כי חשבונות הבנק הינם בבעלות פרטית של מורשי 

  החתימה ולא בבעלות העירייה.

מנהלי בתי הספר והמזכירות רשומים כבעלי החשבון מעירה כי מאחר ו הביקורת

 פיננסייםה לסיכוניםהנ"ל חושף את בית הספר  השיקיםמופיעות על גבי  הםת.ז. שלו

  . הםשל האישיים

  המלצות .9.3

יש לוודא כי נציג ועד הורים יהיה מורשה חתימה בחשבון "הורים" של בית הספר.  .9.3.1

במידה וועד ההורים מוותר על זכותו להיות מורשה חתימה בחשבון הבנק מומלץ 

  לקבל זאת בכתב למניעת חילוקי דעות עתידיים.

טופס מורשה חתימה והעתק של מומלץ לקבל אישור "נתקבל" מהבנק על מסירת  .9.3.2

  דוגמאות החתימה כפי שמופיע בבנק.

חשבונות הבנק רשומים על שם העירייה בלבד וכי שמות ו/או תעודות יש לוודא כי  .9.3.3

  הזהות של מורשי החתימה לא יופיעו על גבי ההמחאות.

   :תגובת ראש מינהל חינוך וקהילה

  העירייה יש לקבל חוות דעת משפטית ואישור גזבר - 9.3.1סעיף 

  יטופל, ההנחייה תבוצע. - 9.3.2סעיף 

  לבדוק מול היועמ"ש וגזבר העירייה - 9.3.3סעיף 

 תגובת גזבר העירייה:
  תבוצע בדיקה לטיוב ותיקון הנושא.
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  עמלות בנק  .10

 רקע כללי . 10.1

רשות החינוך המקומית או בעל " בע:וק 1949-א(ב) לחוק לימוד חובה, תש"ט6סעיף  .10.1.1

חשבון הבנק)  - מוסד חינוך יחזיקו את כספי התשלומים בחשבון בנק נפרד (בסעיף זה 

חשבון בנק נפרד לכל מוסד  - 'חשבון בנק נפרד'המיועד אך ורק למטרה זו; בסעיף זה, 

  ".חינוך שבו ינוהלו כספי התשלומים שהתקבלו בעד תלמידי אותו מוסד

לפתוח חשבון בנק ייעודי לכל בית  על העירייה ,משרד החינוךעל פי הנחיות כלומר, 

לפתוח חשבון בנק נוסף, נפרד מהחשבון  כמו כן, ישספר לניהול כספי הניהול העצמי. 

  הרשותי, לניהול כספי ההכנסות מתשלומי הורים.

 עבודה שפרסם משרד החינוך במדיניות הניהול העצמיההלי ולחוברת נ 9.4עיף סב .10.1.2

"בית הספר יקבל מהבנק תעריפי עמלות מוסכמים  :ומתווה היישום נקבע בין היתר

  ".שיהיו מותאמים לסיכום הרשות עם הבנק

 

  ממצאים . 10.2

פי נתוני מערכת -להלן סך העמלות ששילמו בתי הספר בשנת הלימודים תשע"ז על .10.2.1

  ":2000"כספים 

שם בית 
 הספר

מספר 
עמלות חשבון   בנק  תלמידים

  ₪ לשנה

(*) 1,442.40 דיסקונט  236  יודפת  

 1,362.58 לאומי  207 נטופה

 674.89 פועלים  183 מנחם בגין

 964.25 פועלים  303 חב"ד

 1,344.71 דיסקונט  172 ארבל

 499.33 לאומי  163 גולן

 (*) תשע"ו

 

מהטבלה עולה כי בתי הספר מנהלים את חשבונותיהם בבנקים שונים. לא נערך  .10.2.2

הועבר לבתי נמצא שלא לבחירת בנק אחד לכלל בתי הספר ומהלך כולל של העירייה 

  .מומלצותהספר מסמך המפרט גובה עמלות 

הנ"ל מעיד, כי העירייה לא ניהלה מו"מ עם הבנקים לגבי גובה העמלות ולא ניצלה  .10.2.3

את ה"יתרון לגודל" להוזלת העמלות הנגבות לניהול חשבונות בתי הספר. לאור 

כפי שהבנק קובע, ללא יכולת לנהל מו"מ עם  האמור, בתי הספר משלמים עמלות

  הבנקים באופן מרוכז המאפשר עמדת כוח.
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עוד ניתן להיווכח כי ישנם פערים משמעותיים בעמלות שמשלמים בתי הספר, הן בין  .10.2.4

בנק לבנק ולעיתים אף באותו בנק. להלן דוגמה להבדלים בתעריפי עמלת ניהול 

  חשבון בין בתי הספר במדגם:

  

  בנק בית הספר

דמי ניהול חשבון 

 בשנת רבעוןל

, ז"תשע הלימודים

  הערות  "חבש

 258  דיסקונט יודפת
בבית הספר ארבל בנק דיסקונט 

 ---  דיסקונט  ארבל אינו גובה דמי ניהול חשבון קבועים

  פועלים  מנחם בגין
--- 

בנק הפועלים אינו גובה עמלה זאת 

 גם ברשויות אחרות.

 220  לאומי  נטופה
גולן בנק לאומי אינו בבית הספר 

 ---  לאומי  גולן  גובה דמי ניהול חשבון קבועים

 

מהטבלה עולה כי קיימים פערים בין הבנקים השונים, כולל בין העמלות שמשלמים  .10.2.5

בתי ספר שונים עבור ניהול חשבון באותו בנק (סניפים שונים). הפחתת דמי הניהול 

הספר הנוסף בבנק לאומי משלם הקבועים לאחד מבתי הספר בבנק לאומי בעוד בית 

דמי ניהול חשבון קבועים בסכומים שאינם מבוטלים מעידה על כך שגם לבתי הספר 

 האחרים ניתן להפחית עמלות.

  

  המלצות . 10.3

מומלץ כי העירייה תנהל מו"מ כולל מול הבנקים המסחריים להוזלת תעריפי האגרות  .10.3.1

  הנגבות מבתי הספר.

  הספר את תעריפי העמלות שנקבעו עם הבנקים.לאחר סיום המו"מ יש להעביר לבתי  .10.3.2

 
   :תגובת ראש מינהל חינוך וקהילה

  יש להעביר להחלטת גזבר העירייה או מי מטעמו לביצוע המו"מ.
  

 תגובת גזבר העירייה:
  תבוצע בדיקה לטיוב ותיקון הנושא.
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  שמירה על מסמכים כספיים .11

 רקע . 11.1

מסמך כספי בעל רמת סיכון גבוהה בשל העובדה שניתן למלא  ואה המחאותפנקס  .11.1.1

בעל גישה למורשים  מאובטחבמקום  לאכסן אותויש  ,על כן י. אשראותו באופן ידנ

 .בלבד

תשלום עבור שירות/טובין יש לשלם באמצעות " בע:וקלחוזר מנכ"ל מיוחד  10.24סעיף 

  ".המחאה על בסיס מזומן בלבד

בכל אופן, אסור לחתום על המחאה בנקאית " :מיוחד קובעלחוזר מנכ"ל  10.30סעיף 

  ".לפני כל הפרטים (שם המוטב, תאריך וסכום)

 

  ממצאים . 11.2

  חתימה על המחאות "בלנקו" .11.2.1

אותרו המחאות חתומות בידי מנהלי בתי הספר ו/או המזכירות ללא ציון מלוא 

   הפרטים, שם המוטב, סכום, תאריך וכדומה. 

העלול לחשוף את בית הספר לביצוע  כללי מינהל תקיןוהלי עבודה והפרת נב מדובר

  .תשלומים לא מבוקרים

  המחאה שהוסבה לספק אחר .11.2.2

נמצא מקרה בו השם הספק כפי שנרשם על גבי ההמחאה שונה משם הספק המופיע 

  על גבי החשבונית. 

כלומר, המחאה שהועברה לספק ללא שנרשם שם המוטב הועברה על ידי הספק 

  לגורם שלישי.

 

  המחאות מהורים ללא הגבלת סחירות .11.2.3

מעיון בהמחאות שהתקבלו מההורים עולה, כי בתי הספר אינם מקפידים להגביל את 

סחירות ההמחאות באופן של רישום שם בית הספר כמוטב ההמחאה, סרטוט 

  "קרוס" ורישום "למוטב בלבד". 

  המלצות . 11.3

  המוטב.אין לחתום על המחאות של בית הספר לפני מילוי כל פרטי  .11.3.1

יש לוודא כי על כל ההמחאות מההורים נרשם שם בית הספר כמוטב ההמחאה וכי  .11.3.2

ההמחאות מוגבלות בסחירות על ידי סרטוט "קרוס" ו"למוטב בלבד". במידה וחסר 

  איזה מהפרטים הנ"ל יש להשלימן מיד עם קבלת ההמחאות מההורים.

 
   :תגובת ראש מינהל חינוך וקהילה

  ומנהלי בתי הספר, יבוצע רענון להנחיות. ידועה למזכירות ההנחיה
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 הכנסות עצמיות משימוש במתקני בתי הספר .12

 רקע . 12.1

בשימוש לבית הספר אוטונומיה  מתן ואמעקרונות המעבר לניהול עצמי ה אחד .12.1.1

לטובת הגדלת מקורות ההכנסות העצמיות וניצולן  ובמשאבים העומדים לרשות

  להשקעות פדגוגיות נוספות.

בנושא "מעבר בתי הספר  3.7-83(ב) 1ה/"תשעמשרד החינוך בסעיף ו'(ה) לחוזר מנכ"ל  .12.1.2

נקבע, בין  1.9.14-מ היסודיים לניהול עצמי: עקרונות המדיניות ומודל היישום"

בית הספר פועל להגדלת התקציב, ומזהה ומממש  גיוס משאבים והגדלת הכנסות:" היתר:

  ".נוספים בקהילה המניבים הכנסות נוספותהזדמנויות לשיתופי פעולה עם גורמים 

בכל הסכם לשימוש במתקני בית " נקבע כי הנ"ל לחוזר המנכ"ל 3.3(ב) לפרק 5בסעיף  .12.1.3

מהתמורה במסגרת ההסכם לחשבון  70%הספר לאחר שעות הלימודים יועברו לכל הפחות 

ספר הניהול העצמי של בית הספר. יתרת התמורה תועבר לרשות המקומית ותשמש לבתי 

  ".אחרים ו/או לצורך יעדים אחרים בתחום החינוך המוניציפאלי

בית הספר יוכל לפעול על מנת לתת רשות שימוש במבנה בית " הבנות נקבע כיהבמסמך  .12.1.4

הספר ומתקניו לאחר שעות הלימודים לפעילויות שונות... ובתנאי שנחתם הסכם עליו יהיו 

  ".חתומים הרשות המקומית, מנהל בית הספר והמשתמש

 

 ממצאים . 12.2

  העדר הנחיות בנושא השכרת מתקנים לגורמי חוץ .12.2.1

העירייה לא קבעה הנחיות והבהרות בדבר רשות בתי הספר להשכיר מבנים ומתקנים 

של בית הספר לגורמים חיצוניים במטרה להגדיל את הההכנסות העצמיות. מנהלי 

כיצד לפעול בתי הספר מסרו כי גם במידה ויהיה שוכר פוטנציאלי אין הם יודעים 

  במקרים אלה.

 

  הכנסות משכירות מבנים אינן מועברות לבתי הספר .12.2.2

נמצאו מקרים בהם גורמי חוץ משתמשים במתקני בית הספר אולם בית הספר אינו 

  מקבל כל תמורה בגין השימוש, כמפורט להלן:

  בי"ס גולן .12.2.2.1

אגודות ספורט שונות, כגון: טניס שולחן, כדורסל וכדורשת משתמשות באולם 

פורט של בית הספר מעבל לשעות הפעילות של בית הספר. כמו כן, מתנ"ס סמוך הס

מפעיל חוגים במבנה בית הספר לאחר שעות הפעילות. מנהלת בית הספר מסרה כי 

בית הספר אינו מקבל כל תמורה בגין השימוש שמבצעים הגופים החיצוניים מעבר 

השתתפות בהוצאות, אף על פי לשעות הפעילות, הן בגין דמי שימוש במבנים והן בגין 

  שהשימוש הנ"ל כולל בין היתר: שימוש בחשמל, מים וכד'.

  בי"ס בגין .12.2.2.2

המתנ"ס סמוך לבית הספר משתמש באולם הספורט של בית הספר. המתנ"ס אינו 

משלם לבית הספר כל תמורה בגין השימוש, הן דמי שימוש באולם והן השתתפות 

  בהוצאות, כגון: חשמל, מים וכד'.
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  צותהמל . 12.3

יש לקבוע נוהל להשכרת מבנים בבית הספר לגורמים חיצוניים הכולל הסכם לדוגמה  .12.3.1

ולהעבירו לבתי הספר. יש לקבוע בנוהל כי בצד בית הספר יחתמו מנהל בית הספר 

  והעירייה.

בכל מקרה בו גורם חיצוני מבצע שימוש במתקני בית הספר יש לוודא כי לכל הפחות  .12.3.2

  הספר, כפי שנקבע בהנחיות משרד החינוך.מההכנסות עוברות לבית  70%

 
   :תגובת ראש מינהל חינוך וקהילה

  מקובל, נהלים אלו יוכנסו לספר הנהלים שיכתב, ובכפוף לאישור הנהלת העירייה.
  

  תגובת מנכל"ית העירייה: 

השימוש במתקני בתי הספר נעשה בעיקר ע"י מתנ"ס ועמותת הספורט. גורמים הממומנים בחלקם 
ע"י הרשות דרך תמיכה או במימון ישיר. נראה כי השכרת מבנה לגורמים הנ"ל הינה העברת כספים 

  בדרך עקיפה לביה"ס. יש צורך בבדיקת הסוגיה ע"י היועמ"ש. 
  

 תגובת גזבר העירייה:
ב ראשון מיפוי של כל המתקנים בהם נעשה שימוש, ועל ידי איזה ארגונים או ממליץ לבצע בשל

  עמותות נעשה השימוש, ולאחר מכן לערוך נוהל שיסדיר את השימוש במתקנים אלו.

 

 

 התאמות בנק .13

 רקע כללי . 13.1

לצורכי בקרה ומעקב אחר הכספים בכל ארגון יש לבצע התאמות בנק באופן שוטף  .13.1.1

 מערכת הכספים לבין הרישומים בחשבון הבנק.ולוודא התאמה בין רישומי 

 

 לחוברת נוהלי עבודה שפרסם משרד החינוך נקבע בין היתר, כי:  10בסעיף  .13.1.2

 ,דפי הבנק יוקלדו למערכת הממוחשבת עם קבלתם לצורך ביצוע התאמות הבנק  10.2"

 ותיבדק התאמת היתרה במערכת ליתרה בדפי הבנק.

תועבר למנהל בית פתוחים ההסעיפים ורשימת  ,התאמת הבנק תבצעחודש תפעם ב  10.3

 ."הספר לעיון

פעם ": שפרסם משרד החינוך נקבע בין היתר, כי נוהלי העבודהלחוברת  13.7בסעיף  .13.1.3

יום מסיום החודש הקודם, תסגור מזכירת בית הספר את כל התאמות  15בחודש, תוך 

 ".הבנק...

  

 ממצאים . 13.2

בנק באופן שוטף. אחת לחודש מגיע נמצא כי מזכירות בתי הספר מבצעות התאמות  .13.2.1

 יועץ פיננסי, מפיק בין היתר התאמות בנק ובודק את היתרות שאינן מותאמות.

  

בדיקת הביקורת לא נמצאו יתרות חריגות שאינן מתאימות בין רישומי מערכת מ .13.2.2

הנהלת החשבונות לרישומי דפי הבנק לבד מהפרשי  עיתוי של המחאות שטרם נפרעו 

  רם נרשמו במערכ הכספים של בתי הספר, פרט למקרים הבאים:או הוראות קבע שט

ישנן תנועות תשלומים  בהתאמות הבנק – בי"ס יודפת חשבון "הורים" .13.2.2.1

בכרטיסי אשראי ברישומי הספרים ואינם רשומים בדפי הבנק. הנ"ל בעקבות 
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חוסר התאמה בין הקבלה שהופקה במערכת הכספים על מלוא סכום תקבול 

שראי לבין מועד העברת הכספים לחשבון. כלומר, בתשלומים בכרטיס א

במקרים בהם הורים משלמים בכרטיס אשראי בתשלומים הכספים מועברים 

לחשבון הבנק של בית הספר מידי חודש ואילו במועד התשלום מונפקת 

  להורה קבלה על מלוא התשלום. 

מזכירת בית הספר מסרה כי לא קיבלה הדרכה בנושא הרישום החשבונאי 

במקרה זה ואף היועץ הפיננסי המגיע לבית הספר אינו מנחה אותה בנושא זה 

  במסגרת התקציב שהוקצה לו. 

 -לפרעון ב₪  2,300נמצאה המחאה בסך  – בי"ס חב"ד חשבון "הורים" .13.2.2.2

הפקת הדוח בתאריך שטרם נמשכה מחשבון הבנק נכון למועד  25.4.17

מזכירת בית הספר מסרה כי  , כחצי שנה לאחר מועד הפקת הדוח. 11.12.17

הספק איבד את ההמחאה והיא ממתינה שיעביר התחייבות כי לא ייבצע 

  שימוש בהמחאה ולאחר מכן תפיק לו המחאה חדשה.

 - לפרעון ב ₪ 146.25נמצאה המחאה בסך  –בי"ס חב"ד חשבון "עירייה"  .13.2.2.3

טרם נמשכה מחשבון הבנק נכון למועד הפקת הדוח בתאריך ש 25.4.17

מזכירת בית הספר מסרה כי  , כחצי שנה לאחר מועד הפקת הדוח.11.12.17

  המחאה שניתנה למורה אבדה והשיק טרם בוטל במערכת.

" 2000נמצאה הפקדה במערכת "כספים  – חם בגין חשבון "הורים"מנבי"ס  .13.2.2.4

בעוד לא נמצאה הפקדה בחשבון הבנק בפועל.  7.12.17מתאריך ₪  7,293בסך 

מזכירת בית הספר מסרה כי בשל טעות אנוש בוצע רישום כפול של ההפקדה. 

  המקרה הועבר לטיפול של היועץ  הפיננסי של בית הספר.

לתאריך פרעון ₪  1,600 נמצאה המחאה בסך – "ס גולן חשבון "עירייה"בי .13.2.2.5

חודשים לאחר מועד הפרעון  5 -) כ11.12.17נכון למועד הפקת הדוח ( 27.8.17

מזכירת בית הספר מסרה כי אינה פונה לספקים לבדוק מדוע  שטרם נפרעה.

  טרם הציגו את ההמחאה לפרעון.

לתאריך פרעון ₪  224נמצאה המחאה בסך  – בי"ס ארבל חשבון "עירייה" .13.2.2.6

) למעלה מחצי שנה לאחר מועד 5.12.17נכון למועד הפקת הדוח ( 23.3.17

הפרעון שטרם נפרעה. ההמחאה אינה סחירה אולם טרם נמחקה מרישומי 

  הנהלת החשבונות.

 

  המלצות . 13.3

מומלץ להעביר הדרכות לכל מזכירות בתי הספר בנושא התאמות כרטיסי אשראי  .13.3.1

  א כי כל המזכירות מבצעות את התאמות הבנק באופן מלא.ולווד

מומלץ למחוק את כל ההמחאות שאינן סחירות ממערכת הנהלת החשבונות, אם  .13.3.2

מכיוון שעברה תקופה של מעל חצי שנה ממועד פרעון ההמחאה, אם בשום 

  שההמחאה אבדה או מכל סיבה  אחרת.

ם הציגו אותם לפרעון מומלץ לפנות לגורמים שקיבלו המחאות מבית הספר וטר .13.3.3

  שלושה חודשים ומעלה לאחר מועד הפרעון הרשום על ההמחאה.

 

  פיקוח של מנהלי בתי ספר על ניהול הכספים .14
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 רקע . 14.1

בית הספר. עם זאת, חלה על מנהל כאמור, האחריות על ניהול הכספים בבתי הספר  .14.1.1

 מנהל בפועל את הכספים, הן בחשבוןההגורם  אהמזכירה הראשית בבתי הספר הי

  ת והן בחשבון הורים. שּוָר 

מנהל בית הספר מוסמך "... אחריות מנהל בית הספר:מתייחס לחוזר מנכ"ל מיוחד  .14.1.2

הספר והוא אחראי לכל -מטעם משרד החינוך ורשות החינוך המקומית לטפל בכספי בית

הספר האחריות לפקח על -הספר... לפיכך, חלה על מנהל בית-הפעולות הכספיות של בית

יר ולוודא שאמנם הוא ממלא אחר ההוראות... מנהל בית הספר אחראי עבודת המזכ

  ..."הספר מכל מקור שהוא-לשלמות הכספים שנתקבלו בקופת בית

"פעם : שפרסם משרד החינוך נקבע בין היתר, כי נוהלי העבודהלחוברת  13.7בסעיף  .14.1.3

התאמות יום מסיום החודש הקודם, תסגור מזכירת בית הספר את כל  15בחודש, תוך 

הבנק, תבצע סקירת נתונים ותעביר דוחות למנהל בית הספר, אשר יכללו את הנתונים 

 האלה:

 דוח תקציב מול ביצוע.• 

 מאזן בוחן.• 

 דוח התאמת בנק.• 

 דוח גבייה מההורים.• 

   נתונים מאזניים: יתרות בבנק, חייבים וספקים".• 

יש : "שפרסם משרד החינוך נקבע בין היתר, כי נוהלי העבודהלחוברת  8.8בסעיף  .14.1.4

התאמה לרישום בספרי ה בדוק אתשטרם הופקדו ול את ההמחאותבחודש ספור פעם ל

 ".הנהלת החשבונות

על מנהל בית הספר לבצע בקרה ומעקב אחר עבודתה של המזכירה הראשית  .14.1.5

דפי הבנק, כניסה תקופתית לחשבון הבנק באתר האינטרנט  באמצעות בדיקת 

לא בוצעו פעולות שלוודא  מטרהבועוד. זאת, בדיקת תנועות בנק, העתקי ההמחאות ו

 אינן במסגרת הפעילות השוטפת של בית הספר וללא ידיעתו.ש

  

 ממצאים . 14.2

 גישה לחשבון הבנק באינטרנט .14.2.1

 כל בעל חשבון הבנק יכול לקבל אפשרות לצפות בחשבון הבנק באינטרנט.  .14.2.1.1

מבדיקת הביקורת עולה כי, פרט למנהלת בית הספר "גולן", מנהלי בתי הספר  .14.2.1.2

אינם נוהגים לצפות בתנועות החשבון הבנק באינטרנט אלא נסמכים על 

  הדיווחים שמעבירה להם המזכירה בלבד. 

בבית הספר "חב"ד" ובבית הספר "נטופה" אין כלל גישה לחשבונות הבנק של  .14.2.1.3

  בית הספר באמצעות האינטרנט.

בבית הספר "גולן" הגישה לחשבון הבנק של העירייה בבנק הדואר מוגבלת  .14.2.1.4

 ולא ניתן לקבל פירוט של תנועות הבנק ודוחות בקרה ומעקב.

  .הנ"ל מחליש את הבקרה והמעקב של המנהלים על ניהול הכספים של בית הספר

 דוחות בקרה תקופתיים .14.2.2

אינם נוהגים  מבדיקת הביקורת עולה כי פרט לבית הספר חב"ד בתי הספר .14.2.2.1

להפיק את הדוחות המבוקשים בחוברת הנהלים שפירסם משרד החינוך 
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ולתייק בקלסר ייעודי, כך שלא נשמר תיעוד לבדיקה שמבצעים מנהלי בתי 

  הספר על ניהול הכספים. 

בבית הספר חב"ד מפיקה המזכירה דוחות בקרה תקופתיים ומתייקת בקלסר  .14.2.2.2

כך שלא קיים תיעוד לבקרה שהוא  ייעודי אך המנהל אינו חותם על הדוחות

  מבצע על ניהול הכספים בבית הספר.

מזכירות בתי הספר מסרו כי מידי חודש מגיע לבית הספר נציג מטעם חברת  .14.2.2.3

"שחף" שמלווה את בתי הספר בתחום הניהול הכספי, מפיק דוחות ממערכת 

" ומבצע בקרה על ניהול הכספים אולם העתקים מדוחות 2000"כספים 

  אינם נשמרים בבית הספר.הבקרה 

הביקורת מעירה כי הבקרה שמבצע המלווה הפיננסי של בתי הספר אינה  .14.2.2.4

תחליף לבקרה הנדרשת ממנהל בית הספר ואינה מסירה מהאחריות של 

 המנהל על ניהול הכספים. 

  

 ספירת המחאות בקופה .14.2.3

נמצא כי בתי הספר אינם נוהגים לבצע ספירת המחאות  בקופה מידי חודש  .14.2.3.1

 כנדרש בהנחיות משרד החינוך ואף לא אחת לתקופה בכלל. 

הביקורת ערכה ספירת המחאות בפועל ובדיקת התאמה לרישומי מערכת  .14.2.3.2

בבית הספר חב"ד נמצא חוסר התאמה בין כמות ההמחאות ". 2000"כספים 

הביקורת  ). מבדיקת205מחאות הרשומות במערכת () לעומת הה208בפועל (

עולה כי המחאה אחת נמשכה לקופה ההמחאות במערכת ואילו לגבי שתי 

 ההמחאות הנוספות לא ניתן הסבר.

  

  ותהמלצ . 14.3

 יש לוודא כי לכל בתי הספר ישנה גישה לצפייה בנתוני חשבונות הבנק באינטרנט. .14.3.1

מומלץ להעביר הנחייה למנהלי בתי הספר להיכנס לחשבון הבנק של בית הספר  .14.3.2

 באינטרנט ולבחון את תנועות הבנק אחת לתקפה. 

  יש להפיק דוחות בקרה חודשיים כפי שנדרש בהנחיות משרד החינוך. .14.3.3

מומלץ כי מנהל בית הספר יאשרו את דוחות הבקרה בחתימתם במקום המיועד  .14.3.4

  חות לצורכי בקרה ומעקב.לכך וישמרו העתקים מהדו

יש לבצע ספירת המחאות בקופה אחת לחודש כנדרש בהנחיות משרד החינוך  .14.3.5

  ולוודא כי כל ההמחאות רשומות במערכת הממוחשבת.

   :תגובת ראש מינהל חינוך וקהילה

  .יבוצע בהתאם לאישור וחתימת הגזבר -14.3.1סעיף 

  יבוצע רענון. -14.3.2סעיף 

  רענון.יבוצע  -14.3.3סעיף 

  יבוצע רענון.  -14.3.4סעיף 

  יבוצע רענון ובנוסף יבוצע מעת לעת גם על ידי חשבת האגף. -14.3.5סעיף 

  
  
 

 

  מלגות .15
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 רקע . 15.1

"הענקת מלגות לתלמידים בנושא  3.7-74 מספר בחוזר מנכ"ל משרד החינוך .15.1.1

שהוריהם מתקשים בתשלום עבור אביזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות" 

 בין היתר:נקבע 

משרד החינוך מקצה תקציב למלגות שמטרתן לסייע לתלמידים שיד הוריהם אינה משגת "

לממן רכישת ספרים, אבזרי לימוד ופעולות העשרה לימודיות, חינוכיות וחברתיות. המלגות 

דתי וכן לרשתות החינוך - מיועדות לתלמידים בבתי הספר שבפיקוח ממלכתי וממלכתי

  ."התורני המלמדים את תכנית הליבה העצמאי ומעיין החינוך

אקונומיים. גודל התקציב לכל -פי קריטריונים סוציו- ההקצאה לבתי הספר נעשית על .15.1.2

שכבת הגיל והעשירון שבו בית הספר נמצא על מדד הטיפוח, ל בהתאםמוסד נקבע 

 ,והוא יחסי למספר התלמידים. כדי לרכז את המאמץ התקציבי בעשירונים הנמוכים

  אינם מקבלים הקצאה למלגות כלל. 2-ו 1בתי הספר הנמצאים בעשירונים 

ש"ח  500- ל 250ש"ח בחינוך היסודי ובין  360-ל 180בין  נעגובה המלגה לתלמיד  .15.1.3

בהענקת מלגות שתפקידה לדון ועדת מלגות מתכנסת יסודי. בבתי הספר -בחינוך העל

 רסםל טופס ייעודי שפעבקשה לתלמידים. ככלל, כל הורה המעוניין לקבל מלגה מגיש 

משרד החינוך, ומצרף את המסמכים המעידים על מצבו הכלכלי ועמידה בתנאים 

 לקבלת המלגה.

"יש למלא פרוטוקול לאישור מתן מלגה  הנ"ל: עוד נקבע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך .15.1.4

עבור כל תלמיד, וכן לצרף מסמכים להוכחת זכאות, כגון תלושי שכר, אישור מלשכת 

חה ואישורי נכות והוצאות רפואיות וכיו"ב. בסיום עבודת הוועדה יש לתייק את הרוו

הפרוטוקול בתיק התלמיד במזכירות בית הספר. המשרד יבצע ביקורות מדגמיות שוטפות 

 ".בבתי הספר, ובמהלכן ייבדקו הפרוטוקולים ויאומתו פרטיהם
  

  ממצאים . 15.2

בתי הספר מחלקים מלגות לתלמידים זכאים על פי קרירטיונים שנקבע על ידי משרד  .15.2.1

 החינוך. 

בבתי הספר קיימת ועדת מלגות בה חברים מנהלת בית הספר, המנהלת המזכירה  .15.2.2

ויועצות בית הספר או גורם רווחה אחר. חברי ועדות המלגות מתכנסים לדון 

ם שנקבעו על ידי משרד החינוך, בבקשות, בוחנים את הבקשות על פי הקריטריוני

  ממליצים על התלמידים הזכאים והמזכירה מגישה את הבקשה למשרד החינוך.

נמצא כי בבתי הספר הבאים לא נערך פרוטוקול החלטה למתן המלגות: גולן, ארבל,  .15.2.3

 יודפת ונטופה.

בבית הספר חב"ד נערך פרוטוקול החלטה לכל זכאי אולם הפרוטוקול לא נחתם על  .15.2.4

  ידי חברי הוועדה. 

  המלצה . 15.3

יש לנהל פרוטוקול מישיבת ועדת המלגות שיכלול את הדיון בבקשות, ההחלטות שהתקבלו 

  והנימוקים להחלטות. הפרוטוקול ייחתם על ידי כל חברי ועדת המלגות. 

   :וקהילהתגובת ראש מינהל חינוך 

  יטופל, יבוצע רענון.
  

  גבייה מהורים .16
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 רקע כללי . 16.1

-3.7 , סעיף(א)4סה/הוראות הקבע חוזר הכללים וההנחיות לגבייה מהורים מפורטים  .16.1.1

תשלומי " ,3.11-9 , סעיף(א)3סג/ ,"ה והכספים במוסד החינוכייניהול הגבי, "50

 "הוריםתשלומי  –ה ייסכומי גב, "3.11-1סעיף  ,1עא/ "הודעות" חוזרבו "הורים

  מזמן לזמן. שמתעדכנים

  בין היתר, כי: בעושפרסם משרד החינוך ק העבודה ילנוהל 11.13סעיף  .16.1.2

 ספר במסגרת הספר לבתי אותו מסודר ותפרסם גבייה נוהל תגבש המקומית "הרשות 5.1
 ....הרשותי הנהלים

 נוספים שהם ומגורמים מההורים לגבייה הספר לבית וסיוע משפטי גיבוי תיתן הרשות 5.4
  . ")שוכרים כגון( הספר לבית נוסף הכנסה מקור

 

  ממצאים . 16.2

  להלן נתוני אחוזי הגבייה בבתי הספר שנבדקו: .16.2.1

 בית הספר אחוז הגבייה

 חב"ד 92%

 נטופה  99%

  מנחם בגין 87%

  גולן 86%

  יודפת 99%

  ארבל 86%

 

מבדיקת הביקורת עולה כי העירייה לא גיבשה נוהל גבייה בכתב לבתי הספר.  .16.2.2

מזכירות בתי הספר מבצעות את הגבייה מההורים ובסיוע המנהלים ומחנכי הכיתות 

 פונים להורים באופן אישי בניסיון לבצע את הגבייה באופן מלא. 

  

  ההמלצ . 16.3

  שיכלול נוהל גבייה מההורים.מומלץ לפעול בהקדם לגיבוש ספר נהלים רשותי לבתי הספר 

 
   :תגובת ראש מינהל חינוך וקהילה

  יטופל, יוכנס לספר הנהלים.
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 רכש והתקשרויות .17

 רקע כללי . 17.1

בהתאם להחלטת המנהל ו ופי צרכי-עלמנוהל בכל בית ספר תקציב הרכש השוטף  .17.1.1

 משרד החינוך והעירייה. ובמסגרת המגבלות שקבע

מתן הזדמנות בשקיפות ובמינהל תקין, בהתאם לבית הספר מחויב לנהל את ההוצאות  .17.1.2

במדיניות הניהול העצמי ומתווה היישום שפרסם משרד החינוך נקבע  שווה לספקים.

"ניהול הרכש וההתקשרויות של בית הספר ייעשה בהתאם לספר הנהלים הרשותי,  כי

ים ובהתאם לכל דין החל על התקשרויות של רשויות מקומיות ובכלל זה הדינים המחייב

  ניהול מכרזים ע"י רשויות מקומיות והוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים".

 

  בע:ושפרסם משרד החינוך ק העבודה ילנוהל 11.13סעיף  .17.1.3

 ההתקשרות עם ספק תכלול את תנאי התשלום אשר יתועדו בכתב ומראש....  "•        

בית הספר יעביר לספק הזמנת רכש מפורטת (ידנית או ממוחשבת) הכוללת  . 1
כמות, מחיר, זמן אספקה, תנאי תשלום וכל מידע רלוונטי נדרש אחר. ההזמנה 

 תהיה חתומה על ידי מורשי החתימה. 

לצורך תיעוד ההזמנה יש לשמור: העתק הזמנה וכן התכתבויות שקדמו  . 2
קולים של ועדת רכש/מכרזים, הסכמים עם להתקשרות, כגון הצעות מחיר, פרוטו

 ".הספק וכדומה

  

  ממצאים . 17.2

כאמור העירייה לא פירסמה ספר נהלים רשותי ובכלל זה לא פורסמו הנחיות לבתי  .17.2.1

הספר בנושא רכש והתקשרויות כך שבתי הספר פועלים בנושא הרכש על פי הנוהגים 

 שהשתרשו עם השנים. 

 העדר תיעוד להזמנות הרכש .17.2.2

הספר אינם מקפידים לשלוח הזמנות רכש מפורטות בכתב לספקים נמצא כי בתי 

 בכוללות את כל פרטי הרכישה כפי שנדרש בהנחיות משרד החינוך.

 העדר הצעות מחיר .17.2.3

נמצא כי בתי הספר אינם מקפידים לקבל הצעות מחיר באופן מסודר ומתועד בגין 

בתי הספר במדגם הרכישות השונות, הדיון שקדם לבחירה ותוצאותיו. נוסף על כך, 

ש"ח.  25,000-פונים באופן קבוע לקבלת שלוש הצעות מחיר גם בסכומים גבוהים מ

  להלן דוגמאות:

בית הספר רכש חולצות מהספק "ישראל פרץ" בסך של  - בי"ס מנחם בגין .17.2.3.1

  ללא בדיקת הצעות מחיר נוספות.₪  4,160

וכן ₪  1,600בית הספר רכש וילונות מהספק "משיח ובניו" בסך  –בי"ס גולן  .17.2.3.2

ללא בחינת ₪  3,510התקשר עם הספק "ווליום מוזיקה" להזמנת הגברה בסך 

  הצעות מחיר נוספות.

בשני המקרים לא נמצא תיעוד להחלטה לבצע את הרכישה דווקא מהספק הנ"ל ללא 

  בחינת הצעות מחיר נוספות.
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  המלצות . 17.3

וההתקשרויות עם ספקים יש להעביר הנחיות ברורות לבתי הספר בדבר ביצוע הרכש  .17.3.1

 ונותני שירותים.

על בתי הספר להקפיד על העברת הזמנת רכש חתומה ומפורטת לספק על פי הצעת  .17.3.2

 המחיר שהוגשה, שתכלול את מלוא פרטי ההתקשרות.

על בתי הספר להקפיד לקבל הצעות מחיר בהתאם לסכום הרכישה ולשמור את כל  .17.3.3

  סיבות לבחירת הספק הזוכה.הצעות המחיר לצורכי בקרה ומעקב ולתעד את ה

  

   :תגובת ראש מינהל חינוך וקהילה

  ההנחיות בבתי הספר ברורות. -17.3.1סעיף 

  יבוצע רענון. -17.3.2סעיף 

  ההנחייה ידועה וברורה, יבוצע רענון נוסף. -17.3.3סעיף 

  

  

  

  

  

 על ידי עובדי בית הספרביצוע רכש  .18

  

 רקע כללי . 17.4

  ".2000כספים במערכת "הנהלת חשבונות לכל ספק יש לפתוח כרטיס  .17.4.1

 

"התקשרות עם ספק תתאפשר רק לאחר שנבדקו  :קובעלמסמך ההבנות  10.11סעיף  .17.4.2

ואושרו כל האישורים הנדרשים ולאחר שנפתח לספק כרטיס במערכת החשבונות עם פרטי 

הספק המלאים: שם פרטי+שם משפחה, סוג התאגיד, מספר העוסק, הכתובת המלאה 

  ."וכו'

  

יש להימנע ככל האפשר מרישום ספקים " שפרסם משרד החינוך נקבע: בנוהלי העבודה .17.4.3

פעמי בסכומים של - . עם זאת, במקרים שעובדים עם ספקים באופן חד'ספקים שונים'תחת 

 ".'ספקים שונים'ש"ח אין צורך ברישום ספק חדש ואפשר לרשמם תחת  100עד 

 

מסויימים מסיבות שונות, כגון: מספקים  ותלעתים, מורים מבקשים לבצע רכיש .17.4.4

 מוצרים ייחודים המתאימים לבית הספר.מספקים  או בסמוך לביתםממוקמים 

עם בית הספר ויש להסדיר עמם את  עובדים באופן קבועלרוב, ספקים אלה אינם 

  פי ההנחיות.-תנאי התשלום על
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 ממצאים . 17.5

יגוד להנחיות נמצא כי לעיתים בתי הספר רושמים ספק תחת "ספקים שונים" בנ .17.5.1

  משרד החינוך. להלן פירוט המקרים שנמצאו בתשנת הלימודים תשע"ז:

  בי"ס
שנת 

  לימודים

היקף הרכישות השנתי שנרשמו   חשבון

  תחת "ספקים שונים"

  2,083.18  עירייה  תשע"ז  בי"ס נטופה

  6,945  הורים  תשע"ז

  350  הורים  תשע"ז  בי"ס נטופה

  

  

  בי"ס יודפת

  9,399.85  הורים  תשע"ו

  1,122.53  עירייה  תשע"ז

  1,558  עירייה  תשע"ו

 

לביקורת נמסר כי לעיתים מורים מבצעים רכישות מכספם הפרטי, מגישים את  .17.5.2

החשבונית למזכירה ומקבלים החזר כספי בהמחאה מחשבון הבנק של בית הספר. 

 להלן דוגמאות:

  הרוכש  (₪)סכום   מהות הרכישה  בי"ת הספר

  מורה למוזיקה  600  אקורדאוןתיקון   מנחם בגין

מוצרים שונים   מנחם בגין
  בסכומים נמוכים

  מורה בבית הספר  140

 

פרט לעובדה והשבת הכספים,  מכספי מורהכי רכישות של ציוד לבית ספר יש להעיר,  .17.5.3

שאינה מבוצעת על פי תהליך הרכש המקובל בבית הספר הכולל קבלת הצעות מחיר, 

מחייבות תשלום בחירת הספר על ידי המנהל והעברת הזמנת רכש מפורטת לספק, 

   ה הקובעת כי התשלום יבוצע לבעל החשבונית בלבד.ילפקודת המורה, בניגוד להנחי

 

  המלצות . 17.6

"ספקים שונים" אלא במקרים שניתן על פי הנחיות  יש להימנע מרישום ספקים תחת .17.6.1

  משרד החינוך.

  יש להימנע מביצוע רכישות על ידי מורי בית הספר. .17.6.2

 
   :תגובת ראש מינהל חינוך וקהילה

  תועבר הנחייה לבתי הספר והיא תכתב בספר הנהלים. -17.6.1סעיף 

  ההנחייה ידועה, יבוצע רענון.  -17.6.2סעיף 

  



  

  
י ל י ת י י ת     נ צ ר ת     ע  י ר    ע 

Israel ,  Illit-Municipality   of   Nazrath  
ה י י ר י ע ה ר  ק ב מ ת  כ ש   ל

ר ו ב י צ ה ת  ו נ ו ל ת ה  נ ו מ מ   ו

 

  __________________________________________________________    
  Illit,  Israel-Municipality   of   Nazarethעיריית   נצרת   עילית       

   04-6456830פקס:  04-6478831,  טל.  17682, נצרת עילית 16רח' גלבוע 
yinonbi@nallit.org.il          Email: http://www.nazareth-illit.muni.il  
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  דוח ביקורת

  

  בנושא:
  

  הלשכה המשפטית
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר עיריית נצרת עילית, פרסום ללא נטילת רשות מטעם המבקר, אסור 
  ג (ו) לפקודת העיריות [נוסח חדש].170פי סעיף -על

 מאסר שנה. –המפר הוראה זו, דינו 
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  רקע כללי . 1

הלשכה המשפטית בעיריית נצרת עילית מספקת שירותים לעירייה בתחומי הייעוץ המשפטי, 

המשפטי של העירייה כלפי גורמי חוץ ,הדרכה והנחייה למוסדות העירייה, ועדותיה הייצוג 

  ועובדיה.

היועצת המשפטית לעירייה מהווה גורם מרכזי בתפקודה החוקי של הרשות ובניהולה 

  התקין.

העירייה מחוייבת למנות יועץ משפטי על פי חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי) 

  .1975התשל"ו 

  ותחומי אחריות של הלשכה המשפטית כוללים:תפקידיה 

  ייעוץ משפטי לראש העירייה, חברי המועצה הנבחרים והנהלת העירייה בכל הסוגיות

 המשפטיות העולות בעת מילוי תפקידם.

  ,ייעוץ משפטי למחלקות השונות בעירייה ומתן שירותים משפטיים בנושאי מכרזים

טלים ותשלומי חובה, חינוך רווחה, ומשפט חוזים, מקרקעין, ארנונה, גביית אגרות, הי

 מנהלי. כמו כן ליווי משפטי של הועדה המקומית לתכנון ובנייה, לרבות ועדות ערר.

 .השתתפות בישיבות מועצת העיר וליווי משפטי בהליכי חקיקה מקומיים 

  הגשת כתבי אישום בעבירות על חוקי עזר מקומיים, חוק חינוך חובה, חוק רישוי

 קים נוספים שהעירייה אחראית על אכיפתם.עסקים, וחו

 .הגשת תביעות אזרחיות וניהול הליכי הוצאה לפועל בשם העירייה 

  ייצוג והופעה בבתי משפט בכל הערכאות, בתי דין לעבודה, ועדות ערר ארנונה, ועדות

  ערר תכנון ובנייה.

  
  
  

  חוק בנושא הייעוץ המשפטי בעירייהההוראות 

, מגדיר את חובת הרשויות המקומיות 1975-(ייעוץ משפטי), תשל"וחוק הרשויות המקומיות 

  בקבלת ייעוץ משפטי. להלן חלקים מעיקרי החוק:

  רשות מקומית חייבת בקבלת ייעוץ משפטי" :2סעיף"  
  רשות מקומית תמנה עורך דין שיהיה יועצה המשפטי" :(א) 3סעיף" 
  ה ... ויחולו על מינויו וכהונתו ההוראות החלות על יהעירי ה, ... יהיה עובדיהיועץ המשפטי של עירי" (ב):3סעיף

 יה..."יעובדי אותה עיר
  ולוועדותיה, לראש הרשות ולסגן ראש  יועץ משפטי יעניק ייעוץ משפטי למועצת הרשות המקומית" :א5סעיף

וכהונתם), לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו  17הרשות שלו הואצלו סמכויות לפי סעיף 
, ולעובדי הרשות, בכל ענין הדרוש למילוי תפקידי הרשות לפי כל דין; כן יחווה היועץ המשפטי את 1975-תשל"ה

דעתו לפי פניית חבר מועצת הרשות, אם נוכח שהדבר דרוש למילוי תפקידי הרשות ואין במתן חוות הדעת כדי 

  "להעמידו במצב של חשש לניגוד ענינים
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  עיריית נצרת עילית-לשכה משפטית –מבנה ארגוני 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .2015-2018לא הייתה מאוישת לתקופות ממושכות במשך השנים  משרת התובע/ת עירוני*  

  
  
  
  
  

  מטרות הביקורת . 2

  הביקורת בחנה את הנושאים הבאים:

 תהליכי העבודה של הלשכה המשפטית  

  ממשקי העבודה מול היחידות השונות בעירייה  

 אופן טיפול התביעה העירונית בהגשת כתבי אישום לבתי המשפט  

  אופן השימוש בשירותים משפטיים במיקור חוץ  

  

  

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

 היועצת המשפטית לעירייה, עובדים מהלשכה המשפטית, עם  ראיונותעריכת פגישות ו

 וגורמים ומנהלים נוספים האחראים בצורה זו או אחרת לנושאים אלו  בעירייה.

 לנושא המבוקר. ומשמשים תשתית עירייהבחינת חומרים הקיימים ב  

 בשנים האחרונות. סקירת מדגם תיקי תביעה שונים שטופלו על ידי הלשכה המשפטית 

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

 .בחינת שיטות עבודה  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

יועצת 
 משפטית

  תובע/ת
 עירוני *

עו"ד מנהל 
תחום בכיר 

 אזרחי

מנהלת מחלקת 
 הוצל"פ וגבייה
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   ממצאים והמלצות . 4
  

 מערך התביעה העירוני .4.1
  רקע

מערך התביעה העירוני בלשכה המשפטית בעירייה עוסק בין השאר בנושאי אכיפת חוקי 

  העירוניים, וכן אכיפה בתחומי הרישוי והפיקוח.התכנון והבנייה, חוקי העזר 

למערך התביעה ממשקי עבודה שוטפים עם היחידות התפעוליות בעירייה העוסקות 

בתחומים אלו, כגון: אגף רישוי ופיקוח במנהל הנדסה, מחלקת הפיקוח העירוני, מחלקת 

  רישוי עסקים, המחלקה הוטרינרית ועוד.

  במס' דרכים: מתן התראה, הטלת קנס, וכדו'.האכיפה בתחומים הנ"ל מתבצעת 

במידת הצורך, כאשר מתבצעת עבירה כלשהיא בתחומים הנ"ל, ונדרשת התערבות 

התביעה העירונית באכיפת המקרה, היחידות התפעוליות אוספות ראיות לביצוע העבירה 

ומעבירות את הטיפול לידי התביעה העירונית לאכיפה משפטית והכנת כתבי אישום 

  רים הנדרשים לכך.במק

  

להלן פירוט הנתונים שנמסרו מהלשכה המשפטית בדבר מספר כתבי האישום שהוגשו 

  :2014-2017בנושאים השונים על ידי התביעה העירונית בשנים 

  

  2014  2015  2016  2017*  

  7  23  3  6  פיקוח עירוני

  2  2  10  1  רישוי עסקים

  2  8  3  10  תכנון ובנייה

  

  .01-09/2017חודשים  9-הינם ללשנה זו הנתונים  *
  

  בנוגע לנתונים בטבלה לעיל נמסר מהלשכה המשפטית כי:

 .תיקים אלו מצטרפים לתיקים שנפתחו בשנים קודמות 
 .בחלק מהתקופות הללו משרת התובע לא היתה מאוישת 
  בחלק מהתקופות הללו מנעו הליכי אכיפה משפטית בדרך של הימנעות מהעברת

  הגשת כתבי אישום.חומרי חקירה לצורך 
  
  
  

המקומית לתכנון ובנייה נצרת עילית  כמו כן, מפורטים להלן נתוני האכיפה של הוועדה

שהוגשו ליחידה הארצית לאכיפת דיני  2016-2017כפי שדווחו בדוחות השנתיים לשנים 

  תכנון ובניה:

  2017  2016  ביצוע עבודה אסורה ושימוש אסור במקרקעין-203/243עבירות לפי ס' 

  114  101   204/243ס' מס' תיקי חקירה שנפתחו לפי 

  35  83  מס' תיקי חקירה שהועברו לתובע/למחלקה המשפטית

  9  7  מס' כתבי אישום שהוגשו 

  

  
  
  
  

  2017  2016  אי קיום צו- 210/246עבירות לפי ס' 
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  10  8   624/102ס' מס' תיקי חקירה שנפתחו לפי 

  7  1  המשפטיתמס' תיקי חקירה שהועברו לתובע/למחלקה 

  1  0  מס' כתבי אישום שהוגשו 

  
  
  

  ממצאים  .4.1.1

 אכיפה לקויה .4.1.1.1

מהנתונים המפורטים לעיל עולה כי כמות כתבי האישום המוגשים 

בנושאים האכיפה השונים בעיר נמוכה ביותר, ובתקופות מסוימות אף 

מזערית. נתונים אלו מצביעים על אכיפה לקויה בנושאים הנ"ל. ליקוי זה 

גורם, מלבד ההפסד הכספי לעירייה, גם לירידה במידת ההרתעה של גורמי 

  על עבריינים המבצעים עבירות בתחומים הנ"ל.  האכיפה בעיר

  

  נוהל עבודה מסודר העדר  .4.1.1.2

 כי לא קיים נוהל עבודה מסודר המגדיר את סדר ממשקי הפעולה נמצא

בין היחידות התפעוליות השונות בעירייה לבין הלשכה  והעברת המידע

המשפטית בהליכי האכיפה השונים. לא מוגדר תהליך מסודר שיקבע כיצד 

  .הליך האכיפה המצריך התערבות של התביעה העירוניתיבוצע 

בעוד בנושאי תכנון ובנייה קיימת מערכת מידע התומכת בהליך האכיפה 

ומתעדת את תיקי העבירות השונות, בנושאים כגון רישוי עסקים לא קיימת 

  מסגרת עבודה מוסדרת המגדירה את תהליך האכיפה בשלמותו.

 

  המלצות .4.1.2

  מינוי תובע עירוני .4.1.2.1

בדחיפות למינוי תובע/ת עירוני וחיזוק כח האדם המטפל בנושא יש לפעול 

  האכיפה המשפטית בעירייה.

  

 ושיפור הטיפול בתיקי האכיפה המשפטית זזירו .4.1.2.2

יש לפעול בדחיפות לשיפור וזירוז הטיפול בתיקי האכיפה המשפטית, 

  והגשת כתבי אישום במקרים הרלוונטיים.

  

 התביעה העירוניתנוהל לממשקי העבודה עם  תהגדר .4.1.2.3

יש להגדיר נוהל עבודה שיסדיר את ממשק העבודה בין היחידות 

התפעוליות השונות בעירייה לבין יחידת התביעה העירונית בלשכה 

המשפטית, בנוגע להליך האכיפה המשפטית בעירייה. הנוהל יגדיר את 

תהליך האכיפה הנדרש בכל נושא ואופן העברת המידע והמסמכים במקרי 

השונים.כמו כן, הנוהל יגדיר את הפעולות הנדרשות מכל גורם  האכיפה

  אכיפה בעירייה על מנת לבצע את פעולות האכיפה שבתחומו באופן מיטבי.
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  שימוש בשירותים משפטיים במיקור חוץ .4.2

  רקע

המיועד לשימוש במיקור חוץ בשירותיים  ללשכה המשפטית בעירייה קיים תקציב שנתי

משפטיים בעת הצורך. השימוש נעשה על ידי שכירת משרדי עו"ד חיצוניים עבור טיפול 

  בתיקים משפטיים ספציפיים.

, להלן פירוט 1617000750הסעיף התקציבי לעבודות אלו הינו סעיף שכ"ט עו"ד מס'  

  :2016-2018נתוני הסעיף לשנים 

  2018תקציב    2017תקציב   2016תקציב 

400,000 ₪  400,000 ₪  200,000 ₪  

  

מרבית מסעיף תקציבי זה נוצל בשנים האחרונות עבור שימוש בשירותי משרד עו"ד 

חיצוני לטיפול בתביעות נזיקין כנגד העירייה שאינן חוצות את רף ההשתתפות העצמית 

  של העירייה כפי שהוגדר בפוליסת הביטוח.

  

הסכם בין העירייה למשרד עו"ד נדב קנימח ושות' בדבר מתן   נחתם 1.9.2013בתאריך 

  ייעוץ משפטי וליטיגציה בתחום הנזיקין.

  לפני מע"מ.₪  24,500שכר הטרחה החודשי בגין מתן השירותים הנ"ל עמד על 

  .30.8.2015ועד לתאריך  1.9.2014תקופת ההסכם הוארכה לשנה נוספת עד מתאריך 

הועסק המשרד בעירייה, הוארך ההסכם לשנה נוספת לאחר הפסקה של שנה, בה לא 

  .30.08.2017ועד  11.9.2016מתאריך 

 סך התשלומים למשרד עו"ד קנימח בתקופת החוזה כולל הוצאות ואגרות שונות

  2013שנת 
 09-12חודשים 

  2014שנת 
 01-12חודשים 

  2015שנת 
 01-09חודשים 

  2016שנת 
  09-12חודשים 

   2017שנת 
 01-10חודשים 

115,640  ₪ 380,765  ₪ 202,370  ₪ 114,660 ₪ 287,482  ₪ 

  

) לקבלת ייעוץ 16/17ערכה העירייה מכרז פומבי חדש (מכרז מס'  2017בחודש אוגוסט 

  משפטי וליטיגציה בתחום הנזיקין.

במכרז זה זכה משרד עו"ד נסים את כהן. משרד זה מספק את השירותים הנ"ל לעירייה 

  לפני מע"מ.₪  8,500עבור שכר טרחה חודשי של  12/2017החל מחודש 

  

במסגרת הביקורת נבחן היקף ואופן ההתקשרות עם הספקים החיצוניים, והבקרה 

  שמבוצעת על עבודתם.

מבחינת היקף תיק תביעות הנזיקין שהוגשו כנגד העירייה, ועל פי הנתונים שנמסרו על 

ייה, עולה כי היקף התביעות היה ידי האחראי על הטיפול בתביעות הנזיקים בעיר

  כדלהלן:

  2015שנת   2014שנת 

  )01-09(חודשים 

  2016שנת 

  )09-12(חודשים 

  2017שנת 

  תביעות 31  תביעות 15  תביעות 13  תביעות 22

  

  תביעות לחודש.  2-עולה כי היקף תביעות הנזיקין עומד בממוצע על כמהנתונים הנ"ל 
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  ממצאים .4.2.1

  והיקף עבודה בעת חידוש חוזהאי ביצוע בחינת עלויות  .4.2.1.1

הארכות,  2בחוזה ההתקשרות עם משרד עו"ד קנימח המפורט לעיל, בוצעו 

  לשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

נמצא כי בעת הארכת החוזה לא בוצעה בחינת עלויות ההתקשרות עם 

משרד עו"ד ביחס להיקף העבודה בפועל, וקבלת הצעות מחיר נוספות 

  חרים.ממשרדי עו"ד א

התברר כי ההצעה  08/2017בפועל, לאחר עריכת מכרז פומבי לנושא בחודש 

לחודש, היתה נמוכה משמעותית, והיוותה כשליש ₪  8,500הזוכה, על סך 

שעמדה  2013-2017מהעלות החודשית ששולמה למשרד עו"ד קנימח בשנים 

  לחודש.₪  24,500על סך 

נו הפרמטר היחיד שצריך חשוב לציין, כי בעבודות מסוג זה המחיר אינ

להיבחן, וצריכים להלקח בחשבון גם פרמטרים כגון, מקצועיות, נסיון 

רלוונטי בתחום, מוניטין וכדו',  ויש לשקלל את כל הפרמטרים יחד לקבלת 

  החלטה. 

עם זאת, ראוי היה במקרה זה לבצע בחינת עלויות והצעות מספקים 

פעמים, לאור העלות אחרים, לפני ביצוע חידוש להסכם בכל אחת מה

תביעות הנזיקין  בשנה) והיקף₪  300,000הגבוהה של ההתקשרות (מעל 

הקטן יחסית, המטופל על ידי משרד עו"ד, אשר לכאורה איננו מצדיק את 

  העלות החודשית הגבוהה.

  

  המלצות .4.2.2

  ביצוע בחינת עלויות מחודשת בעת חידוש חוזה .4.2.2.1

חידוש חוזה עם ספק,  יש להקפיד על ביצוע בחינות עלויות מחודשת בעת

בייחוד כאשר עלות ההתקשרות היא משמעותית (מאות אלפי שקלים 

  בשנה). 

יש לבחון את העלות ששולמה עד כה לספק ביחס להיקף העבודה שבוצע, 

ולהעריך האם היקף העבודה מצדיק את העלות. במקרה הצורך יש לבקש 

  הצעות מחיר נוספות מספקים אחרים.
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  תביעה שנוהלו על ידי הלשכה המשפטיתסקירת תיקי  .4.3

  רקע

במסגרת הביקורת בוצעה סקירה של מדגם תיקי תביעה שטופלו על ידי הלשכה 

  המשפטית והתביעה העירונית בהיבטים הבאים :

o ,'בחינת ו סקירת התיקים בהיבטי עמידה בלוחות זמנים, נוכחות בדיונים וכדו

להיכנס לשיקולי התביעה ו/או (מבלי הכללית בתיקים ההתנהלות המשפטית 

 פרשנויות משפטיות אחרות).

o .בדיקת תהליך המעקב אחר הטיפול בתיקים השונים לאורך הזמן 

 

  להלן פירוט חלק ממדגם התיקים שנסקר במסגרת ביקורת זו:

 שם התיק מס' תיק
תאריך מתן 

 פסק דין

סכום 
התביעה 
 הראשוני

סכום התשלום שנקבע 
 בפסק הדין

ית נצרת ייעקב זיצר נ' עיר 29209-04-13ת"א 
 ₪299,231  ₪945,018  17.12.2014 עילית

שאטו דה וולה בע"מ נ' עיריית  16281-05-13ת"א 
 נצרת עילית

 -הסכם פשרה
30.05.2016  ₪43,930  ₪24,000 

ג'ורג' שחאדה נ' עיריית נצרת  54382-05-14פ"ה 
 ₪2,646  ₪20,140  01.11.2016 עילית 

יום טוב שביט נ' עיריית נצרת  33596-07-12סע"ש 
 ₪426,447  11.12.2016 עילית ועו"ד אולגה גורדון

דחיית התביעה, וחיוב 
התובע בשכ"ט על סך 

לכל אחת  15,000
 מהנתבעות

פסגות את"ן בע"מ נ' עיריית  22094-11-12ת"מ 
 ₪  110,000-כ ₪124,240  23.03.2014  נצרת עילית

סופר אבי בע"מ נ' עיריית  35601-07-14ת"צ 
 נצרת עילית

26.04.2017- 
 הסכם פשרה

 תביעה ייצוגית
 שכ"ט  351,000  ₪ 

חדילה מגביית ובנוסף  
 16-אגרת פינוי אשפה ל

  חודשים.
  

  תקציר חלק מכתבי התביעה ופסקי הדין שנסקרו

  

  יעקב זיצר נ' עירית נצרת עילית - 13-04-29209ת"א 
העירייה ע"י רו"ח יעקב זיצר, אשר סיפק לעירייה שירותים התביעה הוגשה כנגד 

השירותים ניתנו ללא הסכם בכתב, והחל  2007חשבונאיים במשך שנים רבות. עד שנת 

השירותים ניתנו בהתאם לחוזה בכתב שנחתם בין  2011ועד סוף שנת  2007משנת 

  הצדדים ללא הליכי מכרז.

הצדדים וחוזה ההעסקה עם התובע לא  בתום תקופת החוזה, לא נחתם הסכם חדש בין

חודש. על אף שלא נחתם הסכם חדש, המשיך התובע בפועל לספק לעירייה שירותים 

חשבונאיים באותה מתכונת כבעבר, וזאת בהתאם לבקשת ראש העירייה, ובניגוד לדעתם 

  של היועצת המשפטית וגזבר העירייה. 

ש העיר אין סמכות לבחור ברואה נושא זה הגיע לבית המשפט העליון אשר פסק כי לרא

  חשבון באופן עצמאי, ויש לקיים מכרז בהתאם לחוק חובת המכרזים.

בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון, פרסמה העירייה מכרז למתן שירותים 

נחתם חוזה בין העירייה לתובע למתן  03/04/2013חשבונאיים בו זכה התובע. ביום 

כולל מע"מ, כאשר הסכום ₪  28,037ום חודשי של שירותים חשבונאיים תמורת סכ

  כולל מע"מ לחודש.₪  62,000עמד על סך  2007-2011ששילמה העירייה בשנים 

שבה  31/03/2013ועד ליום  01/01/2012התובע דרש את תשלום שכרו בגין התקופה מיום 

  ו.סיפק שירותים חשבונאיים, ולא קיבל מהעירייה תמורה כלשהיא בגין שירותים אל
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כמו כן טען התובע שיש לשלם לו את שכרו על פי התעריף בהסכם הראשון שנחתם עם 

לחודש כולל מע"מ, ולא על פי החוזה החדש אשר עומד על ₪  62,000העירייה, קרי 

  לחודש.₪  28,000

העירייה טענה מנגד כי אין לפסוק לתובע סכום כלשהו בגין השירותים החשבונאיים 

יש לגזור את הסכום שייפסק לתובע מסכום החוזה החדש אשר שסיפק לה או לחלופין 

   לחודש.₪  28,000 -עומד כאמור על כ

מהשכר  60%בפסק הדין קיבל השופט את עמדת העירייה ופסק כי יש לשלם לתובע 

 945,000(לעומת בלבד ₪  252,000סכם החדש, ובסה"כ לתקופה, ועל פי השכר שנקבע בה

 8,000בסך מע"מ והוצאות משפט  + 10%עו"ד בשיעור  שדרש התובע), בתוספת שכ"ט₪ 

.₪  

  

  יום טוב שביט נ' עיריית נצרת עילית ועו"ד אולגה גורדון - 12-07-33596סע"ש  

נושא התביעה היה הליך מינוי לתפקיד מהנדס העיר נצרת עילית וכל הנוגע למכרזים 

  שנערכו לצורך בחירת מי שיכהן בתפקיד.

  מכרזים למינוי מהנדס העיר נצרת עילית. 2-התמודד ב התובע, מר יום טוב שביט,

  מועמדים, בתוכם התובע.  4נגשו  10/2011במכרז הראשון שפורסם בחודש 

לאחר בחינת המועמדים לא מצאו חברי ועדת המכרזים כי יש מי מבין המועמדים שראוי 

מקום  לאייש את התפקיד באופן קבוע, ועל כן החליטו להציע את המשרה לתובע כממלא

משרה. בנוסף החליטה הועדה כי העירייה תערוך  60%חודשים בהיקף  6לתקופה של עד 

  מכרז נוסף למציאת מהנדס עיר קבוע.

 5פרסמה העירייה מכרז נוסף לתפקיד מהנדס העיר, אליו ניגשו  05/2012בחודש 

ר מועמדים וביניהם התובע.  בסיום הליכי המכרז, החליטה ועדת הבחינה פה אחד לבחו

  בגב' חווה ארליך, ובחרה בתובע ככשיר שני בכפוף לאישור משפטי.

בתביעתו טען התובע טענות שונות בנוגע להליכי המכרז, בין השאר טען התובע כי מפאת 

היה מקום למנותו לתפקיד מהנדס  ,חודשים בהצלחה 6העובדה שעבד בתקופת ניסיון של 

כי נוכחותה ומעורבותה של היועצת העיר ללא צורך בפרסום מכרז נוסף. כמו כן טען 

  המשפטית פגמה בהליך המכרז מכיוון שהיא עוינת אותו משיקולים בלתי ענייניים.

בפסק הדין דחתה השופטת את תביעת התובע על כל מרכיביה, והוסיפה כי "בהתחשב 

במתכונת המכבידה בה נוהלה ההתדיינות מצד התובע, ובעובדה שמצאנו שחלק נכבד 

- ו נטולות בסיס לחלוטין, מוצאים אנו לנכון לחייב את התובע, שתבע קרוב למטענותיו הי

  ₪". 15,000מן הנתבעות שכ"ט עו"ד בסך כולל של  לכל אחת,לשלם ₪  450,000

  

  

  פסגות את"ן בע"מ נ' עיריית נצרת עילית 12-11-22094ת"מ 

ניקיון התביעה הוגשה על ידי חברה פסגות את"ן בע"מ העוסקת בביצוע עבודות 

  .2012שהתמודדה במכרז למתן שירותי ניקיון במבני ציבור שפרסמה העירייה בשנת 

  חברות: 3במכרז זה הגישו הצעות 

  לחודש בתוספת מע"מ.₪  82,325 -חברה לשירותי ניקיון ואחזקות בע"מ  -. חברת שנהב1

  לחודש בתוספת מע"מ.₪  102,590 –. חברת פסגות את"ן בע"מ 2

  לחודש בתוספת מע"מ.₪  157,000 -ד בע"מ. חברת פרח השק3

  כולל מע"מ לחודש.₪  98,000האומדן לעבודות אלו עמד על סך של 

ועדת המכרזים המליצה על הצעתה של חברת שנהב כהצעה הזוכה בהיותה הזולה ביותר 

  ובכפוף לבדיקת המסמכים על ידי היועצת המשפטית.
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בתנאי הסף שנקבעו במכרז, על פי תנאי החברה התובעת טענה כי חברת שנהב לא עמדה 

שנים לפחות בביצוע עבודות במבנים ובמתחמים  5הסף, על המציע להיות בעל ניסיון של 

ציבוריים מסוג המבנים והמוסדות נשוא המכרז. חברת שנהב החלה את פעילות רק 

מת ) לא הייתה קיי11.07.12, ונוכח כך במועד הכרזתה כזוכה במכרז (2009בתחילת שנת 

שנים כגוף מאוגד וכישות  5שנים, ומשכך גם לא היה ביכולתה לצבור ניסיון של  5

  משפטית עסקית.

  על כן , תובעת החברה את הנזקים שנגרמו לה על פי הפירוט להלן:

  בצירוף מע"מ.₪  72,000א. אובדן רווח צפוי בסך 

  ₪. 20,000ב. משאבים שהושקעו בהכנת המכרז, העמדת בטוחות להצעה וכו' בסך 

  ₪. 20,000ג. פגיעה במוניטין בסך 

חברת שנהב יש ניסיון של שנים רבות בניהול וביצוע  ים שלמנגד טענה העירייה כי לבעל

לא חל כל  2009עבודות ניקיון, ולמעט שינוי סטטוס משפטי מעוסק מורשה לחברה בשנת 

א זכייתה של שינוי בפעילותה של החברה בבעלותו. כמו כן טענה העירייה כי גם אלמל

חברת שנהב, התובעת לא הייתה זוכה במכרז נוכח החריגה משיעור האומדן, שכן הצעתה 

  .19%-של התובעת הייתה גבוהה מהאומדן ב

בפסק הדין קיבל השופט את טענות התובעת וחייב את העירייה לשלם לתובעת את סכום 

מע"מ, ₪+ 72,000הרווח הנקי אותו צפויה הייתה לקבל באם הייתה זוכה במכרז בסך 

  ₪ . 20,000ובנוסף חייב את העירייה בתשלום הוצאות משפטית לתובעת בסך 

עם זאת, דחה השופט את דרישות התובעת לפיצויים בגין אובדן מוניטין והוצאות בגין 

  משאבים שהושקעו במכרז.

  

  

 סופר אבי בע"מ נ' עיריית נצרת עילית 14-07-35601"צ ת  

בע"מ, המחזיקה רשת חנויות למכירת מוצרי חשמל, ומפעילה התובעת, חברת אבי סופר 

חנות אחת בתחום השיפוט של עיריית נצרת עילית, הגישה בקשה לאשר תובענה ייצוגית 

כנגד עיריית נצרת עילית בטענה כי העירייה מחייבת באגרת פינוי אשפה בגין כל כמות 

א רק בגין כמות חריגה אשפה המפונה למיכלי האצירה הסמוכים למקום העסק/נכס, ול

של אשפה העולה על כמות האשפה הסבירה והנורמטיבית, אשר בגינה בלבד ניתן לגבות 

  אגרה.

לצורך קביעת כמות האשפה החריגה, היה על העירייה לקבוע בחוק העזר קריטריונים 

ברורים וסבירים לקיומה של אשפה חריגה, ולחייב באגרה רק על הכמות החריגה החורגת 

  אשפה סבירה.מכמות 

הקבוצה שבשמה הוגשה בקשת אישור התובענה הוגדרה ככל מי שהעירייה גבתה ממנו 

 - (שמירת איכות הסביבה) התשס"א חוק עזר לנצרת עיליתאגרת פינוי אשפה מכוח 

  החודשים שקדמו להגשת התובענה. 24-ב ,2001

  תביעה זו הסתיימה בהסדר פשרה במסגרתו העירייה התחייבה כדלהלן:

מתן פטור לכלל בעלי העסקים בתחומה מתשלום אגרת פינוי פסולת למשך תקופה של א. 

  חודשים מיום אישור הסכם הפשרה. 16

  בתוספת מע"מ כגמול לתובעת.₪  30,000ב. תשלום 

  בתוספת מע"מ. ₪  270,000ג. תשלום שכר טרחה לעו"ד המייצג את התובעת 

העירייה בכל תשלום לבעלי העסקים פי הסדר הפשרה, כנגד הסדר זה, לא תחויב  לע

  בתחומה ששילמו אגרת פינוי פסולת, ולא תשיב להם סכום כלשהו בגינה.
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כמו כן העירייה תפעל במהלך תקופת הפטור להתקנת קריטריונים בחוק העזר, 

  במסגרתם תחייב באגרה רק בגין כמות אשפה חריגה.

  

  ממצאים .4.3.1

כשלים או ליקויים בהתנהלות  מסקירת תיקי התביעה המפורטים לעיל, לא נמצאו

  , מבלי להיכנס לשיקולי התביעה ו/או פרשנות משפטית.יםהמשפטית הכללית בתיק

 פסגות את"ן בע"מ נ' עיריית נצרת עילית 22094-11-12ת"מ עם זאת, בתיק 

של המחלקה המשפטית  על פי פסק הדין, גרמה פרשנות מוטעית(המפורט לעיל), 

בבדיקת תנאי הסף של החברה הזוכה במכרז, לחיוב העירייה בתשלום פיצויים 

  לחברת פסגות את"ן.

  המלצות .4.3.2

של מסמכי המכרזים, ולוודא בצורה נאותה שלמה ובדיקה ביצוע יש להקפיד על 

  קפדנית על עמידת החברות המשתתפות במכרז בתנאי הסף הרלוונטיים. 

  

  

  משפטית:תגובת היועצת ה

האכיפה הלקויה נגרמת משתי  –לדו"ח)  48(עמ'  אכיפה לקויה 4.1.1.1בהתייחס לסעיף  .1
סיבות מרכזיות. האחת, העדר העברה של חומרי חקירה ו/או העברה חלקית של חומרי 
חקירה ע"י גורמי החקירה (מפקחי בנייה, פקחי רישוי עסקים ופקחים עירוניים), שאינה 

 ם. מאפשרת הגשת כתבי אישו
  השנייה, אי איוש המשרה של תובע עירוני באופן רציף במשך תקופה של כמעט שנתיים.

 
בניגוד לנטען קיים נוהל  –לדו"ח)  48(עמ'  העדר נוהל עבודה מסודר 4.1.1.2בהתייחס לסעיף  .2

ברור המחייב העברת חומרי החקירה מייד עם איסופם לידי התובע העירוני במחלקה 
המשפטית לצורך הכנת כתב אישום. עם זאת, הנוהל אינו מיושם באופן אחיד ע"י גורמי 
החקירה וחומרי החקירה לא תמיד מועברים או מועברים באופן חלקי דבר המחייב את 

 וע השלמות חקירה.החזרתם וביצ
 

היום אמור להתקיים מכרז  –לדו"ח)  48(עמ' מינוי תובע עירוני  4.1.2.1בהתייחס לסעיף  .3
כ"א ובתקווה בסיומו תאויש המשרה ע"י תובע מקצועי בעל ותק שיוכל לחדש את הטיפול 

 באופן מידי.
  

 –לדו"ח)  48(עמ'  זירוז ושיפור הטיפול בתיקי האכיפה המשפטית 4.1.2.2בהתייחס לסעיף  .4
 הקצב תלוי הן בהעברת חומרי החקירה והן באיוש משרת התובע העירוני.

 48(עמ' הגדרת נוהל לממשקי העבודה עם התביעה העירונית  4.1.2.3בהתייחס לסעיף  .5
יש להבחין בין הנדסה לבין רישוי עסקים. בהנדסה קיים נוהל ברור וניהול תיקים  –לדו"ח) 

 הממשק עם רישוי עסקים יש בהחלט מקום לשיפור.באמצעות מערכת מחשוב. לגבי 
  

סעיף  –לדו"ח)  49(עמ' שימוש בשירותים משפטיים במיקור חוץ  4.2בהתייחס לסעיף  .6
נועד לממן העסקה של עו"ד חיצוניים לתחומים שהמחלקה  1617000750שכ"ט עו"ד 

המשפטית לא יכולה להתמודד איתם נוכח הצורך במומחיות מיוחדת או במקרים שבהם 
 התיקים דורשים היקף עבודה גדול שהמחלקה המשפטית אינה יכולה לעמוד בו. 

עו"ד בריטיינר כלל ומרבית העבודה בוצעה  יש לציין שבמהלך השנים, העירייה לא העסיקה
באופן עצמאי. במקרים שבהם נשכרו שירותים של עו"ד חיצוניים, הדבר נעשה למקרים 

 פרטניים בלבד. יוצא אפוא כי עבודת המחלקה המשפטית חסכה הוצאה ניכרת לעירייה.
ית, טיפל עו"ד אוהד אליעז, שעבד במחלקה המשפט 6/2012באשר לתחום הנזיקין, עד חודש 

  בכל תיקי הנזיקין שמתחת להשתתפות עצמית. 
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הועבר עו"ד אליעז לנהל את אגף, הנכסים והביטוח והמחלקה המשפטית  6/2012בחודש 
נאלצה לשכור שירותים חיצוניים של עו"ד חיצוני על מנת להתמודד עם התיקים. בשלב 

של העירייה באמצעות  הראשון נשכרו שירותיו של עו"ד עמיצור כחלון, היועץ הביטוחי
  הגדלת היקף ההתקשרות איתו. 

, אחרי תקופה קצרה של עבודה, הודיע עו"ד כחלון שאינו מתכוון להמשיך 2012בסוף שנת 
תיקים פעילים בשלבי טיפול שונים. כמו כן דרך  13את הטיפול בתיקי הנזיקין והחזיר 

משמעותיים לעירייה, מבלי הטיפול של עו"ד כחלון היתה לסיים בפשרות שעלו סכומי כסף 
לנסות ולנהל את התיקים כלל. יצוין כי דרך התנהלות זו אף הובילה לעליה ניכרת בכמות 

  התביעות במיוחד ע"י תובעים סדרתיים שראו בעירייה כיס עמוק.
 

בעקבות כך נאלצה העירייה לצאת במכרז לטיפול בתיקים, כאשר נקודת הפתיחה שלה לא  .7
כנס להתקשרות זו נאלץ לקבל כבר בהתחלה מספר רב של תיקים היתה טובה, שכן מי שנ

 לטיפול.
 

עו"ד קנימח, שהחל בשלב הראשון לעבוד עם העירייה בהליך של הצעות מחיר החזיק ברבעון  .8
תיקים לפני הליך משפטי.  7 -תיקי נזיקין פעילים בבית משפט ו 27הראשון של העסקתו 

קים לא היתה גבוהה כלל, שכן באותה עת בהתאם לכך, עלות העסקתו ביחס לכמות התי
ושל ₪  5,000במסגרת הצעות המחיר שקיבלה העירייה, היא התבקשה לשלם סכומים של 

לחודש בלבד, קרי פחות ₪  20,000לתיק. שירותיו של עו"ד קנימח נשכרו בעלות של ₪  12,000
 לתיק בממוצע.₪  4,000 -מעלות של כ

  

 בי, כאשר הצעתו היתה ההצעה הזולה ביותר במכרז.בהמשך, זכה עו"ד קנימח במכרז פומ .9
  

 2הצגת היקף התביעות על בסיס שנתי תוך חלוקת נתון זה לחודשים מעניק ממוצע של  . 10
תביעות לחודש הינו מטעה, שכן יש לזכור שהתיקים אינם מסתיימים על בסיס שנתי ויש 

התיקים החדשים  כאלה שנמשכים במשך שנים רבות ומצריכים עבודה רבה שוטפת. למעשה,
      -שמגיעים מצטרפים לתיקים קיימים, כך שבכל זמן נתון ניהל עו"ד קנימח ממוצע של כ

ניהל עו"ד  2017תיקים פעילים בנוסף לתיקים החדשים שנוספו. כך למשל, בשנת  60-70
תיקים  7 -ו 2013תיקים משנת  14שטרם הסתיימו,  2011-2012תיקים משנים  10קנימח 
 13העסקתו של עו"ד קנימח היתה חלקית ולכן  2015. עוד יש לשים לב שבשנת 2014משנת 

 חודשים בלבד. 7 -תיקים הינם ל 13. קרי, 19.7.15תיקים נכנסו עד 
  

 המסקנה בדו"ח שגויה אף משום שאינה מתייחס לנתונים הבאים: . 11
  

  :  20.10.15  עד  2014לשנים   סיכום התיקים שנסגרו
  

  תיקים 35=   2015אוקטובר  -2014בשנים סה"כ תיקים שנסגרו   .א
  תיקים. 19  ₪ =  0 -סה"כ תיקים שנסגרו / נמחקו / נדחו ב  .ב
 ) . 5,000,  2,000,  3,500תיקים (  ₪3 =  5,000סה"כ תיקים שנסגרו בערכי מטרד עד   .ג
  תיקים. ₪7 =  15,000סה"כ תיקים שנסגרו בפסיקה ו/או פשרה עד   .ד
  תיקים . ₪6 =  20,000 -סה"כ תיקים שנסגרו בחיוב מעל ל  .ה
  
  

  : סיכון מול תוצאה ויתרת חסכון  
 

  . 100%בשיעור של ₪  585,000חיסכון של  :0 -תיקים שנסגרו ב 19  .א
  ₪. 10,500שולם בפועל: ₪.  90,000סיכון של :  ₪ : 5,000תיקים בערכי מטרד עד  3  .ב
  . ₪ 156,000.שולם בפועל:₪  210,00סיכון של: :  ₪  20,000  תיקים מעל 6  .ג
  ₪ 80,120שולם בפועל:   ₪ 218,000סיכון של  ₪: 15,000תיקים עד  7  .ד

  

אל מול עלות העסקה של ₪  856,380    :    20.10.15  עד  2014לשנים קרי, סה"כ חיסכון 
583,135 .₪  

  
עו"ד במשרה עוד יש לקחת בחשבון כי לצורך הטיפול בתיקי הנזיקין העסיק עו"ד קנימח  . 12

לצורך  מזכירהבטיפול השותף ( עו"ד חן אפטיק ו/או עו"ד מירב חיימוביץ מחליפה),  מלאה
 1/3וסיוע בשירותי המשרד במשרה חלקית (  תיאומים בקשות הגשות בנט דחיות מועדים 
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בבתי המשפט וכן בתכנון אסטרטגי לניהול התיק ביחד עם  וכן עו"ד מנהל ומייצגמשרה ) 
 22,000 – 20,000 -כעמדה על משוערת השכר ה, כאשר עלות העו"ד האחראי ( נדב קנימח )

  ש"ח ללא הוצאות משרדיות ונסיעות.
  

למותר לציין כי בהתאם לאסטרטגיה שגובשה עם עו"ד קנימח היה מיעוט בפשרות והתיקים 
  נוהלו על מנת להקשות על התובעים. אסטרטגיה שאף הוכיחה את עצמה במהלך הזמן.

  
המכרז החדש, נבחנו ההצעות תוך שקלול הנסיון יחד עם הצעות בסופו של יום, במסגרת  . 13

המחיר ונבחר משרד עו"ד חדש שכיום מטפל בתביעות. יצוין כי מאחר ועובד רק שנה, וטרם 
 הוכן דו"ח תביעות, לא ניתן להביע עמדה באשר לאיכות עבודתו

 
 50(עמ' חוזה  אי ביצוע בחינת עלויות והיקף עבודה בעת חידוש 4.2.1.1בהתייחס לסעיף  . 14

לאור הנתונים שהוצגו לעיל, העלות של ההתקשרות עם עו"ד קנימח לא היתה  –לדו"ח) 
 גבוהה ביחס להיקף התיקים שנוהלו על ידו. 

במסגרת השיקול להמשך ההתקשרות עמו נלקחו בהחלט המקצועיות והנסיון הטוב. אופן 
ניהול התיקים על ידו הוכיח את עצמו והביא להפחתה משמעותית בהיקף התיקים, בדחיית 
תביעות ובחסכון כספי לעירייה. כמו כן היתה משמעות ליציבות בזהות העו"ד המטפל 

 לתקופה ממושכת. 
ז פורסם לתקופה של שנה עם אופציה לשתי הארכות בנות שנה כל אחת. המכר –זאת ועוד 

לכן, יש לקחת בהקשר זה את אלמנט ההסתמכות של העו"ד שזוכה במכרז במחיר שרלבנטי 
 לשלושת השנים.

  -לדו"ח)  50(עמ' ביצוע בחינת עלויות מחודשת בעת חידוש החוזה  4.2.2.1בהתייחס לסעיף  . 15
  יל.לע 14ראה התייחסות בסעיף 

  
  - לדו"ח)  54(עמ' ממצאים  4.3.1בהתייחס לסעיף  . 16

יש לציין כי המדובר היה בפסק הדין שגוי עליו הוגש ערעור לבית המשפט העליון. הטעות 
פסק דינו של בית המשפט נתן עדיפות לקיומו של שהמהותית של בית המשפט היתה בכך 

רמת מסך אכן בוצעה על ידי טקס טכני ולא התחשב בכך שהבחינה המהותית והעניינית של ה
מי אשר מוסמך לבצעה ומי אשר בידו את הכלים המשפטיים לבחינת סוגיה זו, קרי, היועצת 

  המשפטית של וועדת המכרזים.
בחינת תנאי הסף לרבות שקילת פסילת מציעים מטעמים שונים נעשית לעולם ע"י היועצת 

תה לביצוע בדיקת כשירות המשפטית אשר משתמשת בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשו
כשבסיומה מודיעה היא לחברי הוועדה, כפי שאף נעשה במקרה דנן, אם המציע עומד או 
שאינו עומד בתנאי הסף. יובהר כי מלאכת הפרשנות הנעשית אינה מובאת בפני חברי הוועדה 

  אלא רק התוצאה אליה הובילה מלאכת הפרשנות.
ה בחברת שנהב הוכיח כי עמד בתנאי הסף ובהתאם במקרה זה גם לגופו של עניין, בעל השליט

  לפסיקה קיימת לא היה מקום לפסול אותו.
יש לציין כי פסיקתו של בית המשפט התעלמה מהמשמעות של פסילת ההצעה הזוכה ויצרה 

  מצב של בחירת זוכה יקר משמעותית תחת ביטול המכרז.
ולה להיות שנויה במחלוקת על יוצא אפוא כי אין המדובר בליקוי אלא בפרשנות משפטית שיכ

  ידי צד שאינו זוכה במכרז ותוקף אותה.
  

ככלל חברי ועדת המכרזים מקיימים  –לדו"ח)  54(עמ' ממצאים  4.3.2בהתייחס לסעיף  . 17
בדיקה קפדנית של מסמכי המכרז בעת הפתיחה. עם זאת לעתים בעקבות הפתיחה עולות 

צורפים ע"י המציעים דוגמת שם שגוי סוגיות שונות בכל הנוגע לפרשנותם של מסמכים המ
בערבות, תאריך שונה מזה המבוקש, מסמכים שחסרים ביחס לדרישות וכו'. בעקבות כך 
ובטרם ישיבה נוספת של ועדת מכרזים לקבלת החלטה נדרשת היועמ"ש לתת חוות דעת 
ביחס לאותן סוגיות שמתעוררות. לקראת הישיבה הבאה של ועדת מכרזים מונחת בפני 

ים חוות הדעת המהווה בסיס להחלטה באם לפסול מועמד או להמשיך איתן את החבר
התהליך המכרזי. לעולם חוות הדעת תהיה נתונה לתקיפה של צד שלא זכה אולם בכך אין 

 ליקוי אלא חלק מתהליך העבודה התקין של גוף מינהלי בכלל ושל יועמ"ש בפרט.
 

 באסמכתאות, אשר יוצגו עפ"י דרישה.יש לציין כי כל האמור בהתייחסות לעיל נתמך  . 18
  
 

  ,בכבוד  רב
  

  אולגה גורדון, עו"ד
  היועצת המשפטית

 



 

57 

 

תלונות הציבור שהתקבלו בלשכת דוח 
  2016מבקר העירייה בשנת 

  
  רקע

  

מועצת , קובע כי "2008-חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) התשס"ח .1

המקומית לממונה על תלונות הציבור, ואולם היא רשות מקומית תמנה את מבקר הרשות 

 רשאית, מטעמים מיוחדים, למנות לתפקיד זה עובד בכיר אחר של הרשות המקומית....."

  מדי שנה מגיעות ללשכת המבקר פניות ותלונות בתחומים שונים שבאחריות העירייה.

  

טרוני או תלונות מגיעות ללשכת המבקר במגוון דרכים: בכתב, בטלפון ,בדואר אלק .2

בפקס. כמו כן מועברות תלונות מלשכת נציב תלונות הציבור שבמשרד מבקר המדינה 

 הרלוונטיות לעירייה ו/או תחום אחריותה.

  

 תלונות. 20לשכת מבקר העירייה התקבלו ב 2017בשנת  .3

עבור כל תלונה בוצע תהליך בדיקה ובירור, והועבר לטיפול לידי היחידה הארגונית 

  התלונה. הרלוונטית לנושא

במקרים בהם התלונות עסקו בתאגידים העירוניים, נשלחה הפנייה/תלונה לגורמים 

  .בתאגידים אלו הרלוונטיים

הגורמים אליהם נשלחו התלונות התבקשו לשלוח ללשכת המבקר התייחסות לתלונה, 

  ונערך מעקב אחר הטיפול בתלונה.

  

  

בחתכים שונים, כגון לפי  תלונותבהדוח כולל מידע סטטיסטי שנאסף בנוגע לטיפול  .4

  יחידות ארגוניות ונושאים שכיחים עליהם הלינו.
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  מידע סטטיסטי
  
 התפלגות התלונות על פי יחידות ארגוניות  .1

  נהלים/יחידות/ תאגידי עירוניים:הפניות והתלונות לפי מילהלן התפלגות 
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תלונות 9 
תלונות 45%11

55% תלונות מוצדקות

לא מוצדקות  

 

 

 כמות התלונות המוצדקות .2
תלונות נמצאו לא  11-תלונות נמצאו מוצדקות, ו 9התלונות שהתקבלו בלשכת מבקר העירייה,  20מתוך 

  מוצדקות:
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  יישום ההמלצות ותיקון ליקויים

  

לשיפור הניהול בארגון ולקידום החיסכון וההתייעלות בו, קיימת חשיבות רבה בהיות הביקורת כלי  .1

  לתיקון הליקויים המוצגים בדוחות הביקורת , וליישום ההמלצות תוך פרק זמן סביר.

 מידת היישום מצביעה על מידת האפקטיביות של הארגון בתיקון הליקויים בדפוסי פעולותיו.

 

א לפקודת העיריות, צוות לתיקון ליקויים ידון בדרכים ובמועדים לתיקון 1ג 170בהתאם לסעיף  .2

 הליקויים שנמצאו בדוחות מבקר העירייה ובדרכים למניעת הישנותם בעתיד.

 

בעיריית נצרת עילית קיים צוות לתיקון ליקויים המורכב מההנהלה הבכירה של העירייה, בראש  .3

 מנכ"לית העירייה.הצוות עומדת 

 

דיונים על ממצאי הביקורת, מסקנותיה והמלצותיה במסגרת ישיבות צוות תיקון הליקויים,  קיום .4

וביצוע מעקב רציף אחר תיקון הליקויים ויישום החלטות הצוות, תורמים לשיפור התפקוד והניהול 

 בעירייה ולניצול יעיל של עבודת הביקורת.

 

חוק הגנת הפרטיות ומאגרי בנושא " 2016להלן מעקב תיקון הליקויים מדוח מבקר העירייה לשנת  .5

 מידע": 
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  חוק הגנת הפרטיות ןמאגרי מידע בנושא 6201לשנת  מבקר העירייה דוח ביקורתמ –מעקב תיקון ליקויים 
  

מס סימוכין   מס משימה
  בדוח

סטטוס   אחראי ביצוע  תיאור המשימה  ממצאים
  משימה

תאריך יעד 
  לסיום

  הערות

1  4.1.1.1  

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.

על הרשות לבצע באופן מיידי 
דכון גורף על כלל מאגרי תהליך ע

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.

מנהל מערכות 
    31/03/2019  בביצוע  מידע

2  4.1.1.2  

נמצא כי קיימים מאגרים חדשים 
אשר לא עודכנו ברשימת ברשות 

המאגרים בפנקס הרשם, כגון: 
העירונית, מערכת   GISמערכת

הדואר האלקטרוני הארגונית, 
מערכת וטרינריה, מאגר מצלמות 

שמות מנהלי  ,כמו כן. עירוני ועוד
המאגרים אינם מעודכנים, רוב 
מנהלי המאגרים הרשומים פרשו 
מעבודתם בעירייה לפני שנים 

  רבות. 
עודכנים שמות בנוסף לא מ

מחזיקי המאגרים, במקרים בהם 
המאגר מוחזק על ידי ספק 
חיצוני  (כגון חברות 

  מטרופולינט, מלם וכדו').

יש לשלב תהליך, מגובה בנוהל, 
של רישום מאגרים חדשים מיד 
עם הקמתה של מערכת חדשה 

  הנחשבת מאגר חדש. 
בנוסף על הרשות לבצע באופן 

ל מיידי תהליך עדכון גורף על כל
מאגרי המידע ברשות, וכן ביצוע 
בקרה שוטפת על נושא רישום 
ומיפוי מאגרי המידע, על מנת 

  לוודא רלוונטיות המאגרים

מנהל מערכות 
  מידע

    31/03/2019  בביצוע

3  4.1.1.3  

נמצא כי לא מונה כל גורם או 
בעל תפקיד בעירייה שהוסמך 
לטפל בנושא ניהול מאגרי 

  המידע.
בנושא זה לאורך השנים טיפלו 

עובדים שונים, אך ללא מתן 
אחריות קבועה לעובד לניהול 

  המלא של מאגרי המידע ברשות.

יש למנות באופן מידי 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 

לרשם במשרד המשפטים שנתית 
  ועוד.

  

מנכ"לית 
    בוצע  בוצע  העירייה

4  4.3.2.1  

נמצא כי עובדי העירייה לא עברו 
בשנים האחרונות הדרכה אודות 
נושאי שמירה על חסיון המידע, 
בין אם משתמשי קצה במאגרים, 

  או מנהלי התשתיות עצמם.

יש לקיים הדרכה רוחבית לכלל 
עובדי הרשות הבאים במגע עם 
מאגרי מידע רגישים, ע"י גורם 

  חיצוני מומחה בתחום. 
  

מנהל מערכות 
  מידע

    31/03/2019  פתוחה
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מס סימוכין   מס משימה
  בדוח

סטטוס   אחראי ביצוע  תיאור המשימה  ממצאים
  משימה

תאריך יעד 
  לסיום

  הערות

6  4.3.2.2  

נמצא כי לא קיים בעירייה נוהל 
עבודה אשר מנחה את הפועלים 
בתחום דרישות חוק הגנת 
הפרטיות בעירייה באשר 

הנוהל יכלול נושאים לחובתם. 
כגון: פעילויות של רישום מאגר, 
גריעת מאגר, עדכון נתונים אצל 
רשם המאגרים, ניהול אבטחת 
מידע באשר למאגרים, מינוי 

  מחזיקי מאגר וכו'.

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.  
  

מנהל מערכות 
נמצאים בתהליך   31/03/2019  בביצוע  מידע

  כתיבת הנוהל

5  4.3.3.2  

לא בוצעו הדרכות פרונטאליות 
למנהלי המאגרים, אשר בהם 
יפורט חובתם ואחריותם כמנהלי 
מאגרים, והפעולות הנדרשות 

  מהם מתוקף תפקיד זה.

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.

מנהל מערכות 
    31/03/2019  פתוחה  מידע

7  4.4.2.1  
נמצא כי לא מונו מחזיקי 
מאגרים חיצוניים, וכי לא הוצבו 

  בפניהם דרישות אבטחת מידע.

יש למנות מחזיקי מאגר 
חיצוניים ולהסמיכם, כמו כן 
לעדכן את פרטיהם בפנקס 

  הרשם.
כמו כן יש להציב לכל מחזיק  

מאגר מידע חיצוני דרישות 
אבטחת מידע בהן הוא נדרש 

  לעמוד.

מנהל מערכות 
    31/03/2019  פתוחה  מידע

8  4.5.2.1  

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, ביניהם 

  ראש העיר וגזבר הרשות.
כיום לא קיים באופן רשמי 

  ממונה אבטחת מידע בעירייה.

יש למנות באופן מידי ממונה 
  אבטחת מידע ברשות. 

  

מנכ"לית 
    31/03/2019  פתוחה  העירייה

9  4.5.2.2  

לא בוצעו סקרי אבטחת מידע 
באשר הם למערכות המידע 
בעירייה בין אם סקרי אבטחת 
מידע תשתיתיים, סקרי חדירה 

  או סקרי הפרדת תפקידים.

יש לבצע באופן תקופתי סקרי 
אבטחת מידע, סקרי חדירה 
וסקרי הפרדת תפקידים 
תקופתיים למערכות המידע 
בעירייה, ע"י גורם חיצוני בלתי 

  תלוי.
  
  

מנהל מערכות 
  31/03/2019  פתוחה  מידע

ביצוע בכפוף 
להקצאת תקציב 
מתאים לביצוע 

  הסקרים
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מס סימוכין   מס משימה
  בדוח

סטטוס   אחראי ביצוע  תיאור המשימה  ממצאים
  משימה

תאריך יעד 
  לסיום

  הערות

10  4.5.2.3  

על מנת לוודא כי דרישות הרשות 
ממומשות נהוג לקיים אחת 
לתקופה ביקורת באתר הספק, 
בה נסקרים מגוון נושאי אבטחת 

ע"י מידע המנוהלים בשגרה 
הספק. מבדיקתי עולה כי הרשות 
אינה מבצעת ביקורות ספק מעין 

  אלה.
  

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 

  ).SAS70(הספק החיצוני 

מנהל מערכות 
יבוצע במהלך   31/12/2019  פתוחה  מידע

  2019שנת 

11  4.5.2.4  

מבדיקתי עולה כי כמעט כל עובד 
מסוגל לבצע שימוש במדיה 

ולהעתיק מידע   DOKנתיקה
ממאגרי הרשות הרגישים, ללא 
כל מגבלה. זאת לאור העובדה 
שלא מומש כל מוצר למניעת 

פריפריאליים \חיבורים מקומיים
  למחשבי הרשות.

יש להטמיע מוצר/כלי בקרה 
אשר ימנע חיבור רכיבים 

פריפריאליים למחשבי \מקומיים
  העירייה.

  

מנהל מערכות 
  31/12/2019  פתוחה  מידע

ביצוע מותנה 
בהקצאת תקציב 
מתאים לרכישת 

  כלי/מוצרי בקרה 

12  4.5.2.5  

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 

  ).GMAILחופשי (כגון 

הטמעת כלי או מערכת לאיתור 
ומניעת דלף מידע ברשת 

  ).DLPהמחשוב  (מערכת 

מנהל מערכות 
  31/12/2019  פתוחה  מידע

ביצוע מותנה 
בהקצאת תקציב 
מתאים לרכישת 

  כלי/מוצרי בקרה 

13  4.6.2.1  

נמצא כי לא היה גיבוי תקין 
ועדכני לשרת הקבצים של אגף 
ההנדסה. גיבוי זה היה מאפשר 

הקבצים שהוצפנו, את שחזור 
וממזער למינימום את הנזק 

  מאירוע פריצה זה.

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 

י. תהליכי גיבוי נוספים אלו גיבו
יבטיחו שרידות מרבית של 

  המידע הקיים בשרתי העירייה. 

מנהל מערכות 
  31/12/2018  בוצע חלקית  מידע

שודרג מערך 
הגיבוי המקומי, 

בעתיד יבוצע 
  גיבוי נוסף ב"ענן"

14  4.6.2.2  

מבדיקתי עולה כי לא בוצע לאחר 
האירוע תחקיר מסודר שיקבע 

שנגרם, ויגדיר את היקף הנזק 
את תהליך הפקת הלקחים 

  מהאירוע.
  

יש לבצע תחקיר אירוע למקרה 
זה, שיקבע את ההיקף המדויק 
שנגרם לקבצים, ולעירייה 
כתוצאה מכך. כמו כן יש להגדיר 
תהליך הפקת לקחים כתוצאה 
מהאירוע. כמו כן , יש לקבוע 
נוהל עבודה שיגדיר את חובת 
ביצוע התחקיר לאירוע בעל 

  נזק דומים לאירוע הנ"ל.היקפי 

מנהל מערכות 
  מידע

מבוצע 
  בשוטף

מבוצע 
    בשוטף
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מס סימוכין   מס משימה
  בדוח

סטטוס   אחראי ביצוע  תיאור המשימה  ממצאים
  משימה

תאריך יעד 
  לסיום

  הערות

15  4.7.2.1  

מבדיקתי עולה כי לא קיים מיפוי 
מסודר של העובדים בעלי 
הרשאת גישה לצפייה במאגר 

  המצלמות העירוני.

יש להגדיר בהקדם את רשימת 
העובדים המורשים למאגר 
המצלמות העירוני, יש לצמצם 

רשימת עובדים ככל הניתן את 
זו, ולאפשר רק לעובדים 
הנדרשים למאגר זה מתוקף 

  תפקידם.

מנהל מערכות 
  בוצע  בוצע  מידע

רק למנהל 
המוקד קיימת 
הרשאה למאגר 

  המצלמות

16  4.7.2.2  

כפי שהוזכר לעיל, פעילות כיום 
מצלמות המתופעלות על  23-כ

ידי חברת "שמרד" , הנוסף 
 32- למצלמות אלו קיימות עוד כ

מצלמות ישנות של חברת "מגל" 
שאינן פעילות יותר, וזאת 
מפאת: חוסר תקינות, תשתית 
ישנה, ותום תקופת האחריות של 

  החוזה מול חברת "מגל". 

ה של יש לפעול לתיקון או החלפ
המצלמות שאינן פעילות, על מנת 
ליצור כיסוי של מצלמות פעילות 

  אלו. באזוריםגם 

מנהל מערכות 
  31/12/2019  בביצוע  מידע

אנו נמצאים 
בפרויקט גדול של 

שדרוג כל מערך 
המצלמות 

  העירוני.

17  4.7.2.3  

לא קיים נוהל המגדיר את 
תהליך קבלת ו/או מסירת מידע 

ואת  ממאגר המצלמות העירוני,
  המורשים לבצע פעולות אלו.

יש להגדיר נוהל שיקבע באופן 
ברור את הגורם המורשה 
למסירת וקבלת  מידע ממאגר 
המצלמות העירוני, ואת  הליך 

  בקשת ומסירת המידע הנ"ל.
  

מנהל מערכות 
    31/03/2019  יבוצע  מידע
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  חקיקה בנושא הביקורת הפנימית בעירייה

  מתוך פקודת העיריות (נוסח חדש)

  
  

  (א) מועצה רשאית, ולפי דרישת הממונה חייבת, למנות לעיריה מזכיר אם לא מונה        167מינוי המבקר     
  מינוי לפי סעיף  ;כן חייבת המועצה למנות מהנדס ;מנהל כללי, ורופא וטרינר                                             

  קטן זה יהיה של אנשים ראויים, בדרך של מכרז פומבי בכפוף להוראות סעיף                                              
    ), ואפשר למנות אדם ליותר ממשרה אחת מהמשרות האמורות.2קטן (א                                             

  
  ) ראש העיריה רשאי, ולפי דרישת הממונה חייב, למנות לעיריה מנהל כללי 1(א                                             

  ובלבד שהמועצה לא מינתה מזכיר.                                                     
  

  המועצה ולא ימנה ראש העיריה אדם, שעליהם למנותו, למשרה  ) לא תמנה2(א                                             
  מהמשרות הנקובות בתוספת החמישית אלא את מי שועדת המכרזים                                                      
  הל כללי, לא ימנה ראש לבחירת עובדים בכירים בחרה בו, ולענין מנ                                                     
  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:   

   
  הוא יחיד; )1

  
  הוא תושב ישראל; )2

  
  הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון; )3

 
  הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד  )4

  להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו, לענין זה, מוסד להשכלה                                                
  גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון;                                               

   
  הוא רכש נסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת;  )5

  
  הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף  )6

  דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית.                                                      
  

  אלא אם כן עברו  ,מועצה מי שכיהן כחברלא ימונה ולא יכהן כמבקר עיריה ) 1(ג                                   
  באותה עיריה, או שנתיים מתום  עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה                                          
  כהונתו כחבר מועצה בעיריה גובלת.                                          

  
  בבחירות  למועצת  העיריה  לא  יכהן  כמבקר  אותה   ) מי שהיה  מועמד2(ג                                   

  עיריה, למשך כל תקופת כהונתה  של אותה מועצה שאליה היה מועמד.                                          
   

  נוי(ד)  על אף  הוראות  סעיף  קטן (ג), רשאי  הממונה  על המחוז  לאשר מי                                    
  )  4של  אדם  אשר לא  נתמלא בו אחד מן  התנאים המנויים בפסקאות (                                          
  )  לסעיף  קטן  (ג), כמבקר העיריה, אם הוא רכש נסיון במשך עשר 5( -ו                                          

  שנים בעבודת  ביקורת בגוף  ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית                                          
  . 1992 -התשנ"ב                                           
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  (א)   ואלה תפקידי המבקר:תפקידי המבקר             
  א' 170

  לבדוק  אם  פעולות  העיריה,  לרבות   פעולות  לפי  חוק  התכנון ) 1
  , נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם תוך1965 -והבניה, התשכ"ה                                                 
  שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;                                                

  
  לבדוק את פעולות עובדי העיריה; ) 2

                                                                                                                   
  לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה מבטיחים ) 3

  קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;                                                
  

  את   הנהלת  חשבונות  העיריה  ולבדוק  אם  דרכי  החזקתלבקר   ) 4
  כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחה את הדעת.                                                

  
  

  הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה  גם לגבי המועצה הדתית שבתחום        )ב(
  סד,  קרן  או  גוף  אשר  העיריההעיריה  וכן לגבי כל  תאגיד,  מפעל, מו  
  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".  
  

  בכפוף  לאמור  בסעיף  קטן  (א),  יקבע  המבקר  את  תכנית  עבודתו   )ג(
  - השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת    
  

  על פי שיקול דעתו של המבקר; ) 1
  על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני; ) 2
  ישת הועדה לעניני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאיםפי דר-)   על 3                                                 

  לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.                                                        
  

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

  יב שנתי מבקר העיריה יכין ויגיש לראש  העיריה, מדי  שנה, הצעת תקצ   )ה(
  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.  
  

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

   
  (א)   ראש  העיריה  וסגניו, חברי  המועצה, עובדי  העיריה,  ראש   המועצה המצאת מסמכים           

  הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחבריםומסירת מידע                         
  ועובדים  של  כל  גוף  עירוני  מבוקר,  ימציאו  למבקר  העיריה, על  פי ב'                                      170

  קר העיריה דרוש לצרכידרישתו, כל מסמך  שברשותם  אשר לדעת מב                                               
  הביקורת ויתנו למבקר העיריה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה                                               
  הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.                                               

   
  לצורך ביצוע  למבקר העיריה או עובד  שהוא הסמיך לכך תהיה גישה,  )ב(

  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.
  
  

  פי  דין, יחולו  על  מבקר  העיריה  ועל עובדים-(ג)   לגבי  מידע  החסוי  על                                      
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  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.                                              
  
  
  

  יקורת שערך; הדו"ח(א)   המבקר יגיש לראש העיריה דו"ח על ממצאי הבג' 170דו"ח המבקר         
  באפריל של השנה שלאחר השנה 1 -יוגש אחת לשנה, לא יאוחר מ                                                
  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                                                
  [נוסח משולב]. 1958 -ב לחוק מבקר המדינה, התשי"ח 21 -א ו21סעיפים                                                 

  
  בנוסף  לאמור בסעיף  קטן (א) רשאי  המבקר  להגיש לראש העיריה        )ב(

  ולועדה  לעניני  ביקורת  דו"ח  על  ממצאי  ביקורת  שערך  בכל  עת                                             
  ראה  לו  או  כאשר ראש  העיריה  או הועדה לעניני ביקורת דרשו ישי                                             

  ממנו לעשות כן.                                             
  

  תוך שלושה  חודשים  מיום  קבלת  דו"ח המבקר יגיש ראש העיריה    )ג(
  לועדה  לעניני  ביקורת  את הערותיו  על  הדו"ח  וימציא  לכל  חברי                                          
  תיו.המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערו                                         

  
  הועדה  לעניני ביקורת תדון בדו"ח  המבקר ובהערות  ראש העיריה   )ד(

  עליו  ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים                                                
  ר בסעיף קטן (ג).  לאמיום שנמסרו לה הערות ראש העיריה, כאמו                                               

  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.

  
  תוך חודשיים  מן היום שהגישה הועדה  את  סיכומיה  והצעותיה  )1(ה)(                                      

  מבקר ותחליט  בדבר תקיים  המועצה דיון מיוחד בהם  ובדו"ח  ה 
  אישור הסיכומים או ההצעות כאמור. 

  
  ) לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום2(                                           

  התקופה כאמור בסעיף קטן (ד), או לא המציא ראש העיריה לכל 
  מציא  המבקר חברי  המועצה  העתק מהדו"ח  בצירוף הערותיו, י 

  עותק הדו"ח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדו"ח ובהמלצותיו  
  לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העיריה.  
  
  

  לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו,  (ו)                                      
  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.                                            
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  היה למבקר העיריה יסוד להניח שראש העיריה או היועץ המשפטי    (ז)                                     

  של העיריה, הוא צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק                                            
  , יעביר המבקר את הענין במישרין לידיעת1977 -העונשין, התשל"ז                                             
  מבקר המדינה.                                            

  
  
  

  קרדוחות המבקר, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מב              1ג170   חומר שאינו ראיה
  העיריה במילוי תפקידו, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא                                                        
  יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי.                                                        

  
  עובדי העיריה החברים בצוות לתיקון ליקויים, -בסעיף זה, "הצוות"       (א)א  1ג170צוות לתיקון            

   1958-א(ב) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח21שמונה לפי הוראת סעיף                                            ליקויים
  ק מבקר המדינה).חו -[נוסח משולב]  (בסעיף זה                                                         

  
הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדו"ח שהגיש   )ב(

), לפי 2) או (1ג(ה)(170מבקר העירייה ושנדון על ידי המועצה לפי סעיף 
 הענין, ובדרכים למניעת הישנותם של ליקויים בעתיד.

  
הצוות יגיש את  המלצותיו לראש העיריה  בתוך שלושה חודשים מיום   )ג(

"ח מבקר העיריה נדון על ידי המועצה, וידווח לוועדה לעניני ביקורת שדו
  על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים.

  
ראש העיריה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים, ובלבד שינמק   )ד(

דחיה זו לפני מבקר העיריה והוועדה לעניני ביקורת, בכתב, לא יאוחר 
 צות הצוות.משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו המל

  
ב לחוק 21-א ו21אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים   )ה(

  מבקר המדינה.
  

  (א)  לא  יפוטר אלא  אם כן  167(א)    עובד  העיריה  שנתמנה  לפי  סעיף        171פיטורי עובדים           
  בת המועצה לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חבריהוחלט על כך בישי                                            בכירים

  המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.                                                        
  

  ) לא יפוטר היועץ המשפטי לעיריה שהוא עובדה, אלא באישור המועצה1(ב)(                                             
  ברוב של  שני שלישים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי                                                       
  המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.                                                      

                     
  ) לא יפוטר מבקר העיריה שהוא עובדה אלא באישור המועצה ברוב של2(                                                   

  שלושה רבעים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה                                                        
  שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.                                                                           

  
  לא  תתקבל  במועצה החלטה  לפיטוריו של  מבקר העיריה  או היועץ    )ג(

  המשפטי לעיריה אלא לאחר שניתנה  להם זכות לשאת לפני המועצה                                                       
  ים.את דברם בענין הפיטור        

  
  (ג) יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על -הוראות סעיפים קטנים (ב) ו  )ד(

  השעיית מבקר העיריה או היועץ המשפטי לעיריה.       
  
  האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי  )ה(

  , לפסוק  בדבר1978 -חוק  הרשויות  המקומיות (משמעת), התשל"ח        
  פיטוריו  של  עובד  עיריה  שסעיף  זה  דן  בו,  בשל  עבירת   משמעת        
  כמשמעותה בחוק האמור.       
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  (א)    המפרסם  דו"ח  או חלקו או תכנו  או ממצא ביקורת, ומפר בכך את     334פרסום דו"ח ביקורת   

   -ו  תנאי בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור, דינו ג  (ו)  א  170 סעיףאו ממצא ביקורת                           
  מאסר שנה.                                                       

  
  

  . (א) ראש  העיריה  יקבע  מועד לדיון מיוחד בדו"ח השנתי שהגיש57דיונים                         תוספת       
  הגזבר, שיהיה לכל המאוחר חודש לאחר הגשתו; הדיון בדו"ח מבקרמיוחדים                     שניה          

  העיריה   ובדו"ח  מבקר  המדינה  יהיה  באופן  ובמועדים  הקבועים)     136(ס'                                    
  ג לפקודה. 170בסעיף                                                       
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  *2008- חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), תשס"ח

  –בחוק זה   *.1

מי שמונה לפי חוק זה להיות ממונה על תלונות הציבור  –"ממונה על תלונות הציבור"  
  ברשות מקומית;

  לרבות מחדל; –"מעשה"  

  עיריה, מועצה מקומית או איגוד ערים; –"רשות מקומית"  

  שר הפנים. –"השר"  

מועצת רשות מקומית תמנה את מבקר הרשות המקומית לממונה על   )1(  (א)  *.2

תלונות הציבור, ואולם היא רשאית, מטעמים מיוחדים, למנות לתפקיד זה עובד בכיר 
יסוקו האחר כדי להפריע למילוי אחר של הרשות המקומית, והכל ובלבד שלא יהיה בע

  תפקידיו כממונה על תלונות הציבור;

), אלא אם כן הוא בעל תואר אקדמי מוכר 1לא ימונה עובד בכיר כאמור בפסקה (  )2(
מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, 

ארץ שהוא מוסד , או תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ ל1958-התשי"ח
  מוכר במדינתו, ובעל ניסיון של חמש שנים בתפקיד ניהולי במגזר הציבורי.

אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי למנוע מרשות מקומית להעסיק ממונה על תלונות   (ב) 
הציבור בתפקיד זה בלבד, ובלבד שהעסקתו כאמור תוקצבה במסגרת התקציב המאושר 

  ).2התנאים האמורים בסעיף קטן (א)( של הרשות המקומית והתקיימו בו

ראה השר כי רשות מקומית אינה ממנה ממונה על תלונות הציבור, רשאי הוא לדרוש   (ג) 
ממנה, בצו, כי תמנה ממונה על תלונות הציבור כאמור בתוך הזמן הנקוב בצו; לא מילאה 

הציבור  רשות מקומית אחר הצו בתוך הזמן האמור, רשאי השר למנות ממונה על תלונות
  במקומה.

על מינויו וכהונתו של הממונה על תלונות הציבור ברשות המקומית יחולו ההוראות   (ד) 
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 

  העברתו מהתפקיד יידון באותה ישיבה.חברי המועצה שדבר 

הרשות המקומית תעמיד לרשות הממונה על תלונות הציבור משאבים הולמים   (ה) 
  הדרושים לו לשם מילוי תפקידו.

  

במילוי תפקידיו יהיה הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי תלוי, ואחראי בפני   *.3

  מועצת הרשות המקומית בלבד.

הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו,   *.4

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 

רשאי הוא להעביר את המידע  –יבור גם כמבקר הרשות המקומית הממונה על תלונות הצ
  למבקר הרשות המקומית לשם מילוי תפקידיו כמבקר.

  

  

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית   (א)  *.5
ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גו, 

א(ב) לפקודת העיריות, על נושא משרה או על ממלא 170עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 

                                                           

  ).138עמ'  200"ח הכנסת תשס"ח מס' ה( 440עמ'  8.4.2008מיום  2147ח תשס"ח מס' ס"פורסם  *
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  תפקיד בו.

) תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון, ובלבד תלונה כאמור בסעיף קטן (א  (ב) 
  שהתקיימו שני אלה:

המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה   )1(
הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת 

  ת הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;דעתו של הממונה על תלונות הציבור, א

המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין,   )2(
  צדק בולט.-או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי

תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי   *.6

המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, 
  לבירור יעיל של התלונה.לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע 

  לא יהיה בירור בתלונות אלה:  (א)  *.7

שבית משפט או בית דין תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או   )1(
  הכריע בו לגופו;

  תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;  )2(

  תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;  )3(

תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על מעשה החורג   )4(
  או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי 

תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות   )5(
  [נוסח משולב]. 1958-הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח

לא יהיה בירור בתלונות אלה, אלא אם כן מצא הממונה על תלונות הציבור שיש   (ב) 
  בירורן:סיבה מיוחדת המצדיקה את 

תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש על פי דין   )1(
  ) דן בהם;1השגה, ערר או ערעור, והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן (א)(

תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מיום   )2(
  .שהמעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר יותר

או לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) אין לברר אותה, יודיע  5הוגשה תלונה שלפי סעיף   (ג) 
  הממונה על תלונות הציבור למתלונן, בכתב, שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך.

הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון,   (א)  *.8
  והוא אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות.

הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הנילון, ואם היה עובד, נושא   (ב) 
גם לידיעת הממונה עליו, ייתן להם הזדמנות  – 5א תפקיד כאמור בסעיף משרה או ממל

נאותה להשיב עליה, והוא רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה בתוך תקופה שיקבע 
  בדרישתו.

הממונה על תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן, את הנילון וכל אדם אחר,   (ג) 
  אם ראה בכך תועלת.

  –ר רשאי הממונה על תלונות הציבור לצורך הבירו  (ד) 

לדרוש מכל אדם למסור לו, בתוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע, כל ידיעה   )1(
  או מסמך העשויים לדעת הממונה על תלונות הציבור לעזור בבירור התלונה;

(א) להתייצב לפניו במועד 5לדרוש מכל עובד של גוף מן הגופים המנויים בסעיף   )2(
  ).1לשם מסירת ידיעות או מסמכים כאמור בפסקה (שיקבע 

  

  אין בהוראות סעיף קטן (ד) כדי לגרוע מכללי חסיונות עדים או כללי ראיות חסויות.  (ה) 
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הוגשה תלונה על הממונה על תלונות הציבור או על עובדים הכפופים לו, לרבות   (ו) 
היועץ המשפטי של  בעניין הנוגע למילוי תפקידיהם האחרים ברשות המקומית, יברר

הרשות המקומית את התלונה האמורה; בבירור תלונה כאמור יהיו ליועץ המשפטי של 
  הרשות המקומית סמכויות הממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה.

  בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה.  (ז) 

לא יעשה אדם דבר שיש בו כדי להפריע בהגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור או   *.9

  בבירורה, או למנוע או לעכב את הגשתה או בירורה.

הממונה על תלונות הציבור יפסיק בירור תלונה אם ראה כי מלכתחילה לא היה  *.10

על  מקום לבירורה לפי הוראות חוק זה, ורשאי הוא להפסיקו אם ראה שעניין התלונה בא
תיקונו או שהמתלונן ביטל את תלונתו; הממונה על תלונות הציבור יודיע בכתב למתלונן, 

  לנילון ולממונה עליו, שהפסיק את הבירור ויציין את הנימוקים לכך.

מצא הממונה על תלונות הציבור, בתוך הליך הבירור, שהתלונה היתה מוצדקת,   (א) *.11

  כולה או חלקה, ינהג כמפורט להלן:

ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן, לנילון, לממונה עליו ולראש הרשות   )1(
  המקומית;

תימסר הודעה כאמור גם למועצת הרשות  –מית היה הנילון ראש הרשות המקו  )2(
  המקומית;

רשאי הממונה על תלונות הציבור להצביע  –העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי   )3(
לפני הנילון ולפני ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית, לפי העניין, על 

  הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך.

ממונה עליו, וכן, לפי העניין, ראש הרשות המקומית, יודיעו לממונה על הנילון או ה  (ב) 
תלונות הציבור על האמצעים שננקטו לתיקון הליקוי בתוך המועד כאמור בסעיף קטן 

  ).3(א)(

(א) יהיה הממונה על תלונות הציבור פטור מלציין את ממצאיו 11בהודעה לפי סעיף  *.12

  –או נימוקיו 

  כשהתלונה היתה בעניין מינוי למשרה פלונית או הטלת תפקיד פלוני;  )1(

  זולת המתלונן;כשהחומר או הראיה עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם   )2(

כשיש לדעתו בגילוי החומר או הראיה משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה סודית   )3(
  כמשמעותם לפי כל דין.

מצא הממונה על תלונות הציבור כי התלונה אינה מוצדקת, יודיע על ממצאיו  *.13

  למתלונן, לנילון ולממונה עליו.

  –לטותיו של הממונה על תלונות הציבור בעניין תלונה הח  (א) *.14

אין בהן כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר זכות או סעד בבית משפט או בבית דין,   )1(
  שלא היו לו לפני כן;

אין בהן כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או לבקש סעד שהוא   )2(
קוק, לא יוארך המועד בשל הגשת התלונה או זכאי להם, ואולם אם נקבע לכך מועד בחי

  בירורה.

לא ייזקק בית משפט או בית דין לבקשת סעד נגד החלטותיו וממצאיו של הממונה   (ב) 
  על תלונות הציבור בעניין תלונה.

הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות  *.15

במאי בכל שנה; המועצה תקיים דיון  1-המקומית דין וחשבון על פעולותיו לא יאוחר מ
וח לעיון בעניין הדין וחשבון בתוך חודשיים מיום שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פת

  הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.
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תלונות הציבור במילוי דוחות או כל מסמך אחר שהוציא או הכין הממונה על   (א) *.16

  תפקידיו לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי או משמעתי.

הודעה שנתקבלה אגב מילוי תפקידיו של הממונה על תלונות הציבור לא תשמש   (ב) 
  ראיה בהליך משפטי או משמעתי.

הרשות המקומית תפרסם את פרטי הממונה על תלונות הציבור ודרכי הגשת תלונה  *.17

  -לפי חוק זה

  במודעות שתציג על לוחות המודעות במשרדי הרשות המקומית;  )1(

  באתר האינטרנט של הרשות המקומית;  )2(

  ארנונה לחייבים;בהודעות תשלום   )3(

  בדרכים נוספות שתקבע מועצת הרשות המקומית.  )4(

  

  השר ממונה על ביצוע חוק זה. *.18

  ימים מיום פרסומו. 90תחילתו של חוק זה  *.19

עובד הרשות המקומית שמונה כדין לבירור תלונות הציבור ברשות מקומית ועסק  *.20

יום הפרסום), יראו אותו  –בפועל בבירור תלונות כאמור ערב פרסומו של חוק זה (להלן 
חוק זה, ובלבד שבתום חמש שנים מיום כאילו מונה להיות ממונה על תלונות הציבור לפי 

  ).2(א)(2הפרסום, יתקיימו בו תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 

  

  
  

  
        

  
   

 
 

 
 
 
 

 


