
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  הגליל    וףעיריית     נ 
Municipality   of   Nof Hagalil  Israel 

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

 

 __________________________________________________________  
 Municipality   of   Nof Hagalil,  Israelעיריית   נוף הגליל          

  04-6456830פקס:  04-6478831,  טל.  17682, נוף הגליל  16רח' מנחם אריאב 
mevaker@nallit.org.il          Email: http://www.nazareth-illit.muni.il 

 ל' חשון תש"פ                                                                                                 בס"ד

      2019נובמבר  28                                                                                                           כבוד ל

 מר רונן פלוט

 ראש העירייה

 נכבדי ראש העירייה,

ג  170, וזאת בהתאם לסעיף 2018הריני מתכבד להגיש לעיונך את דוח מבקר העירייה לשנת 

  .דוח הביקורת כולל מגוון ביקורות שנערכו בהתאם לתכנית העבודה השנתית לפקודת העיריות.

 עוסק במספר נושאים:הדוח 

 תפעול מערך הסעות תלמידים .1

 פינוי אשפה וגזם .2

 לספקים מיםתהליך התשלו .3

 

ציבור שהגיעו ללשכת מבקר העירייה, הכולל פילוח לפי המוצג ניתוח של תלונות כמו כן בדוח זה 

 .יחידות, לפי נושאים ועוד/נהלים/אגפיםמ

 קודמים. ליקויים מדוחותהבסוף הדוח מובאות תוצאות המעקב אחר יישום ההמלצות ותיקון 

לנגד עיני הביקורת עמדו יעדים של חיסכון והתייעלות, של התמקצעות ושל איכות שירות, תוך 

  .התחשבות ברמת הסיכונים בתחומים השונים של תפקוד העירייה

המבוססת על שמירת החוק, על מינהל תקין ועל  כל זאת, בשאיפה לקדם את התרבות הארגונית

 .טוהר מידות

  .פי פקודת העיריות, אני מעביר את העתק הדוח גם לחברי הוועדה לענייני ביקורת-על

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

 .על כך היא ראויה למלוא התודה והערכה

נהלים ולמנהלי היחידות המבוקרות , לראשי המיתברצוני להודות לך, ראש העירייה, למנכ"ל

 .תיועובדיהן, על שיתוף הפעולה המועיל והפורה לו זכי

 בברכה,

 ינון ביטון

ות  הציבורמבקר העירייה וממונה על תלונ                                                                                       
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 דוח ביקורת בנושא:

תפעול מערך 

 הסעות תלמידים
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 החינוךתפעול מערך ההיסעים באגף 

 

 רקע 

הסעת תלמידים למוסדות החינוך מסייעת ביישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור 

מגוריהם אין בית ספר או שבית הספר נמצא בריחוק ניכר מביתם. האחריות לביצוע הסעות 

 תלמידים חלה על הרשויות המקומיות. 

 מגיל בישראל ילד י על כלכ קובע( "חובה לימוד חוק" :להלן) 1949-ט"התשי, חובה לימוד חוק

לצורך יישום החוק, מסייע משרד החינוך . מוכר חינוכי במוסד ללמוד ב"י כיתה עדו חובה גן

 שבית או ספר בית אין מגוריהם שבאזור תלמידיםבאמצעות הרשויות המקומיות בהסעת 

 או לתלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד.  מביתם ניכר בריחוק נמצא הספר

 ללמוד הםל ומאפשרת המיוחד החינוך לתלמידי חשוב מענה בנוסף נותנת ההיסעים מערכת

. זכויותיהם החינוכיות של ילדים בעלי צרכים הייחודיים צורכיהם על העונים ספר בבתי

 1988-חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח, בבחוק לימוד חובה ותמיוחדים במערכת החינוך מוסדר

)להלן:  1994-וק הסעה בטיחותית לילדים נכים, התשנ"דובח ("חוק חינוך מיוחד: ")להלן

ילד עם מוגבלות זכאי להסעה ממקום מגוריו בחוקים אלו נקבע כי  (."בטיחותית הסעה חוק"

הרשות  , וכיאו ממקום סמוך לו למוסד חינוך וממנו, לפי צרכיו ובהתחשב בסוג המגבלה שלו

המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד תדאג להסעתו במשך שנת הלימודים בהתאם לשעות 

 .הלימודים במוסד החינוך

משתתף במימון ההסעות ובפיקוח על ביצוען. המשרד קבע כללים והנחיות  משרד החינוך

אוגדו בחוזר , אשר הרשויות המקומיות למוסדות החינוך ומהם על ידילהסעות תלמידים 

 )ב( ספטמבר1עד/, 3.3-6"הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים"  ."למנכ

 "(.חוזר מנכ"ל)להלן: " 2013

"( באמצעות אגף לוגיסטיקה ומינהל במינהל החינוך העירייהעיריית נצרת עילית )להלן: "

 מוסדות חינוך שנמצאים 14-"( אחראית על שירותי הסעות של תלמידים להאגף)להלן: "

 בתוך העיר וכן למוסדות חינוך בערים הסמוכות לה. 

מסלולי  80-תלמידים במסגרת כ 350-נכון לשנת הלימודים תשע"ח מוסעים מידי יום כ

 הסעות אשר מספקת העירייה.

עם שש חברות הסעות )להלן  2014לצורך אספקת שרותי ההסעות התקשרה העירייה בשנת 

)להלן:  5/2014"( במסגרת מכרז פומבי מס' סעותחברות הכולם יחד וכל אחד מהם לחוד: "

 "( לשם הסעת תלמידים למסגרות חינוכיות במסלולי הסעה ייעודיים.המכרז"

בנוסף, מאפשרת העירייה לתלמידים הזכאים לכך לנסוע בקווי אוטובוס עירוניים המופעלים 

 חודשי".  על ידי חברת "שירותי אוטובוסים מיוחדים נצרת" באמצעות כרטיסיות "חופשי
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 :2015-2017להלן נתונים בדבר תקציבי העירייה להסעות תלמידים בשנים 

 שנה

הוצאות בגין  
 הסעת ילדים

 )בש"ח(
1817800710 

 

השתתפות 
משרד החינוך 

 בגין הסעות
1317800920 

 

 מלווים עלויות
1813300110 

 

השתתפות 
משרד החינוך 

 בגין מלווים
1313300920 

 

סה"כ הוצאות 
 העירייה
בניכוי 

השתתפות 
 משרד החינוך

2015 4,088,555 3,486,915 1,239,894 1,319,529 522,005 

2016 4,366,977 3,826,722 1,358,620 1,311,289 587,586 

2017 4,301,198 4,644,549 1,569,445 1,338,394 (112,300) 

 

 מטרות הביקורת 

העבודה הקשורים להסעות תלמידים בחינת תהליך ההתקשרות עם קבלני ההסעות ותהליכי 

 למוסדות החינוך, תוך מתן דגש לנושאים;

 .עמידה בדרישות החוק ובהוראות חוזרי המנכ"ל הרלוונטיים 

 .בחינת מנגנוני הפיקוח, הבקרה והדיווח בנושא הסעות ילדים 

 היקף הביקורת 

 במסגרת הביקורת נבחנו בין השאר הנושאים הבאים:

  והמערכות הממוחשבות;המבנה הארגוני הנהלים 

 ;מתכונת המימון המועבר על ידי משרד החינוך 

 ;הליך ההתקשרות עם חברות ההסעה וחלוקת הקווים 

 ;כשירות הנהגים והרכבים 

 ;התחשבנות עם חברות ההסעה 

 ;הבקרה והפיקוח אחר ביצוע הסעות התלמידים 

  .טיפול המחלקה בפניות 

 שיטת הביקורת 

 ר, בשיטות ובאופנים הבאים:עבודת הביקורת בוצעה, בין השא

 .ראיונות עם הגורמים הרלוונטיים מטעם עיריית נצרת עילית 

 .סיור לצורכי ביקורת במדגם בתי ספר בנצרת עילית 

 .בחינת מסמכי המכרז והסכמי ההתקשרות עם קבלני ההסעות 

 .בחינת כרטסות הנהלת חשבונות וחשבוניות קבלני ההסעות 
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 ממצאים והמלצות 

 מבנה ארגוני .5.1

חובתה כרשות מקומית  במסגרת תלמידים הסעות מערך מפעילה נצרת עילית ירייתע

לספק הסעות תלמידים לחינוך הרגיל ולחינוך המיוחד. ההסעות מיועדות להביא את 

יומית ובהתאם למערכת השעות הרשמית אל מוסדות החינוך -התלמידים במתכונת יום

 ולהחזירם לביתם. 

תלמידים בעיר נצרת עילית כולל את אחראי ההסעות בעירייה, מערך התפעול של הסעות 

מלווי ההסעות אשר מועסקים על ידי העירייה וכן אמור לכלול בהתאם להנחיות חוזר 

 מנכ"ל משרד החינוך גם רכז תחבורה וגם קצין בטיחות בתעבורה.

 אגף לוגיסטיקה ומינהל .5.1.1

 רקע

ת הוא מינהל החינוך אשר הגורם האמון בעירייה על ניהול ותפעול מערך ההסעו

אחראי בין יתר פעולותיו על מערך ההיסעים וזאת באמצעות אגף לוגיסטיקה 

מלווים בהסעות תלמידים אשר  40-עובדים, מתוכם כ 150-ומינהל. האגף מונה כ

 מועסקים ישירות על ידי העירייה.

אש באגף לוגיסטיקה ומינהל במינהל החינוך אין מנהל אגף וסגן המנהל כפוף לר

 מינהל החינוך.

 במסגרת תיאור התפקיד של סגן המנהל, נקבע במכרז כ"א כי תפקידו כולל:

 אחריות על ניהול המערך הלוגיסטי 

 אחריות על ניהול ומעקב כ"א בחינוך 

 ניהול מערך ההיסעים בחינוך הרגיל והמיוחד ברשות 

 טיפול בהזמנות רכש 

 .אחריות על אחזקה ותפעול מוסדות חינוך 

לתחום ההסעות נקבע במסגרת המכרז בפירוט תחומי אחריותו כי הוא  בכל הנוגע

בחינוך". בפועל אחראי ההסעות  ההיסעים מערך אחר מעקב אחראי על "קיום

אמון גם על ניהול ותכנון אסטרטגי של מערך ההסעות, ניהול ישיר של המלווים, 

ניהול ממשקי עבודה עם משרד החינוך וקבלני ההסעות, תפעול, תיאום, בקרה של 

כל מערך ההסעות של תלמידי העיר נצרת עילית ומתן מענה שוטף הן לגורמי 

מורים(, הן להורי התלמידים, למלווים והן לקבלני  מערכת החינוך )מנהלים,

 ההסעות והנהגים. 
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 ממצאים .5.1.2

סגן המנהל אשר  –אגף לוגיסטיקה ומינהל כולל בפועל בעל תפקיד אחד בלבד  .5.1.2.1

שורה ארוכה של תפקידים בתחום הלוגיסטיקה באגף החינוך ואשר ניהול  עלאמון 

של עומס תפקידים ותפעול מערך ההיסעים מהווה רק חלק מהם. כלומר, ב

שמוטלים על בעל תפקיד אחד ברשות נוצר מצב שבו עיקר פעילותו של סגן המנהל 

 הוא בתפעול מערך ההיסעים ולא בבקרה.

 המלצות .5.1.3

מומלץ לערוך בחינה ארגונית בדבר היקף התפקיד הכרוך בניהול, תפעול ובקרה  .5.1.3.1

המערך.  שוטפת אחר מערך הסעות התלמידים בעיר, כולל בחינת הצורך בתגבור

לדעת הביקורת נדרשים לפחות שני עובדים לטיפול בתחום ההסעות, על מנת 

 להבטיח שמתקיימת גם בקרה בשטח. 

 תגובת ראש מנהל חינוך וקהילה:
 ההמלצה מקובלת, בכפוף להחלטת הנהלת העירייה בנושא.

 
 :מנכ"לית העירייהתגובת 

 יאויש בחודשים הקרובים.התקבלה החלטה למינוי רכז תחבורה בחצי משרה, התפקיד 
 

 רכז תחבורה .5.1.4

 רקע

לנספח ג' כי על הרשות למנות "רכז  3.2.4בחוזר מנכ"ל משרד החינוך נקבע בסעיף 

תחבורה" מטעמה. תחומי האחריות של רכז התחבורה ברשות המקומית, כפי 

 שנקבעו במסגרת חוזר המנכ"ל הם: 

 רדה של הילדים אחריות על מיפוי כל תחנות האיסוף וההו - מיפוי תחנות

 ברשות המקומית. 

  עליו לוודא שתחנות אלו מאפשרות גישה בטוחה  -בדיקת בטיחות תחנות

 לרכב ההסעה, ללא הפרעה לתנועה הזורמת.

 לוודא כי הורדת הילדים תתבצע בצד שבו נמצא  -הורדת תלמידים בבטחה

 מוסד החינוך ובצד שבו נמצא ביתו של התלמיד.

 לני ההסעות והנהגים שלהן בנושאים הנוגעים תדרוך קב -בטיחות בהסעות

 לבטיחות בהסעות.

 לתחקר כל אירוע חריג במהלך ההסעות על פי  -תחקיר אירועים חריגים

הנחיות הרשות ויהיה בקשר רצוף עם ההנהלות של מוסדות החינוך ועם רכזי 

ההסעות כדי לעדכן אותם בממצאי בדיקות האירועים החריגים ובטיפול 

 .המחייב הנדרש
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 לוודא שכלי הרכב של חברות ההסעה עומדים בדרישות  -תקינות כלי הרכב

 משרד התחבורה ובתקנות המחייבות להסעות ילדים.

יודגש כי גם בנספח ח' להסכם שנחתם עם חברות ההסעות צוין כי אחד מבעלי 

התפקידים המשפיעים על הבטחת הבטיחות בהסעות מאורגנות אל מוסד החינוך 

התחבורה ברשות המקומית ואת תפקידיו כפי שנקבעו בחוזר וממנו הוא רכז 

 מנכ"ל משרד החינוך.

 ממצאים .5.1.5

בניגוד לנדרש בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, העירייה לא מינתה רכז תחבורה  .5.1.5.1

מטעמה שבמסגרת תפקידו יוודא, בין היתר, את קיום דרישות הבטיחות 

 והביטחון בהסעות תלמידים. 

 המלצות .5.1.6

רכז תחבורה שבין יתר תפקידיו יעסוק גם בתחום הסעות על העירייה למנות  .5.1.6.1

 תלמידים בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל.

 :תגובת ראש מנהל חינוך וקהילה
ההמלצה מקובלת, יש צורך במינוי "רכז תחבורה" שיבצע את כל הפעולות הנדרשות בחוזר 

 מנכ"ל משרד החינוך.
 

 :מנכ"לית העירייהתגובת 
 תחבורה בחצי משרה, התפקיד יאויש בחודשים הקרובים. התקבלה החלטה למינוי רכז
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 קצין בטיחות בתעבורה .5.1.7

 רקע

קבע מבקר המדינה  2015 לשנת המקומי בשלטון הביקורת על במסגרת דוחות

"( כי "מן דוח מבקר המדינהחינוך )להלן: " למוסדות תלמידים בדוח הסעות

הבטיחות בתעבורה ברשויות הראוי כי במסגרת הגדרת תפקידם של קציני 

המקומיות, תוגדר גם אחריותם בנוגע לפיקוח ובקרה על הסעות התלמידים 

באמצעות קבלני הסעות. כן ראוי לבחון את היקף משרתם ואת הנושאים 

שבטיפולם, כדי לקבוע אם יש ביכולתם למלא את תפקידם כנדרש. זאת ועוד, על 

טיחות ועל אלה שקציני הבטיחות הרשויות המקומיות שאינן מעסיקות קציני ב

שלהן אינם מפקחים על רכבי ההסעות, לשקול למנות רכז תחבורה על מנת 

להבטיח את קיום דרישות הבטיחות בהסעות תלמידים בתחומי שיפוטן, כמתחייב 

 מחוזר המנכ"ל".

 ממצאים .5.1.8

אף שבעירייה יש קצין בטיחות בתעבורה, הרי שבמסגרת תפקידו לא חלה עליו  .5.1.8.1

 לבצע גם פיקוח ובקרה גם על רכבי הסעות תלמידים. האחריות

העירייה אף אינה דורשת לקבל העתק מדוחות קציני הבטיחות של חברות  .5.1.8.2

 ההסעות. 

 המלצות .5.1.9

על העירייה להגדיר מחדש את תפקידם של קציני הבטיחות בעירייה כך שיפקחו,  .5.1.9.1

 בין היתר, על הסעות תלמידים באמצעות קבלני ההסעות. 

וי כי העירייה תקפיד לקבל דוחות תקופתיים של קציני הבטיחות לכל הפחות רא .5.1.9.2

ברכב של חברות ההסעות, אשר מעידים כי הרכבים המשמשים להסעת תלמידי 

 העיר תקינים. 

 

 תגובת ראש מנהל חינוך וקהילה:
ההמלצה מקובלת, ישנה חשיבות בקיומו של קשר ישיר בין קצין הבטיחות בעירייה וקציני 

 חברות ההסעה.הבטיחות של 
 

 :מנכ"לית העירייהתגובת 
עובד רק במשרה חלקית, תיבדק האפשרות האם ניתן  הכיום קצין הבטיחות בתעבורה בעיריי

 להוסיף לתחום אחריותו את המשימות הנ"ל בהתאם להיקף משרתו.
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 נהלים .5.2

 רקע

 שיטה תחת מנוהל, בו הנדונה לפעילות אחראי תפקיד בעל ידי על שאושר מסמך הוא נוהל

 פעילויות או, תפקידים, מדיניות, עקרונות מתעד או מגדיר, ומתאר שינויים לבקרת

 . ארגוני מבנה או שיטה, עבודה תהליך מתאר ואשר ובקרה תפעול, תכנון ותהליכי

 נורמת ליצירת פעילות ביצוע דרכי או/ו העבודה שיטת תיעוד הינה נהלים כתיבת מטרת

. וסמכות אחריות הגדרת לרבות, ופיקוח אכיפה, הדרכה המאפשרת, אחידה עבודה

 העבודה שגרת את ומתארים והעובדים המנהלים לכלל משותפת שפה יוצרים הנהלים

 .במקום

 ממצאים .5.2.1

 אין לעירייה נהלים המסדירים את תחום הסעות התלמידים.  .5.2.1.1

 המלצות .5.2.2

ת יש להגדיר נהלי עבודה מסודרים המעגן את תהליכי העבודה של מערך ההסעו .5.2.2.1

 בעירייה ואופן הביצוע ע"י בעלי התפקידים ובכלל זאת למשל:

o ;נוהל גיוס והעסקת מלווי הסעות 

o ;נוהל פיקוח ובקרה אחר קבלני ההסעות 

o ;נוהל קביעת מסלולי הסעות והדיווח בגינם 

o ;נוהל טיפול בתלונות הורי התלמידים 

o .נוהל עדכון פרטי נהגים ורכבים 

במערך ההסעות יקבלו לידיהם נהלי עבודה  יש לוודא כי כל הגורמים המעורבים .5.2.2.2

 מסודרים ויפעלו על פיהם. 

 :תגובת ראש מנהל חינוך וקהילה
ההמלצה מקובלת, ייעשה שימוש ביועץ חיצוני, מומחה בתחום, לכתיבה וגיבוש נהלי עבודה 

 מסודרים בנושא ההסעות.
 

 הזכאות למימון על ידי משרד החינוך .5.3

 רקע

 השתתפות משרד החינוך בהוצאות הסעות תלמידים מבוססת על שתי שיטות תקצוב: 

 הרשות המקומית מקבלת את השתתפות המשרד בעלות המסלול  -עלות מסלול

 המאושרת. 

 השתתפות המשרד מבוססת על "תעריף לתלמיד ליום הסעה".  -עלות פר תלמיד

 י אותה רשות. התעריף אחיד לכלל התלמידים בחינוך הרגיל המוסעים ע"
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משרד החינוך משתתף גם בהוצאות העירייה בגין עלויות המלווים בהסעות תלמידים 

לשנה למלווה ומתעדכנת על פי ₪  9,349מעלות העסקת המלווה, שהינה  75%בגובה של 

 שכר מינימום.

אחוזי ההשתתפות של משרד החינוך בעלויות העירייה בגין הסעות תלמידים ומלווי 

 . 80%ת עילית הוא הגבוה ביותר ועומד על  ההסעות בנצר

הכנסות העירייה בגין השתתפות משרד החינוך בעלויות הסעות תלמידים ומלוויהם בין 

 :2015-2017השנים 

 שנה
השתתפות 

משרד החינוך 
 בגין הסעות

השתתפות 
משרד החינוך 

 בגין מלווים

סה"כ 
השתתפות 

 משרד החינוך

2015 3,486,915 1,319,529 4,806,444 

2016 3,826,722 1,311,289 4,798,204 

2017 4,644,549 1,338,394 5,982,943 

 

הסעת התלמידים בחוזר מנכ"ל משרד החינוך נקבע השיבוץ להסעות תלמידים כדלקמן: "

במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית 

פי אמות מידה -בריחוק ניכר מביתם. ההסעות מתבצעות עלספר, או שבית הספר נמצא 

שנקבעו לצורך זה. הבסיס להפעלת מערכת ההיסעים מושתת על קביעת מיפוי ואזורי 

רישום, תוך הקפדה על ויסות נכון של תלמידים בין מוסדות החינוך השונים ושמירה על 

 ".אינטגרציה –שילוב חברתי 

 אות תלמידים להסעות הם:לפי החוזר הקריטריונים לקביעת זכ

 גיל  (1

 י"ב -תלמידי כיתות א' עד י' ובנוסף תלמידי י"א -הסעות תלמידים בחינוך הרגיל

 ביישובים ללא בתי ספר על יסודיים.

 21ועד גיל  3מגיל  -הסעות תלמידים בחינוך המיוחד. 

 

 מרחק  (2

  המרחק המזערי בין מקום המגורים לבית הספר הקרוב ביותר המצדיק

 בהוצאות ההסעה הוא כמפורט להלן:השתתפות 

o ק"מ 2-לתלמידים מגן חובה ועד כיתה ד' )ועד בכלל(: מ 

o ק"מ. 3-לתלמידים מכיתה ה' ומעלה: מ  

למען הסר ספק, המרחקים המצדיקים הסעה הם מרחקי הליכה בדרך עבירה להולכי 

 רגל.
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  ם , הסובלי21ועד גיל  3תלמידי החינוך המיוחד, החל מכיתות הגן של גילאי

מהמוגבלויות המפורטות להלן, זכאים להסעה מאורגנת מיוחדת ללא קשר 

 למרחק:

o משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות; 

o  / אוטיסטיםP.D.D; 

o בעלי הפרעות נפשיות קשות וחולי נפש; 

o בעייתי-תלמידים בעלי פיגור בינוני רב; 

o תלמידים בעלי פיגור בינוני מורכב; 

o  עמוק / סיעודי /תלמידים בעלי פיגור קשה; 

o חירשים וכבדי שמיעה; 

o .עיוורים ולקויי ראייה 

זכאים להסעה בהתאם לכללי הזכאות  אחרות תלמידי החינוך המיוחד הסובלים מלקויות

 החלים על ילדי החינוך הרגיל.

 בחינת זכאות תלמידים בחינוך הרגיל להסעות מטעם העירייה מתבצעת באופן הבא: 

 מוסדות החינוך מעבירים לאחראי ההסעות את רשימת התלמידים הזכאים  (1

 נט". -אחראי ההסעות מזין את רשימת התלמידים ב"הסעות (2

המערכת מבצעת בדיקה אוטומטית בהתאם לנתונים במרשם האוכלוסין והמרחקים  (3

נט -הסעות מבית הספר לבית התלמיד, וקובעת האם התלמיד זכאי להסעה. מערכת

, GIS, תלמידים, מוסדות: כגון משרד החינוך של המידע ממאגרי תוניםבנ משתמשת

  .ועוד חופשות סל, שנה לוח, השמה ועדות, ישובי בין מיפוי, ישובים

 מימון פר תלמיד )כרטיסיות(  .5.3.1

 רקע

נט, נשלחת  -בתום בדיקת הזכאות של תלמידי החינוך הרגיל במערכת הסעות

למערכת הסעות נט, רשימת  לאחראי ההסעות בעירייה, שלו יש הרשאה

התלמידים מהחינוך הרגיל שזכאים להסעה ובגינם מקבלת העירייה השתתפות 

 פר תלמיד.  נוסחת החישוב לפר תלמיד: 80%כספית בגובה 

 

 

 

 

 

תלמידי החינוך הרגיל בנצרת עילית אשר נמצאו זכאים להסעות לבית הספר 

וחזרה מוסעים על ידי חברת שרותי אוטובוסים מאוחדים בע"מ באמצעות 

מס' 

תלמידים 

 זכאים
 

X = 
עלות 

הסעה 

 לילד

 

 

X 
ימי 

הסעה 

 בחודש
 

 

אחוז 

השתתפות 

 משרד החינוך
 

 

X 
תשלום 

 לעירייה
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לכל  9-כרטיסיות "חופשי חודשי". שיטת העבודה הנהוגה בעירייה היא כי עד ל

להטעין את כרטיס ה"רב קו" שלו חודש כל אחד מהתלמידים הזכאים צריך 

 (.כרטיס חכם המשמש כאמצעי תשלום במערכת התחבורה הציבורית בישראל)

הביקורת קיבלה קובץ אקסל המפרט את רשימת מוסדות החינוך בעיר, מס' 

התלמידים הלומדים בהם ומתוכם מס' התלמידים שנמצאו זכאים למימון הסעה. 

התלמידים להם אישרה הרשות מימון בנוסף הדוח מפרט ברמה כללית את מס' 

וכן בגין כל חודש במהלך שנת הלימודים כמה תלמידים מימשו את זכאותם. 

הקובץ כולל נתונים בנוגע שנת הלימודים תשע"ז במלואה וכן לגבי שנת הלימודים 

 "(קובץ הכרטיסיותכולל. )להלן: " 2018עד חודש מרץ  –תשע"ח 

נט -מודים תשע"ח עודכנו במערכת הסעותמקובץ הכרטיסיות עולה כי בשנת הלי

תלמידים זכאים ע"י משרד החינוך להסעה  1,191תלמידים שמתוכם נמצאו  4,161

 בתחבורה העירונית באמצעות כרטיס ה"רב קו". 

 תלמידים. 1,103-בפועל מממנת הרשות כרטיסיות ל

 

 

 

  



 

16 
 

 ממצאים .5.3.2

מממנת העירייה הזכאים לכרטיסיה   1,191מבדיקת הביקורת עולה כי מתוך  .5.3.2.1

התלמידים  403 -תלמידים זכאים בלבד. חלק מ 788- בפועל כרטיסיה ל

הנוספים הזכאים לכרטיסיה נהנים בפועל מהסעה ייעודית במקום כרטיסיה 

ולחלק לא ממומנת לא כרטיסיה ולא הסעה בשל מדיניות שנקבעה על ידי 

 העירייה. 

התלמידים של בית ספר "נטופה" הזכאים לכרטיסיה על  93כך למשל 

פי משרד החינוך נהנים מהסעה מאורגנת ייעודית לבית הספר. הסיבה 

לכך נעוצה בהחלטה היסטורית לפיה במשך שנתיים מומנו ההסעות 

המאורגנות על ידי משרד החינוך. גם לאחר שהופסק המימון הייעודי 

נוך מזה שנים רבות ממשיכה הרשות לממנן להסעות על ידי משרד החי

מכיסה וזאת בלא שהתקבלה בנוגע לכך החלטה רשמית ומסודרת של 

 הרשות.  ראה נספח א'.  

 93מימונה עבור ₪,  92יצויין כי כרטיסיית "חופשי חודשי" עולה 

בעוד שמימון ההסעה ₪,  8,556תלמידים מסתכם בעלות חודשית של 

₪  14,664ם האירוסים( הסתכם בסך של )בשנת תשע"ז ע"י חברת רות

לכיוון(. כלומר, המועצה ₪  141ימים *  6אוטובוסים *  2לחודש )

בשנה. וזאת ₪  61,080עודפים בחודש וסה"כ ₪  6,108הוציאה סך של 

מהילדים להם ממומנת הסעה במקום  לרבעכאמור רק עבור הסעות 

 כרטיסיה. 

תלמידים  315-נת כרטיסיות לעוד עולה מבדיקת הביקורת כי העירייה מממ .5.3.2.2

אשר אינם זכאים למימון כרטיסיה על ידי משרד החינוך. יובהר כי, אין 

מדיניות רשותית כתובה המנחה מי זכאי לקבל מימון כרטיסיה על חשבון 

 העירייה אף שאינו זכאי למימון מטעם החינוך.

לחודש עבור כל תלמיד, ₪  92המשמעות הכספית הינה כאמור מימון של 

בשנה שאין היא נדרשת לממן ובלא ₪  289,800ובפועל העירייה מממנת 

 שקיבלה בגין כך החלטה מסודרת. 

מבדיקת הביקורת נמצא כי בחלק ממוסדות החינוך בהם נמצא מספר קטן של  .5.3.2.3

תלמידים הזכאים להסעה ממומנת הכרטיסייה רק לחלקם. כך למשל בבית 

י משרד החינוך להסעה. בפועל תלמידים זכאים על פי קריטריונ 6הספר גולן 

מממנת העירייה הסעה רק לאחד מהתלמידים. לביקורת נמסר על ידי אחראי 

ההסעות כי ההחלטה נובעת ממדיניות של העירייה לפיה אם התלמיד הזכאי 

 להסעה היה אמור ללמוד במוסד אחר בו לא היה זכאי להסעה, והועבר למוסד

)חינוכיים פדגוגיים( אלא כתוצאה מרוחק יותר שלא בהתאם לשיקולי מערכת 

 מהחלטת ההורים הרשות לא תממן את הכרטיסיה.
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 יצויין כי מדיניות רשותית זו אינה מעוגנת בהחלטה מסודרת וכתובה. 

הקביעה האם שירותי ההסעות יינתנו בכרטיסיה או באמצעות הסעה ייעודית  .5.3.2.4

על ידי משרד  המאורגנת על ידי העירייה אינה נגזרת ממתכונת המימון המועבר

החינוך אלא בהתאם למערך החלטות היסטוריות שלא נבחנו מזה שנים רבות 

 ואשר לא ניתן היה לקבל בגינן תיעוד כתוב ומסודר. 

 המלצות .5.3.3

יש לגבש מדיניות רשותית בדבר המקרים בהם תאורגן הסעה ייעודית  .5.3.3.1

לתלמידים הזכאים למימון כרטיסייה בלבד ולבחון את ההחלטות לספק 

מאורגנות לתלמידים הזכאים לכרטיסיה בלבד ולאשרן בכתב מדי  הסעות

 שנה. 

יש לקבוע מדיניות רשותית המגדירה מהם הקריטריונים למימון כרטיסיות על  .5.3.3.2

 ידי העירייה כאשר התלמיד לא נמצא זכאי לכך מטעם החינוך. 

 תגובת ראש מנהל חינוך וקהילה:
 חינה מחדש.ההמלצות יובאו לעיון הנהלת העירייה לאישור וב

 

 התקשרויות עם קבלני הסעות .5.3.4

 רקע

ע"פ חוזר מנכ"ל משרד החינוך הנוהל לפרסום מכרז ולחתימת הסכם עם קבלני 

המכרזים לביצוע הסעות והחוזים עם המסיעים המבצעים ההסעות הנו כדלקמן: "

את ההסעות יהיו אך ורק על פי נוסח שהוסכם בין משרד החינוך, מרכז השלטון 

  ."וארגון המועצות האזוריות ומופץ בין כל הרשויות המקומיות בארץהמקומי 

 2014לצורך תפעול מערך ההסעות העירוני של תלמידים יצאה העירייה בשנת 

 לבחירת קבלני הסעות תלמידים באופן עצמאי.  5/2014למכרז פומבי 

 קבלני הסעות עימם התקשרה העירייה.  6בתום השלמת ההליך המכרזי נבחרו 

התקשרה העירייה עם קבלני הסעות שזכו במכרז למשך שנה  1.9.2014ום בי

 .31.8.2017וההתקשרויות הוארכו מדי שנה עד ליום 

 "(. המכרז החדש)להלן: " 11/17ערכה העירייה מכרז חדש  2017בשנת 

עולה כי הוגשו  20.7.17מפרוטוקול פתיחת מעטפות המכרז של ועדת מכרזים מיום 

שתתפות במכרז. ועדת המכרזים החליטה להעביר את ההצעות הצעות מחיר לה 12

 לבדיקת עמידה בתנאי הסף.  
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הצעות  6הצעות המחיר שהוגשו  12עולה, כי מתוך  3.8.17מהפרוטוקול מיום  

נפסלו ע״י היועצת המשפטית עקב פגם בתנאי הסף )הסכום שנרשם בערבות 

. במהלך הישיבה הועלתה הבנקאית היה שגוי( וששת המציעים שנותרו זכו במכרז

טענה כי ישנם קווים אשר לגביהם לא התקבלו הצעות כלל ולכן הומלץ לבטל את 

 המכרז ביחס לקווים אלה ולנהל הליך נפרד.    

הביקורת קיבלה דוח אקסל המפרט את קווי ההסעות המופעלים על ידי חברות 

 (: 2016-2017ההסעה בשנת הלימודים תשע"ז )

 

מס'  תקבלני ההסעו מס'

 מסלולים

מס' 

 תלמידים

היקף 

ההתקשרות 

 בש"ח

 2017בשנת 

 218,218 108 8 עומר טל הסעים ונכסים בע"מ 1

 2,174,777 217 59 אבו אל עסל חברה להסעות בע"מ 2

 66,746 יןלא מצו 3 מטיילי נצרת עילית בע"מ 3

 610,813 66 5 הסעות ג'אד אליאס בע"מ 4

 275,262 169 3 רותם האירוסים נ.ע. בע"מ 5

 203,430 18 2 בון תור בע"מ 6

 3,549,246 578 80 סה"כ 

 

 

חברות הסעה לביצוע הסעות תלמידים בעיר  6בנוסף להתקשרות העירייה עם 

ומחוצה לה, מממנת העירייה כאמור כרטיסיות לנסיעה בקווי התחבורה 

הציבורית בעיר המופעלים על ידי חברת שירותי אוטובוסים מאוחדים בע"מ 

 בשיטת כרטיס "חופשי חודשי". 

 662,194 של סך" מאוחדים וטובוסיםא"ל עילית נצרת עיריית שילמה 2016בשנת 

 ₪.  705,778סך של  2017תלמידים ובשנת  הסעות עבור ₪
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 ממצאים .5.3.5

מבדיקת הביקורת נמצא כי החברות השונות לא הגישו הצעות עבור כל  .5.3.5.1

המסלולים אלא כל חברה הגישה מראש הצעות למספר מסלולים מסוימים. 

להלן טבלה המפרטת את מספר המסלולים להם הגישה כל חברה הצעה בשנת 

 שנת המכרז ובעת הארכת המכרז בשנת תשע"ז.  –תשע"ה 

תשע"ה  קבלני ההסעות מס'

 רזמכ

 תשע"ז

 הארכה

 7 4 עומר טל הסעים ונכסים בע"מ 1

 54 40 אבו אל עסל חברה להסעות בע"מ 2

 3 3 מטיילי נצרת עילית בע"מ 3

 7 7 הסעות ג'אד אליאס בע"מ 4

 3 2 רותם האירוסים נ.ע. בע"מ 5

 2 3 בון תור בע"מ 6

 76 59 סה"כ 

 

עוד יצוין כי כל חברה הגישה הצעות בגין מסלולים שונים. מבדיקת הביקורת 

, כאשר, כאמור 2018עולה כי הדבר חזר גם בעת עריכת המכרז החדש בשנת 

 היו גם קווים שלא הוגשו אליהם הצעות בכלל. 

מהאמור לעיל עולה חשש כי המכרז אינו באמת הליך מכרזי המאפשר לעירייה 

שונות גבין אותם מסלולים ולבחור בהצעה הזולה ביותר, לקבל הצעות מחיר 

 אלא בהליך שבו נעשה תיאום מראש בין המציעים. 

 המלצות .5.3.6

יש מקום לבחון את נאותות ההליך המכרזי במתכונתו הנוכחית ולבחון את  .5.3.6.1

להגיש הצעות מחיר עבור כלל  האפשרות לחייב את המציעים בהליך המכרזי

המסלולים או לחילופין לתת הצעות ביחס לרכיבי מסלול שונים )כגון: סוג 

הרכב הדרוש, מס' הקילומטרים במסלול, מס' התלמידים וכדומה( על מנת 

 לאפשר לעירייה לקבל תמחור נאות של מסלולי ההסעות. 

 תגובת ראש מנהל חינוך וקהילה:
 ה של היועמ"ש לעירייה.מקובל, בכפוף לחוות דעת

 :מנכ"לית העירייהתגובת 
קווים שונים שכוללים את כל האוכלוסיות , ולכן המכרז  80מדובר במערך הסעות בעל למעלה מ

 מסועף ומורכב יותר.
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 כשירות הנהגים  .5.3.7

 רקע

להבטיח את ביטחון התלמידים ולמנוע מנהגים  הנהגים נועדהכשירות בחינת 

 שאינם כשירים, לרבות עברייני תנועה, אלימות ומין, להסיע תלמידים צעירים.

 להקפיד המקומיות הרשויות על: "יתהיהלעניין זה ההמלצה בדוח מבקר המדינה 

 האת הילדים, לרבות אישורי משטר המסיעיםרשימות הנהגים  את לידיהן לקבל

 ולצרפן, הבריאותי מצבם על רפואיים ואישורים מין בעברות הורשעו לא שלפיהם

גם להקפיד לעדכן במועדים שייקבעו מראש את  עליהן. ההסעות חוזה למסמכי

הרשימות והאישורים שברשותן. על הרשויות המקומיות לוודא שנהגים המבצעים 

 ."הסעות תלמידים עומדים בתנאי הכשירות הנדרשים

ג' לנספח ג'  3.3.1הנהגים המסיעים תלמידים נקבע בסעיף  לשם הבטחת כשירות

תלמידים או יותר, בכל גיל, יהיה  9לחוזר מנכ"ל משרד החינוך כי "נהג המסיע 

 בעל רישיון להסעת תלמידים". 

 בחוזים שנחתמו עם חברות ההסעה מצוין כי התנאים להעסקת נהגים הם:

 בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג  - ניסיון 

 בעל אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין.  - אישור רפואי 

 אישור ממשטרת ישראל לפיו הנהג לא הורשעה בעבירות  - העדר עבירות

לחוזים עם חברות ההסעה אשר מתייחס למניעת העסקה  1.13כמפורט בסעיף 

 ין . של עברייני מ

 ממצאים .5.3.8

בניגוד לנדרש במסגרת הוראות חוזר המנכ"ל, חוזי ההתקשרות עם חברות  .5.3.8.1

תלמידים או יותר יהיו  9ההסעות אינם דורשים כי נהגי ההסעות המסיעים 

 בעלי רישיון להסעת תלמידים. 

 המסיעיםרשימות הנהגים  את לידיהן לקבלהעירייה או מי מטעמה לא הקפידו  .5.3.8.2

 מין רותיבעב הורשעו לא שלפיהם האת הילדים, לרבות אישורי משטר

מלבד  ההסעות חוזה למסמכי ולצרפן, הבריאותי מצבם על רפואיים ואישורים

שנים לא נבדקו  3כלומר בעת הארכות החוזה משך  .בעת המכרז הראשוני

  הנתונים שוב, ולא נתקבלו נתונים חדשים ככל והוחלפו נהגים. 

 המלצות .5.3.9

לץ כי העירייה תקפיד על כך שחוזי ההתקשרות עם חברות ההסעות יכללו מומ .5.3.9.1

תלמידים או יותר יהיו בעלי  9גם תנאי חוזי לפיו נהגי ההסעות המסיעים 

 רישיון להסעת תלמידים. 
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את  המסיעיםרשימות הנהגים על העירייה לוודא כי קיבלה לידה את  .5.3.9.2

 מין רותיבעב הורשעו לא שלפיהם ה, לרבות אישורי משטרהתלמידים

כולל  ההסעות חוזה למסמכי ולצרפן, הבריאותי מצבם על רפואיים ואישורים

 .בעת הארכת החוזה

עוד מומלץ כי העירייה תחייב את חברות ההסעות בעדכונה בגין כל החלפת נהג  .5.3.9.3

הסעות ותתנה העסקתו במסלולי ההסעות העירוניים בהעברת האישורים 

  הרלוונטיים לגביו. 

 :מנהל חינוך וקהילהתגובת ראש 
 ההמלצות מקובלות, במסגרת חיזוק כח האדם באגף, יטופלו גם הנושאים הנ"ל.

 
 :מנכ"לית העירייהתגובת 

 הפעולות המוזכרות לעיל יוגדרו בנהלי העבודה בתחום אחריותו של בעל התפקיד הרלוונטי.
 
 

 כשירות הרכבים  .5.3.10

 רקע

תלמידים מידי יום  לצורך הבטחת שלומם של התלמידים המוסעים בהסעות

נקבעו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך הוראות והנחיות רבות אשר נכללו גם בחוזים 

 שנחתמו עם חברות ההסעות כמפורט להלן:

 ב( לנספח ג' לחוזר מנכ"ל משרד החינוך 3.3.1סעיף  -קצין בטיחות בתעבורה(

לחברה יהיה מינוי בתוקף של קצין בטיחות בתעבורה אשר קיבל קובע כי "

כלומר, הסעיף קובע כי  ."מינוי מהאגף לקציני בטיחות במשרד התחבורה

 לחברת ההסעות חובת מינוי של קצין תחבורה. 

יצוין כי גם דוח מבקר המדינה קובע כי נוסף על הפיקוח שעל הרשות לבצע על 

ההסעות, על הרשויות המקומיות לדרוש מקציני הבטיחות של חברות ההסעה 

להגיש להן דיווחים תקופתיים על עמידתם של כלי הרכב המבצעים את 

 ההסעות בדרישות הבטיחות, ולצרף לדיווחים את המסמכים הנקובים בחוזה

 ההסעות.  

לחוזים שנחתמו עם חברות ההסעה נקבע כי בכל תקופת החוזה  2.15בסעיף 

יעסיק הקבלן קצין בטיחות בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות 

בנוסח במצורף לחוזה כנספח ג'. עוד מתחייב הקבלן  1961-התעבורה תשכ"א

נות הנהיגה כי במסגרת תפקידו של קצין הבטיחות יוודא, בין היתר, כי רישיו

של הנהגים המועסקים על ידי הקבלן הנם בתוקף, כי הרכבים המשמשים 

להסעות הנם במצב תקין וכי פוליסות הביטוח והרישיונות של כלי הרכב יהיו 

 תקפים ומתאימים לכלי הרכב המשמשים להסעות. 
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 לנספח ג' לחוזר מנכ"ל משרד החינוך מציין  3.3.1סעיף  -תקינות רכבי ההסעות

שנים לכל היותר, ויש לוודא שעבר את כל  10רכב הסעה יהיה תקין, בן כי "

 הבדיקות הנדרשות." 

 לדרוש עליהן כי ... לעיריותבדו"ח מבקר המדינה בנושא העיר המבקר "

 שבה עדכנית רכב כלי רשימת האחיד ההסעות לחוזה לצרף ההסעה מחברות

 הייצור ושנת שלהם הרישוי מספר, ההסעות את המבצעים הרכבים סוגי יצוינו

 המקומיות הרשויות על; ההסעה רישיון ושל הרכב רישיון של העתקים וכן

 ההסעות רכבי של ההסעה רישיונות תוקף חידוש אחר שוטף מעקב לקיים

 ."פג שתוקפם לאחר

לחוזים שנחתמו עם חברת ההסעה התחייב הקבלן כי כלי  2.7במסגרת סעיף 

אורך תקופת תוקפו של החוזה, כי מרכב הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל 

כלי הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של הרכבים, 

כי כלי הרכב השונים, ציודם, אביזריהם, סימוניהם ומבניהם הם בהתאם 

 לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה.

 המסיעים )ח( לנספח ג' לחוזר מנכ"ל קובע כי "כלי הרכב  3.3.1סעיף  -שילוט

תלמידים יצוינו באופן בולט, באמצעות שלט "הסעת תלמידים" ושלט נוסף 

 המפרט בצורה ברורה את יעדי הנסיעה".

 לחוזים כי "הקבלן מתחייב כי כלי הרכב אשר  2.8עוד נקבע בסעיף  -ציוד נלווה

באמצעותם יבוצעו ההסעות יהיו מצוידים במזגן תקין בערכת מילוט ובכל 

הנדרשים על פי כל דין לכלי רכב המשמשים להסעות נוסעים  אביזרי הבטיחות

ולהסעות תלמידים, לרבות ערכת חילוץ, גלגל חילוץ, מגבה, משולש אזהרה, 

מטפי כיבוי אש תקניים, פנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט וארגזי 

עזרה ראשונה, הכל כמפורט בתקנות התעבורה, כפי שתהיינה בתוקף, מעת 

 לעת".

 לחוזה כי גיל כלי הרכב, שישמשו  2.12עוד התחייב הקבלן בסעיף  -גיל הרכב

 למתן שירותי ההסעות במסגרת חוזה זה, לא יעלה על עשר שנים.

 להסכם עם חברות ההסעות קובע כי "הקבלן ימציא  1.10סעיף  -מצב חירום

לרשות המקומית, אחת לשלושה חודשים את רשימת כלי הרכב שיוכל להפעיל 

 ן שירותי הסעות במצב חירום". למת

 א' לנספח לחוזה התחייב הקבלן  2במסגרת סעיף  -אישור על תקינות הרכבים

חודשים אישור ממוסך מורשה על תקינות כלי הרכב, הכל  3להמציא כל 

 בכפיפות להוראות משרד התחבורה.

 ב' לנספח לחוזה התחייב הקבלן  2במסגרת סעיף  -תוקף רישיונות וביטוחים

ג לכך שרישיונות הנהיגה, רישיונות הרכב וביטוח החובה יהיו בתוקף לדאו

 במהלך כל תקופת ההסכם.
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 בנספח ז' לחוזה התחייב הקבלן כי תרמיל עזרה ראשונה יכיל  -עזרה ראשונה

 פריטים שונים וכן בנוסף תהיה ברכב ההסעות אלונקה מתקפלת אחת. 19

 ממצאים .5.3.11

ת עילית רשימת רכבים מעודכנת נמצא כי אין בידי אף גורם בעיריית נצר .5.3.11.1

המשמשים לצורכי הסעות תלמידים לרבות, מספרי הרישוי שלהם, שנת 

הייצור, העתקי רישיונות רכב ושל רישיון ההסעה וכן אישור קצין רכב 

ופוליסות ביטוח בתוקף. יתרה מכך, אין כל מעקב מטעם גורם בעירייה אחר 

 . חידוש תוקף רישיונות ההסעה של רכבי ההסעות

 אינם עילית בנצרת המופעלים ההסעות קבלני, להסכם 1.10 לסעיף בניגוד .5.3.11.2

 כמתחייב, חירום במצב להפעיל שניתן הרכב כלי רשימת את לרשות מעבירים

 .בהסכם

עליו חתמו כל חברות  21.9.2014א לנספח להסכם מיום 2בניגוד לסעיף  .5.3.11.3

ההסעות, לא נמצאו אישורים ממוסך מורשה בדבר תקינות כלי הרכב אשר 

 מסיעים את תלמידי נצרת עילית למוסדות הלימוד שלהם. 

אין גורם מטעם העירייה אשר מפקח אחר תקינות וכשירות רכבי ההסעה  .5.3.11.4

עמידתם בתנאים המחייבים ובכלל זאת בדיקת קיום ועורך ביקורות לבחינת 

כל הציוד הנלווה, ציוד העזרה הראשונה, קיום רשיונות וביטוחים בתוקף 

 וכדומה. 

 המלצות .5.3.12

על העירייה לוודא כי יש בידה רשימת רכבים מעודכנת המשמשים לצורכי  .5.3.12.1

הסעות תלמידים לרבות, מספרי הרישוי שלהם, שנת הייצור, העתקי רישיונות 

 כב ושל רישיון ההסעה וכן אישור קצין רכב ופוליסות ביטוח בתוקף.ר

מומלץ כי העירייה תערוך מעקב אחר חידוש תוקף רישיונות ההסעה של רכבי  .5.3.12.2

 ההסעות. 

 הרכב כלי רשימת על העירייה לוודא כי היא מקבלת מחברות ההסעות את .5.3.12.3

 .בהסכם כמתחייב, חירום במצב להפעיל שניתן

על העירייה לוודא כי היא מקבלת מחברות ההסעות אישורים ממוסך מורשה  .5.3.12.4

בדבר תקינות כלי הרכב אשר מסיעים את תלמידי נצרת עילית למוסדות 

 הלימוד שלהם. 

על העירייה לבצע פיקוח ובקרה נאותים אחר תקינות וכשירות כלי הרכב  .5.3.12.5

כלל הציוד  המשמשים להסעת תלמידים ובכלל זאת עריכת בדיקות פתע לקיום

 הנלווה הנדרש, ציוד העזרה הראשונה וקיום כל הרשיונות והביטוחים. 
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 תגובת ראש מנהל חינוך וקהילה:
 ההמלצות מקובלות , יבוצע בשילוב קצין הבטיחות בתעבורה בעירייה.

 :מנכ"לית העירייהתגובת 
רטו את הפעולות הנושאים הנ"ל יטופלו בראש ובראשונה על ידי הגדרת נהלי עבודה ברורים שיפ

 הנדרשות, ותחומי אחריות ברורים.
 

 

 

 דרישות החוזה .5.3.13

 רקע

במסגרת ההתקשרות בין העירייה לבין חברות ההסעה נחתמו חוזים אשר כללו 

 שורה של הוראות והתחייבויות של הקבלן, כפי שיפורטו להלן:

 הקבלן התחייב לבצע טרם תחילת ביצוע ההסעות, השתלמות נהלים  -הדרכות

ובטיחות משותפת לנהגים, לנציגי הרשות המקומית, לנציגי בית הספר, ובה 

יתודרכו הנהגים בנושאים האלה: סדרי ההסעה, הנחיות בטיחות בהסעה, 

התמודדות עם קשיים ועם אירועים מתפתחים במהלך הנסיעה, נקודות 

תורפה בטיחותיות בציר התנועה, בעלי תפקידים בבית הספר וברשות 

חויבים בדיווח על אירועים חריגים, כללי בטיחות בעליה וירידה המקומית המ

 מהרכב, בדיקות הרכב בתום הנסיעה.

 הקבלן התחייב להתייצב במקומות האיסוף, בזמן, עם  -עמידה בלוחות זמנים

 רכב תקין, נקי וכשיר לביצוע ההסעות והכל על פי הוראות המנהל.

 תקלה ברכב המשמש למתן  הקבלן התחייב כי במקרה של -העמדת רכב חליפי

שירותי הסעה על פי חוזה זה, ידאג להפעיל רכב נוסף חליפי לשם מתן שירותי 

ההסעות על פי החוזה, כך שבכל מקרה תבוצענה ההסעות במועדן ולפי 

 התנאים שבמסמכי החוזה.

  הקבלן התחייב כי העובדים אשר יועסקו על ידו יהיו  -ו' לנספח לחוזה2סעיף

 ות ישראלית ובמידת האפשר תושבי העיר.נושאי תעודת זה

  הקבלן התחייב לשלם לעובדים שכר מינימום  -ח' לנספח לחוזה2סעיף

בהתאם להוראות חוק הגנת השכר וכן את מלוא התנאים והזכויות 

 הסוציאליות להן זכאים העובדים.

  הקבלן התחייב לעמוד בהוראות חוק העסקת עובדים  -ט' לנספח לחוזה2סעיף

 ובתקנות שהותקנו מכוחו. 2000-י כח אדם )תיקון(, תש"סע"י קבלנ
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 ממצאים .5.3.14

בניגוד לנדרש בהתאם לסעיפי החוזה שנחתם עם חברות ההסעות, העירייה לא  .5.3.14.1

מבצעת פיקוח ובקרה על קיום הוראות אלה ולא מוודא כי הקבלן עומד 

 בהוראות החוזה ומקיימם כנדרש.

עות ולכן לא ניתן לדעת האם אין בעירייה תיעוד בכתב לתלונות על נהגי ההס .5.3.14.2

העירייה מטילה קנסות ומממשת את זכותה על פי החוזה לקבלת פיצויים 

 מוסכמים. 

 המלצות .5.3.15

על העירייה לוודא כי חברות ההסעות מקיימות את התחייבויותיהן על פי  .5.3.15.1

החוזה שנחתם עמם ובכלל זה: קבלת הרישיונות והאישורים המבוקשים, 

 וכו. השתלמויות והדרכות לנהגים, 

על העירייה לוודא כי כל תלונות הנהגים מתועדות בכתב ומטופלות בהתאם  .5.3.15.2

 לחוזה.

 תגובת ראש מנהל חינוך וקהילה:
 ההמלצות מקובלות, במסגרת חיזוק כח האדם באגף, יטופלו גם הנושאים הנ"ל.

 
 :מנכ"לית העירייהתגובת 

 של בעל התפקיד הרלוונטי.הפעולות המוזכרות לעיל יוגדרו בנהלי העבודה בתחום אחריותו 
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 התחשבנות עם חברות ההסעה .5.3.16

 רקע

היקף התשלומים המועברים על ידי העירייה לחברות ההסעה בשנה עומד על סך 

 ₪. מיליון  3.5-של כ

אשר עובר  לאחראי ההסעותחברות ההסעות מגישות את החשבוניות לתשלום 

 עליהן ובודק אותן ורק בתום הבדיקה מאשר אותן לתשלום.

 2017-2015להלן פירוט התשלומים ששולמו לספקי חברות ההסעות בשנים 

 והאחוז אותו מהווה היקף ההתקשרות עם כל חברה בשנה זו:

 % 2017 % 2016 % 2015 שם הספק 

עומר טל  1
הסעים ונכסים 

 בע"מ

255,504 9% 252,265 8% 218,218 6% 

אבו אל עסל  2
חברה להסעות 

 בע"מ

1,447,121 51% 1,761,414 55% 2,174,777 61% 

מטיילי נצרת  3
 עילית בע"מ

97,811 3% 98,563 3% 66,746 2% 

הסעות ג'אד  4
 אליאס בע"מ

471,115 17% 509,578 16% 610,813 17% 

רותם  5
האירוסים נ.ע. 

 בע"מ

284,451 10% 342,813 11% 275,262 8% 

 6% 203,430 7% 220,573 10% 278,275 בון תור בע"מ 6

  3,551,263  3,187,222  2,836,292 סה"כ 

 

 ממצאים .5.3.17

כפי שעולה מנתוני הטבלה לעיל, החלוקה של ההסעות בין החברות השונים  .5.3.17.1

מכלל ההסעות  60%-50%אינה אחידה, ובפועל אחת החברות מבצעת בין 

 בעיר. 
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מדגם של מחירי ההסעות כפי שהוצעו על ידי הביקורת ערכה השוואה בין  .5.3.17.2

חברות ההסעה במסגרת המכרז לבין המחירים שחייבו חברות ההסעה 

 בחשבונות עבור שנת תשע"ז:

מחיר  מפעיל היעד
הנסיעה 
שהוצע 
 במכרז

מחיר 
הנסיעה 

 בחשבונית

 80 84 אבו אל עסל גן סוניה

 52 57 גן כלנית

 47 40 בי"ס בפטיסטי

 95 95 מטיילי נצרת עלית ביה"ס כרמל

 84 84 ביה"ס נטופה

 95 95 ביה"ס גולן

 189 189 בון תור בע"מ ביה"ס גולני + רימון

גאון הירדן + אולפנת 
 גלעד

200 200 

 100 100 עומר טל  גן אורן )מיניבוס(

 90 90 גן אורן )זעיר(

בי"ס יהודה + אולפנת 
 צביה )מיניבוס(

 166 180 רותם האירוסים

בי"ס יהודה + אולפנת 
 צביה )אוטובוס(

308 295 

 145 145 הסעות ג'אד אליאס רמת הדסה

 130 130  קישון
 

כפי שעולה מנתוני הטבלה לעיל, אם נמצאו מחירים שונים הרי שהם היו  .5.3.17.3

נמוכים יותר מאלו שהוצעו מלבד במקרה אחד של חברת אבו אל עסל בגי 

 כפי שהוצע. ₪  40במקום ₪  47-ב ההסעה לבי"ס הבפטיסטי המחוייבת
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הביקורת ערכה השוואה בין מדגם של מחירי ההסעות כפי שהוצעו על ידי  .5.3.17.4

חברות ההסעה במסגרת המכרז החדש לבין המחירים שחייבו חברות ההסעה 

 בחשבונות עבור שנת תשע"ח:

 מפעיל היעד
מחיר הנסיעה 

שהוצע 
 במכרז

מחיר הנסיעה 
 בחשבונית

 גן סוניה

 עסל אבו אל

80 80 

 52 52 גן כלנית

 158 158 גבעת המורה )מיניבוס(

 158 158 כפר חסידים -רכסים 

בי"ס יהודה + אולפנת 
רותם  צביה )מיניבוס(

 האירוסים

166 166 

בי"ס יהודה + אולפנת 
 צביה )אוטובוס(

295 295 

 עפולה -נצרת 

הסעות ג'אד 
 אליאס

 )א.צ.ז( 140

 )מיניבוס(160 168

 )אוטובוס(169

 155 155 הר יונה  -נצרת 

הסעה לגן ילדים 
 )אוטובוס(

250 185 

הסעה לגן ילדים  
 )מיניבוס(

120 90 

 

מבדיקת הביקורת עולה כי מבין ששת הזוכים במכרז החדש אחד הזוכים   .5.3.17.5

מטיילי נצרת עילית אשר הגיש הצעות בגין  שלושה קווים בלבד כלל אינו מסיע 

תלמידים וההתקשרות עימו נעשית להסעות למטרות אחרות כגון הסעות לבתי 

ועד  2018עלמין וטיולים, כלומר רק הסעות מיוחדות, והסתכמה החל משנת 

 ש״ח.  18,313בסך של  15.6.18

עוד נמצא כי פירוט ההסעות של החברת ההסעות גאד אליאס אינו כולל פירוט  .5.3.17.6

 שמות מוסדות החינוך בעפולה אליהם מבוצעת ההסעה.  
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 קנסות  .5.3.18

 רקע

לחוזה קובע כי העירייה זכאית לפיצויים מוסכמים בגין הפרות הקבלן  9.4סעיף 

 כפי שיפורטו להלן:

 פיצוי מוסכם ההפרהנושא 
דקות בהתייצבות  30דקות ועד  15איחור של מעל 

לתחנת האיסוף הראשונה או לשעת תחילת הלימודים 
 במוסד חינוכי

250 ₪ 

דקות בהתייצבות לתחנת  45ועד  30איחור של מעל 
האיסוף הראשונה או לשעת תחילת הלימודים במוסד 

 חינוכי
500 ₪ 

בהתייצבות לתחנת האיסוף דקות  45איחור של מעל 
 ₪ 1,000 הראשונה או לשעת תחילת הלימודים במוסד חינוכי

 ₪ 250 רכב הסעה מלוכלך
 ₪ 500 יממות 2מזגן לא תקין/ לא עובד מעל 
 ₪ 750 יממות 3מזגן לא תקין/ לא עובד מעל 
 ₪ 500 התנהגות לא נאותה של הנהג

לכל יום ₪  1,000 שנים 10-רכב הסעה חלופי בגיל של יותר מ
 עבודה

 ₪ 250 אי מסירת רשימת רכבים המופעלים על ידי הקבלן

לכל יום ₪  2,000 שילוב קווים ללא אישור הרשות המזמינה
 ולכל רכב

לכל ₪  1,000 רכב שלא מתאים לדרישות הרשות המזמינה
 הסעה

איסוף או פיזור שלא בנקודה מאושרת על ידי הרשות 
 ₪ 1,000 המזמינה

סריקה ברכב בתום כל נסיעה לוודא ירידת כל אי ביצוע 
 ₪ 5,000 הילדים

 

 ממצאים .5.3.19

מבדיקת הביקורת עולה כי אין תיעוד מסודר של הפרות המבוצעות על ידי  .5.3.19.1

חברות ההסעה וכי  החברות אינן מחויבות בקנסות בגין ההפרות. על פי הנמסר 

עובדה לביקורת על ידי אחראי ההסעות הוא משתדל שלא להטיל קנסות בשל ה

 שיחסי העבודה השטופים תקינים.  

 המלצות .5.3.20

מומלץ כי ההפרות המבוצעות על ידי הקבלנים יתועדו וכי תוסדר מדיניות לפיה  .5.3.20.1

 הקנסות יקוזזו רק במקרים של הפרות חוזרות. 

 תגובת ראש מנהל חינוך וקהילה:
 ההמלצות מקובלות, במסגרת חיזוק כח האדם באגף, יטופלו גם הנושאים הנ"ל.

 
 :מנכ"לית העירייהתגובת 

 הפעולות המוזכרות לעיל יוגדרו בנהלי העבודה בתחום אחריותו של בעל התפקיד הרלוונטי.
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 פיקוח ובקרה בשטח .5.3.21

 רקע

מלבד הבטחת כשירות הנהגים וכשירות הרכבים, על העירייה לוודא כי חברות 

ההסעות עומדות בכל הדרישות החוקיות להתנהלות בשטח תחנות ההסעה 

 ודות האיסוף. ובנק

על הנהגים חלות שורת הוראות ותקנות בכל הנוגע להסעת תלמידים ובכללן למשל 

 האיסור על נסיעה לאחור:

 במשרד החינוך  הוראות האגף הבכיר לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום

יש לשאוף כי ה( כי " 2הקובעות בסעיף  הנחיות ביטחון ובטיחותכוללות 

יציאה ללא שימוש בהילוך אחורי. במקרים מסלול התנועה בתחנה יאפשר 

שחייבים להשתמש בהילוך אחורי יפעל הנהג על פי ההנחיות הבטיחותיות 

 ."המחייבות בתקנות התעבורה

  נוהג רכב לא יסיעו : הקובעת כי "נסיעה אחורה -לתקנות התעבורה  45תקנה

אחורנית אלא אם יש צורך בכך, ובמידת הצורך, ולאחר שנקט באמצעים 

הטרדה או    (2) סיכון או פגיעה    (1ע )רושים בנסיבות הקיימות כדי למנוהד

 ."הפרעה

 

 ממצאים .5.3.22

אין גורם העורך ביקורת בשטח מטעם העירייה לבחינת נאותות מערך ההסעות  .5.3.22.1

ובכלל זאת, תקינות כלי הרכב, תקינות השילוט,  נאותות זמני האיסוף 

הסעה, כיצד ממלא תפקידו, והפיזור, האם הילדים חגורים, האם יש מלווה ב

האם יש נציג מטעם המוסד החינוכי המקבל את התלמידים, האם משגיחים 

 בעת חציית מעבר חצייה, האם נוסעים לאחור וכדומה. 

בביה"ס יודפת בנצרת עילית  25.4.18מבדיקת פתע שערכה הביקורת ביום  .5.3.22.2

 )ראה נספח ב' לדוח( נמצא כי:

o  "רכב ההסעות אינו נושא שלט "הסעת תלמידים 

o .רכב ההסעות אינו נושא שלט המפרט את יעדי הנסיעה 

o  .רכב ההסעות נסע לאחור לאחר הורדת הילדים 

)ראה  08:00בגן סוניה בשעה  26.7.18מבדיקת פתע שערכה הביקורת ביום  .5.3.22.3

 נספח ג' ( נמצא כי:

o  "רכב ההסעות אינו נושא שלט "הסעת תלמידים 

o ההסעות אינו נושא שלט המפרט את יעדי הנסיעה. רכב 
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o  בהסעה נסע ילד אחד בלבד כאשר מדובר במיניבוס. לדברי הנהג

 ילדים בהסעה. 4-5בדרך כלל יש 

o  לא היה נציג שקיבל מטעם המוסד אלא המלווה הכניס את הילד

 לבית הספר.

 המלצות .5.3.23

 בשטח  מומלץ כי העירייה תעסיק גורם אשר יהיה אמון על עריכת בקרות .5.3.23.1

על העירייה לוודא כי כל רכבי הסעות תלמידים נושאים שילוט של "הסעת  .5.3.23.2

 תלמידים" וכן שלט המפרט את יעדי הנסיעה.

 תגובת ראש מנהל חינוך וקהילה:
ההמלצות מקובלות. תבנה תכנית עבודה תקופתית לביצוע ביקורות שטח בתחום, בכפוף למיפוי 

 נתונים ותגבור כח האדם .
 

 :מנכ"לית העירייהתגובת 
הפעולות המוזכרות לעיל יוגדרו בנהלי העבודה בתחום אחריותו של בעל התפקיד הרלוונטי, כולל 

 תיעוד מסודר ומפורט של כל הביקורות שמבוצעות.
 

 טיפול המחלקה בפניות .5.4

 רקע

במחלקות המטפלות בהסעות התלמידים ברשויות המקומיות מתקבלות תלונות ופניות 

התלמידים, של המלווים בהסעות ושל גורמים במוסדות החינוך השונים, של הורי 

בנושאים הנוגעים למערך ההסעה: איחור של רכב ההסעה, היעדר מלווה, התנהגות לא 

תקינות של רכב ההסעה. חלק מהפניות מתקבלות בכתב, -נאותה של הנהג או המלווה ואי

 מתן מענה וטיפול מידי.מרביתן מתקבלות בטלפון, ומטבע הדברים הן דורשות 

המענה לפניות הציבור הן הטלפוניות והן בכתב בנושא מערך ההיסעים ניתן על ידי אחראי 

 ההסעות אליו מגיעות כל הפניות.

 ממצאים .5.4.1

אין באתר האינטרנט העירוני התייחסות לתפקידו של סגן מנהל האגף כאחראי  .5.4.1.1

ההסעות ו/או פרטי התקשרות להורים המבקשים לברר או להתלונן בנוגע 

 להסעות ילדיהם. 

הפניות למחלקה ובכללן תלונות כנגד קבלני ההסעות אינן מתועדות באופן  .5.4.1.2

טיפול בהן ו/או לקבל מסודר כך של ניתן לקיים מעקב ובקרה נאותים אחר ה

 נתונים בדבר מספר התלונות שהוגשו כנגד כל חברת הסעה ו/או נהג ספציפי.  
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 המלצות .5.4.2

הביקורת ממליצה כי פרטי ההתקשרות של אחראי ההסעות יפורסמו באופן  .5.4.2.1

 ברור כך שניתן יהיה לפנות אליו במישרין. 

טפסים  הביקורת ממליצה כי פניות הציבור יתועדו באופן מסודר על גבי .5.4.2.2

ייעודיים או לכל הפחות בטבלה מרכזת. יש להקפיד על פירוט מועד הפנייה, 

פרטי הגורם הפונה, מהות התלונה, מי הנהג ומי חברת ההסעות. בנוסף יש 

 לתעד את אופן הטיפול בפנייה. 

 תגובת ראש מנהל חינוך וקהילה:
מו שמות העובדים ההמלצות מקובלות, בעת עדכון המבנה הארגוני החדש ליחידה, יפורס

 הרלוונטיים האחראים לנושא תפעול ההסעות באתר העירייה.
 

 :מנכ"לית העירייהתגובת 
בזמן הקרוב תיערך ישיבה בה יתקבלו החלטות לגבי אופן הטיפול והתיעוד של התלונות כנגד 

 קבלני ההסעות 
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 נספחים 

 נספח א'  .6.1
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 דוחות בדיקה .6.2

      דו"ח בדיקה

 26-065-64    מס' רישוי:      08:23: שעת הגעה            25/4/18 תאריך:

  וואליד סולימן שם הנהג: אבו אל אל עסל חברה להסעות בע"מ   חברת ההסעות:

       

  ננה סייעת לילד -המלווה  , נצרת עילית11רח' אשוח  כתובת:ביה"ס יודפת   שם המוסד:

               

 שילוט

 הסעה

 מס'

 ילדים

 ישובים

 חגורים

 מלווה 

 נסיעה

נציג 
 מקבל 

 במוסד

 העלה

הורדה 
דרך 
דלת 

 קדמית

חציית 
 כביש

סידורי 
 השגחה

 נוסעים

 נוספים

 ביצוע

 סריקה

 נסיעה

 לאחור

הדלת  כן כן כן 5 אין

 בצד

 כן כן אין לא

 

 הערות:

 לאחר הורדת הילדים  נסע רוורס .1
 שהמלווה ישבה מקדימה( 1-המלווה  ישבה מאחור )בניגוד להסעה ה .2
 על השמשה מדבקה ברכב זה מערכת התרעה מפני שכחת ילדים. .3
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 נספח ב' .6.3

      דו"ח בדיקה

 26-371-64    רישוי:מס'       08:00: שעת הגעה            26/7/18 תאריך:

  וולס תמר שם הנהג: אבו אל אל עסל חברה להסעות בע"מ   חברת ההסעות:

       

  חגית -המלווה  , נצרת עילית1רח' לבונה  כתובת:גן סוניה   שם המוסד:

 

 שילוט

 הסעה

 מס'

 ילדים

 ישובים

 חגורים

 מלווה 

 נסיעה

נציג 
 מקבל 

 במוסד

 העלה

הורדה 
דרך 
דלת 

 קדמית

חציית 
 כביש

סידורי 
 השגחה

 נוסעים

 נוספים

 ביצוע

 סריקה

 נסיעה

 לאחור

לא  כן כן 1 אין

המלווה 

 הכניסה

המלווה  תקין כן

 בלבד

 תקין תקין

 

 הערות:

 . 4-5הנהג טוען כי בדרך כלל יש יותר ילדים לעיתים  -
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בנושא:דוח ביקורת   

 

    פינוי אשפה וגזם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 דוח ביקורת בנושא:

 פינוי אשפה וגזם
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 כללי .1

של העירייה בהענקת שירותים שוטפים לתושביה, היא מבצעת פינוי אשפה. כחלק מתפקידה  .1.1

קבלני עם העירייה  רכבי פינוי אשפה המופעלים על ידי עובדי העירייה. בנוסף מתקשרת 5לעירייה 

פינוי אשפה לצורך פינוי גזם וגרוטאות ברחבי העיר וכן עם קבלן פינוי אשפה לפינוי איזור 

התעשיה. בנוסף, לעירייה התקשרות עם אתר מיון והטמנת פסולת לצורך הטיפול בפסולת המפונה 

 מהעיר. 

 :2017-2018להלן נתונים על האשפה המפונה בעיר, לשנים  .1.2

 

 

 אשפה וגזם עלויות פינויו התקשרויות היקפי
 

כמות  גורם מבצע סוג פסולת
 עלות שנתית תדירות משאיות

 2018עלות שנתית  2017

עיריית נוף  פסולת ביתית
 -- -- יומית 5 הגליל

 ₪ 1,050,000 ₪ 978,053 יומית 2 חברת מ.צ.ד.ר גזם וגרוטאות

פסולת 
פעמים  3 2 חברת י.ר.א.ב תעשייתית

 ₪ 900,000 ₪ 800,514 בשבוע

 
 
 

 הטמנת אשפה וגזם -היקף עלויות 
 

 2018עלות שנתית  2017עלות שנתית  גורם מבצע סוג חיוב

 ₪  3,505,000 ₪  3,287,000 אורוז  הטמנת אשפה וגזם

 ₪  3,062,800 ₪  2,802,000 אורוז היטל הטמנה

 ₪ 6,567,800 ₪  6,089,000 סה"כ

 

 
ההוצאה הכספית המשמעותית, הן  – הן בתחום הכספיחשיבות גדולה להתקשרויות העירייה  .1.3

בתחום השירות לתושב ואיכותו והן בתחום המשפטי של אופן ההתקשרות והפיקוח עליה. לנוכח 

פינוי נושא את החליטה הביקורת לבדוק , הסכומים הגדולים שבהם מדובר והחשיבות לעירייה

 .2018אשפה בשנת 
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 אופן הביקורת והיקפה .2

 :הנושאים שנבדקו

 פינוי אשפה והטמנההסכמי  .2.1

 . הגשת חשבוניות, בדיקה ותשלום .2.2

 ערבויותו ביטוחים .2.3

שקילה, השוואה עם  –פיקוח על הפינוי ועל ההטמנה כוללת שימוש במערכות מידע לפיקוח  .2.4

מספרי רכבים בשירות העירייה, סבירות משקל, התאמת ימי פינוי ושעות פינוי, בדיקת מיקום 

 משאיות )ג'י פי אס(, בדיקת איכות )ניקיון( . 

 תכנית עבודה וניהול יומן .2.5

 תלונות בנושא פינוי אשפה .2.6

 

 אופן הביקורת אמצעי הביקורת שננקטו

 עירייהפגישות עם ממלאי תפקידים ב

 גזבר ומנהלות חשבונות –גזברות המועצה  .2.7

 מנהל אגף שפע  .2.8

 מנהל מחלקת פינוי אשפה .2.9

 שיחה עם אחראי פיקוח מטעם החברה למשק וכלכלה  .2.10

 אחראית רכש  –רכש  .2.11

 ביקור באתר הטמנה ובחינת מערכת קבלת משאיות והשקילה  .2.12

 סיור בעיר .2.13

 
 בדיקת מסמכים הנוגעים להתקשרות

 2016-2018ני פינוי אשפה ושל אתר ההטמנה לשנים של קבלכרטסות הנהלת חשבונות  .2.14

 מסמכים הנוגעים למכרז פינוי והטמנה  .2.15

 העירייהחוזי ההתקשרות של הקבלנים האמורים עם  .2.16

 מסמכים במחלקת רכש והנהלת חשבונות הנוגעים לביטוחים, ערבויות וכו' .2.17

 , חשבוניות והזמנות. ניםחשבונות הקבל .2.18

קבצים ממוחשבים מאתר ההטמנה המכילים פרטים על המשאיות של העירייה ושל הקבלנים  .2.19

 כולל יום ושעת הגעה, משקל נטו שטופל ועוד.  –שפינו אשפה לאתר 

כגון פירוט ימי פינוי של הקבלנים, דוחות  על העבודות עירייהמסמכים נוספים הנוגעים לפיקוח ה .2.20

 משק וכלכלה. פיקוח מדגמיים של מפקח מטעם החברה ל

 

 ניתוח נתונים ממוחשבים בנוגעים להתקשרויות

 
ניתוח קבצים ממוחשבים מאתר ההטמנה המכילים פרטים על המשאיות של העירייה ושל  .2.21

 כולל יום ושעת הגעה, משקל נטו שטופל ועוד.  –הקבלנים שפינו אשפה לאתר 

 של רכבי פינוי אשפה. GPSשימוש במערכת  .2.22
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 נהלים ותכניות עבודה .3

 וממצאים רקע

 על פי המבנה הארגוני של העירייה, אגף שפע הוא האחראי על תחום פינוי האשפה.  .3.1

 . תכנית העבודה של מנהל מחלקת פינוי אשפה  כוללת :2017לאגף תכנית עבודה לשנת  .3.2

 קווי פינוי אשפה שמתבצעים על ידי העירייה תוך ציון הנהג ומסלול הפינוי.  4פירוט של   .3.2.1

פינוי אשפה באזור התעשיה בימים א,ד,ו' , פינוי גזם  -פירוט החברות המבצעות פינוי אשפה   .3.2.2

אמניר מיחזור בקבוקים  –ופינוי פחים כתומים על ידי חברת ויולה , פינוי קרטוניות ועיתונים 

 על ידי חברת נקודה ירוקה.  

 לושה נהגי רכב טיאוט. כן בתכנית העבודה, ביצוע תחזוקת מכולות וביצוע טיאוט על ידי ש .3.2.3

אין בתכנית העבודה של המחלקה, או של האחראי על האשפה, כל הוראות בדבר פיקוח על קבלני  .3.3

 פינוי האשפה או על אתר המיון וההטמנה. 

 למחלקה אין כל נהלים הנוגעים לפיקוח על קבלני פינוי האשפה או על אתר המיון וההטמנה.  .3.4

ם אחראי פינוי אשפה, על מנת ללמוד על אזורי הפינוי, סוגי ע 10.18הביקורת ערכה סיור בעיר ב  .3.5

 10:00-12:00כלי האצירה השונים ומיקומם ולהתרשם מהמצב בעיר. הביקורת התבצעה בשעות 

לאחר שרוב הפחים כבר רוקנו באותו יום. הביקורת התרשמה לטובה מניקיון העיר ומההכרות  –

י האצירה, סימונם ובעיות שונות בתחום זה )כגון המקיפה של האחראי על הפינוי, עם מיקומי כל

מוקדים בהם נזרקת דרך קבע אשפה מחוץ לפחים, או מיקומים בהם יש כמויות גדולות של גזם 

 . או גרוטאות(

הן של העירייה  –הביקורת מצאה, כי אחראי פינוי אשפה נמצא בקשר יומיומי עם רכבי הפינוי  .3.6

וניקיון בזמן אמת. הוראות הניקיון ניתנות הן בעקבות איתור והן של קבלנים, למתן הוראות פינוי 

 מפגעים בסיורים בעיר, הן במקרים של עבודות היוצרות צורך בפינוי והן כמענה לתלונות תושבים. 

 

 מסקנות והמלצות

 הביקורת התרשמה לטובה מניקיון העיר, מהעבודה בשוטפת בתחום וממענה לפניות תושבים.  .3.7

 הביקורת מצאה, כי העירייה לא הגדירה נהלים כתובים לניהול ופיקוח תחום האשפה.  .3.8

כפי שיפורט בהמשך, הביקורת העלתה, כי על העירייה לקיים שורה של פעולות בקרה שוטפות על  .3.9

לא בנהלים כתובים ולא   -קבלני האשפה ועל אתר ההטמנה.  פעולות אלו לא באות לידי ביטוי 

 ל האגף. בתכנית העבודה ש

הביקורת סבורה, כי על העירייה להגדיר נוהל שיסדיר את נושא פינוי האשפה ובכלל זה את  .3.10

אופן אישור כל רכב אשפה המפנה הפיקוח על הפינוי.  בין השאר על הנוהל לכלול הוראות בדבר 

 לאתר ההטמנה ואופן אישור קבלני משנה.

קת מספר פינויים, חיובי הקבלן , מעקב גי, פי ניהול יומנים, בדי –אופן הפיקוח על קבלני הפינוי  .3.11

 אס, בדיקה פיזית של משאיות קבלנים עם התחלת העבודה בעיר ועוד. 

 אופן הפיקוח והבדיקה של אתר ההטמנה וניתוח דוחות ההטמנה  .3.12

 
 תגובת מנהל אגף שפ"ע:

 יוגדרו נהלי עבודה בהתאם לתכנית כתיבת נהלי עבודה המתכוננת בכל אגפי העירייה.
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 הסכמי פינוי אשפה והטמנה .4

 
 ממצאים

 התקשרויות של העירייה הנוגעות לאשפה 3הביקורת בחנה  .4.1

 התקשרות עם חברת "אורוז" למיון והטמנת אשפה.  .4.1.1

 התקשרות עם חברת "מצדר" באמצעות החברה למשק וכלכלה לפינוי גזם.  .4.1.2

 באזור תעשייה.התקשרות עם חברת "י.ר.א.ב" באמצעות החברה למשק וכלכלה לפינוי אשפה  .4.1.3

 

 –חוזה עם חברת מצדר וחוזה עם חברת י.ר.א.ב.   –התקשרה העירייה בשני חוזים  2017ביוני  8ב  .4.2

שערכה החברה למשק וכלכלה שמספרו "לאיסוף, פינוי אשפה ופסולת מוצקה" שניהם דרך מכרז  

ן על שני חוזים .  באותו יום חתמה העירייה על שני חוזים זהים עם קבלני הפינוי וכ19/2016פ"א 

נוספים עם החברה למשק וכלכלה. באותו יום הוציאה העירייה לחברה למשק וכלכלה הוראה 

 חודשים. 36 –. תוקף החוזה 1/7/17להוצאת צו התחלת עבודה ל 

 

" שצורף לחוזה חברת יראב. החברה התחיבה 19/2016"פירוט השירותים פ"א על פי נספח ב'   .4.3

לפינוי ברכבי דחס. בנספח צויין כמות מיכלים לפינוי, תדירות שבועית של פינוי ומחיר לפינוי כל 

כולל עמלת ₪  77,035סוג של כלי אצירה. בסה"כ על פי החישוב עלות הפינוי החודשית תעמוד על 

קף הפעילות מתאים לחוזה ההתקשרות )לפעמים ניהול ומעמ. מעיון בחשבונות החברה עולה ,כי הי

 יותר ולפעמים פחות מההערכה בחוזה(. 

 

" שצורף לחוזה חברת מצדר. החברה התחיבה 19/2016"פירוט השירותים פ"א על פי נספח ב'   .4.4

לפינוי גזם ופסולת גושית . בנספח צויין, כי התשלום יתבסס על מספר ימי משאית מנוף. יום 

ימי משאית )משאית  26נטו כולל מפעיל ופועל. בסה"כ על פי החישוב הוערכו  שעות 8משאית יחשב 

למשאית + מעמ. בסה"כ ע"פ הנספח, עלות הפינוי ₪  1,560אחת לכל יום בחודש( בעלות של 

 כולל עמלת ניהול ומעמ.₪  49,590החודשית תעמוד על 

 
ברה דרך קבע שתי משאיות מפעילה הח 2017מעיון בחשבונות חברת מצדר עולה , כי כבר מיולי  .4.5

 : 7-12.17פינוי ביום. להלן טבלה המסכמת את חשבונות החברה לחודשים 

 
 

  

 אחוז מעל החוזה סכום חשבונית חודש

7.17 98,487 98% 

8.17 101,959 105% 

9.17 82,007 65% 

10.17 93,977 88% 

11.17 98,770 99% 

12.17 99.112 100% 
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המשיכו העבודות של החברה , בהיקף גדול משמעותית מהיקף החוזה באחוזים  1-7.18בחודשים  .4.6

 מעל סכום החוזה.  107%ל  34%שנעו בין  

 . 30/6/2020חודשים כלומר עד  36בחוזים עם החברות מצדר ויראב נקבע כי תוקף החוזה הוא ל  .4.7

. 8/13טמנת פסולת על פי מכרז מספר התקשרה העירייה עם חברת אורוז לביצוע מיון וה 17/2/14ב  .4.8

. 31/1/17ועד  1/2/14. החוזה תקף לשלוש שנים מ 23/2/14החוזה נחתם על ידי גזבר העירייה ביום 

חודשים וזאת על ידי הודעה  12על פי החוזה, ניתן להאריכו לשתי תקופות נוספות כל אחת בת 

 יום לפני תום תקופת החוזה/ ההארכה.   60לקבלן 

 . 31/1/18עד  1/2/17בוצעה הארכה של החוזה עם אורוז, שתוקפה מיום  20/4/17ביום  .4.9

 31/1/19עד  1/2/18בוצעה הארכה נוספת של החוזה, שתוקפה מיום  24/10/17ביום  .4.10

 

 מסקנות והמלצות

דרך החברה למשק וכלכלה נמצאה תקינה. עם זאת, נמצא,  ההתקשרות עם החברות יראב ומצדר .4.11

כי כבר בתחילת ההתקשרות עם חברת מצדר, ההיקף היה כפול מהמוסכם בחוזה. כפי שניתן 

לראות, הערכה לא נכונה של ההתקשרות השפיעה על היבטים שונים בחוזה כגון היקף הערבות, 

משאיות  2רייה הייתה מעוניינת בשירות של בדיקת רכבי פינוי ועוד. הביקורת סבורה, כי באם העי

 פינוי ולא אחת, היה עליה לעגן זאת בחוזה

 בהתקשרות עם חברת אורוז נמצאו מספר ליקויים :  .4.12

כלומר שלושה שבועות לפני החתימה  1/2/14בעוד תחילת עבודה כבר ב  23/2/14החוזה נחתם ב  .4.12.1

 על החוזה. 

חודשים  3כמעט  1/2/17הקודם הסתיים כבר ב  , כאשר החוזה20/4/17הארכת החוזה נחתמה  ב  .4.12.2

 יום לפני פקיעת תוקפו.  60לפני כן, בעוד החוזה מורה על הודעה של 

על העירייה להימנע ממצב בו קבלן פועל בתחומה ללא חוזה בתוקף . על העירייה להקפיד על  .4.12.3

 התחלת עבודה רק לאחר חתימת החוזה על ידי מורשי החתימה שלה. 

חודשים  3לנהל מסמך חוזים, בו ירשמו תוקף החוזים ותתבצע תזכורת לפחות  מומלץ לעירייה .4.13

 לפני סיום תוקף חוזה , על מנת שניתן יהיה לשקול הארכת תוקף החוזה או יציאה למכרז חדש. 

ולא ניתן להאריכו מעבר לכך, על  1/19לגבי מכרז בנושא הטמנה , תוקף החוזה עומד להסתיים ב  .4.14

 יאה למכרז חדש לאתר הטמנה. העירייה להתארגן ליצ

 
  :תגובת מנהל אגף שפ"ע

משאיות ביום , ולכן בוצעה ההגדלה  2מאסיבי בכל רחבי העיר , נדרש היקף עבודה של עקב פרויקט ניקיון 
שנים למשאית נוספת לפינוי גזם בכל  3-בהיקף ההתקשרות עם הספקים הנ"ל. לאחרונה נחתם חוזה חדש ל

 יום.

  החוזה הוארך לשנה נוספת עם חברת "אורוז" ,להטמנהלגבי המכרז בנוגע 
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 חשבוניות ותשלוםהגשת  .5

 רקע

 לחוזה עם חברת אורוז קובע כי :  11סעיף  .5.1

 לחודש חשבון עם דוח ריכוז קליטת פסולת.  3הקבלן יגיש עד ה  .5.1.1

 ימים את החשבון, יתקנו ויעבירו לגזברות.  3המנהל יבדוק תוך  .5.1.2

 עבודה מתום החודש עבורו התשלום.ימי  10הגזברות תשלם תוך  .5.1.3

 לחוזים של חברות יראב ומצדר קובע כי :  10.6סעיף  .5.2

 לחודש חשבון לעירייה.  10הקבלן יגיש עד ה  .5.2.1

 החשבון יכלול פירוט העבודות כולל פירוט פחים , מכולות, מספר משמרות של רכבי מנוף וכו'.   .5.2.2

 יום מתום החודש בו בוצעה העבודה 60החשבון ישולם תוך  .5.2.3

 

 ממצאים

 הביקורת בחנה את החשבוניות והתשלומים בפועל .  .5.3

 חשבוניות של חברת אורוז ומצאה כי :   14הביקורת בדקה  .5.4

לכל החשבוניות מצורף חשבון, המפרט את השירותים שניתנו. על החשבון אין חותמת נתקבל  .5.4.1

 של העירייה וכך לא ניתן לדעת מתי התקבל לבדיקה.  

החשבון חתום על ידי מנהל מחלקת פינוי אשפה ועל ידי אחראית הרכש. שניהם חותמים תוך  .5.4.2

לא נמצאה חתימה של  31/5מ  12577חשבונית  –ציון שמם ותאריך החתימה. במקרה אחד 

ימים מסוף החודש.   6אחראית הרכש.  חלק מהחשבונות לא מאושרים על ידי גורמי העירייה תוך 

לחודש העוקב וארבעה מקרים בהם  6מנהל המחלקה חתם עד וכולל מקרים בהם  6נמצאו 

 9לחודש העוקב. בשבעה מקרים הליך האישור הסתיים עד  6אחראית הרכש חתמה עד וכולל 

עבור  17/8וב  5.18עבור חשבונית  13/6ב  –לחודש העוקב ובשניים הוא הסתיים רק לאחר מכן 

 .   7/16חשבונית 

 כת חישוב של ההצמדה החלה בכל חשבון. נמצא, כי אחראית רכש עור .5.4.3

החשבוניות חתומות על ידי מנהל אגף שפ"ע + מנהל מחלקת פינוי אשפה. נמצא, כי חתימת מנהל  .5.4.4

 אגף שפ"ע מתבצעת ללא רישום תאריך חתימה. 

ימי עסקים לאחר תום החודש בו  10לא מבוצע עד  נמצא, כי בחלק מהמקרים התשלום לאורוז .5.4.5

ולגבי  16/8/16בוצע לגבי חשבונית אחת ב  7.16תשלום עבור חודש  –בוצעה העבודה. כך לדוגמא 

 .  19/8/18בוצע עבור שתי החשבוניות ב  7/18. תשלום עבור 21/8/16חשבונית שנייה ב 

 חשבוניות של חברת משכ"ל ומצאה כי :  6הביקורת בדקה  .5.5

לחשבוניות מצורף פירוט )מספר מכולות, מספר פחים, מספר ימי מנוף(. על החשבון יש חתימה  .5.5.1

של החברה למשק וכלכלה ולעיתים של לוגאסי יועצים. כן מאשרים את החשבון מנהל המחלקה 

ואחראית רכש.  נמצא, כי אין חותמת נתקבל על החשבון. חתימה של החברה למשק מתבצעת 

על פינוי מכולות צורף  2018החודש העוקב. כך לדוגמא: לחשבונית מאפריל לעיתים לקראת סוף 

על ידי החברה למשק וכלכלה ועל ידי אחראית רכש  27/5/18פירוט מכולות.  הפירוט חתום מיום 
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. 3/7/18על פינוי גזם צורף חשבון חתום על ידי החברה למשק ב  2018. לחשבונית ממאי 21/5/18ב 

 . 25/7/18ל ידי החברה למשק ב חתום ע 6/18חשבון מ 

  נמצא, כי מנהל אגף שפ"ע חותם על החשבוניות ללא רישום תאריך. .5.5.2

 יום מתום חודש העבודה.  62בדרך כלל לאחר  –נמצא, כי החשבוניות משולמות במועד  .5.5.3

 

 מסקנות והמלצות

 

רת הביקורת סבורה, כי הליך האישור והתשלום נעשה בצורה טובה בעירייה. עם זאת, הביקו .5.6

 ממליצה על מספר שיפורים בהליך 

הביקורת ממליצה להקפיד על כך, שכל חשבון יוחתם בחותמת נתקבל של העירייה ורק אז יועבר  .5.7

 לבדיקה. 

ימי עבודה ובמקרים  10ימים ותשלום תוך  6נקבע אישור תוך  –לגבי חשבונות של חברת אורוז   .5.8

זה. הביקורת סבורה, כי במכרז הבא, על העירייה לקבוע הליך אישור  רבים לא עומדים בלו"ז

ימים לאישור ולקבוע מועד  10ימים להגשת החשבונית,   5ארוך יותר. לכל הפחות יש להקצות 

 לחודש העוקב. 20תשלום קבוע ב 

 
  :תגובת מנהל אגף שפ"ע
 מקובל ומבוצע בשוטף.
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 ערבויות וביטוחים .6

 
 החוזההוראות  -רקע 

 
 לחוזה עם חברת אורוז העוסק בערבות, קובע כי :  12סעיף  .6.1

מסכום החוזה השנתי  5%על הקבלן להפקיד ערבות ביצוע בנוסח כמצורף לחוזה בסך השווה ל  .6.1.1

 ₪. אלף  317המוערך. הסכום נקבע ל 

יום לפני פקיעת  21חודשים ממועד החתימה על החוזה.  14ערבות הביצוע תהיה בתוקף ל  .6.1.2

יום נוספים  60, יאריך הקבלן את תוקף הערבות , כך שהערבות תהיה תמיד בתוקף ל הערבות

 מעבר למועד סיום ההתקשרות

 לחוזים של חברות יראב ומצדר, העוסקים בערבות קובעים כי :  10.16-10.18סעיפים  .6.2

מסכום החוזה השנתי  5%על הקבלן להפקיד ערבות ביצוע בנוסח כמצורף לחוזה בסך השווה ל  .6.2.1

 המוערך. הסכום לא נקבע בחוזה. 

יום לפני פקיעת  14יום נוספים מעבר למועד סיום ההתקשרות.  30ערבות הביצוע תהיה בתוקף ל  .6.2.2

 הערבות, יאריך הקבלן את תוקף הערבות.  

 עוסק בביטוח וקובע כי : לחוזה חברת אורוז 13סעיף  .6.3

 מיליון דולר למקרה ולתובע.   1החברה תערוך ביטוח צד ג' בסכום של  .6.3.1

 מיליון דולר למקרה ולתקופה.  5מיליון דולר לתובע ו  1.5החברה תערוך ביטוח חבות מעבידים  .6.3.2

 חובה, מקיף/ צד ג'. –כן מחייב החוזה עריכת ביטוחים לרכבי החברה  .6.3.3

 של מצדר ויראב עוסק בביטוח וקובע כי לחוזים  8.5-8.8סעיפים  .6.4

 למקרה ולתובע.  ₪ מיליון  4החברה תערוך ביטוח צד ג' בסכום של  .6.4.1

 מיליון ש"ח לתובע, למקרה ולתקופה.  6החברה תערוך ביטוח חבות מעבידים בסך  .6.4.2

 חובה, מקיף/ צד ג'. –כן מחייב החוזה עריכת ביטוחים לרכבי החברה  .6.4.3

 
 הביקורת ממצאי

 
. החוזה היה לשלוש שנים עד 1/2/14חברת אורוז החלה לעבוד עבור העירייה על פי החוזה ב  .6.5

 . 1/19הוארך החוזה בשנה נוספת עד  10/17. אז הוארך בשנה נוספת. ב 31/1/17

תוקף הערבות ₪. אלפי  317הוציאה הקבלן אורוז ערבות לטובת העירייה על סך  25/2/14ב   .6.6

)הביקורת לא קיבלה עותק מהארכת  30/4/17כל הנראה בשנה, עד . הערבות הוארכה כ30/4/16

הוארכה הערבות שוב עד  9/4/18. ב 30/4/18הוציא הקבלן הארכת ערבות עד  24/5/17הערבות(. ב 

 . 31/1/19. כאמור החוזה הנוכחי מסתיים ב 30/4/19

 5%ות ל מכיוון שהיקף העבודה של אורוז גדל במשך השנים, הביקורת בדקה התאמת הערב .6.7

כך ₪. אלפי  6,089 2017ב ₪. אלפי  5,670שולם לאורוז סך של  2016מסכומי העבודות בפועל. ב 

 מהעבודות ולכן תקין.  5%מהווה יותר מ ₪ אלפי  317שהערבות של 

 חודשים.   36שתוקפם ל  1/7/17החברות יראב ומצדר עובדות עם העירייה בחוזים מ  .6.8

אלפי  595)כ ₪  49,591דר, היקף ההתקשרות החודשי הוא על פי נספח ההתקשרות עם חברת מצ .6.9

ניתנה ערבות של  28/6/17ביום ₪.  29,754לשנה( . בהתאם חושב סכום הערבות והועמד על ₪ 
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הוארכה הערבות הנ"ל עד יום  28/5/18. ב 30/6/18לטובת העירייה שתוקפה ₪  29,754מצדר על 

30/6/19 . 

אלפי  924)כ ₪ אלפי  77, היקף ההתקשרות החודשי הוא על פי נספח ההתקשרות עם חברת יראב .6.10

ניתנה ערבות של יראב  1/6/17ביום ₪.  46,221לשנה( . בהתאם חושב סכום הערבות והועמד על ₪ 

 . 30/6/20לטובת העירייה שתוקפה עד ₪  46,221על 

דקה כפי שצויין, היקף העבודה של חברת מצדר היה גדול מהאמור בנספח לחוזה.  הביקורת ב .6.11

מסכומי העבודות בפועל.  על פי כרטיס הנהלת החשבונות של החברה  5%התאמת הערבות ל 

, היקף העבודות של פינוי גזם )חברת 6/18ונסתיימה ב  7/17למשק וכלכלה, בשנה שהתחילה ב 

( הייתה צריכה 5%כלומר, על פי החישוב הנ"ל ערבות החברה )₪. אלפי  1,098מצדר( עמד על 

 מעל הערבות בפועל.   84%כ  -₪ אלף  55לעמוד על כ 

אישורים על ביטוח של  3. העירייה מסרה לביקורת 2/14חברת אורוז החלה לעבוד עם העירייה ב  .6.12

 חברת מגדל עבור הקבלן אורוז :

 .31/12/14ועד  1/1/14עבור ביטוח מ  26/2/14אישור שניתן ב  .6.12.1

 31/12/17ועד  1/1/17עבור ביטוח מ  25/5/17אישור שניתן ב  .6.12.2

 . 31/12/18ועד  1/1/18עבור ביטוח מ  16/10/18אישור שניתן ב  .6.12.3

 סכומי הביטוחים ושאר ההוראות תואמים את האמור בחוזה עם החברה.  .6.12.4

אישורים על ביטוח של  2. העירייה מסרה לביקורת 7/17חברת מצדר החלה לעבוד עם העירייה ב  .6.13

 חברת הראל עבור הקבלן מצדר : 

 .30/6/18ועד  1/7/17עבור ביטוח מ  28/6/17ניתן ב אישור על הארכה ש .6.13.1

  30/6/19ועד  1/7/18עבור ביטוח מ  2/7/18אישור על הארכה שניתן ב  .6.13.2

במסגרת אישורי הביטוח , הגישה החברה רשימה של הרכבים המבוטחים שלה. הרשימה כללה  .6.13.3

, 23843601רק את אחד הרכבים העובדים עבור החברה.  רכב נוסף שעובד עבור החברה ושמספרו 

לא נכלל ברשימת הרכבים המבוטחים. בנוסף, שני קבלני משנה העובדים עבור החברה, לא 

 למשק וכלכלה או לעירייה.  המציאו ביטוחים לחברה

 סכומי הביטוחים ושאר ההוראות תואמים את האמור בחוזה עם החברה. .6.13.4

אישורים על ביטוח של  3. העירייה מסרה לביקורת 7/17חברת יראב החלה לעבוד עם העירייה ב  .6.14

 חברת הראל עבור הקבלן מצדר : 

 31/7/17ועד  10/8/16אישור ביטוח של חברת הראל שניתן מ  .6.14.1

 .31/1/19ועד  1/8/17עבור ביטוח מ  1/8/17על הארכה שניתן ב  אישור .6.14.2

  31/7/19ועד  1/8/18עבור ביטוח מ  1/8/18אישור על הארכה שניתן ב  .6.14.3

במסגרת אישורי הביטוח , הגישה החברה רשימה של הרכבים המבוטחים שלה. הרשימה כללה  .6.14.4

 36857901החברה ושמספרו רק את אחד הרכבים העובדים עבור החברה.  רכב נוסף שעובד עבור 

 לא נכלל ברשימת הרכבים המבוטחים.

 סכומי הביטוחים ושאר ההוראות תואמים את האמור בחוזה עם החברה. .6.14.5
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אחד של יראב ואחד של מצדר, לגביהם לא נמצא אישור ביטוח הם רכבים  –יודגש, כי שני הרכבים  .6.15

( , לא נכללו רכבים אלו 7/17. כאשר החברה נתנה במקור את אישורי הביטוחים )2018משנת 

 במצבת הרכבים שלה. 

 

 מסקנות והמלצות

 
 הביקורת מצאה ליקויים בקבלת ערבויות מהקבלנים ולהלן עיקרם : .6.16

מהחוזה. אך הערבות  5%יום מתום החוזה וסכומה מתאים ל  90היא עד  ערבות של חברת אורוז .6.16.1

הוארכה הערבות רק ב  2017יום לאחר תחילת העבודות. בשנת  25 -  25/2/14ניתנה באיחור ב 

יום לאחר שתוקפה פג. לאור זאת, היו תקופות בהן החברה פעלה ללא ערבות  24,  24/5/17

 כנדרש. 

יראב ניתנו והוארכו במועד. עם זאת, הערבויות הינן לתאריך סיום הערבויות של החברות מצדר ו .6.16.2

 יום לאחר מועד סיום החוזה.  30החוזה בעוד על פי החוזה, מועד פקיעתן אמור להיות 

הערבות של חברת מצדר חושבה על פי סכום החוזה המקורי, אלא שמתחילת ההתקשרות העלות  .6.16.3

כמעט כפולה. על פי היקף הפעילות עם החברה בשנה הראשונה לפעילותה, גובה  בפועל היתה

 מהערבות שניתנה בפועל.  85%הערבות היה צריך להיות גדול ב 

 הביקורת ממליצה מספר שיפורים שיסייעו לפקח על נושא הערבויות של הקבלנים :  .6.17

ת הערבות, התאריך ניהול מעקב ממוחשב אחר ערבויות. יש להזין במחשב את תאריך פקיע .6.17.1

לחידושה על פי החוזה ותוקפה על פי החוזה. על האחראית על הערבויות לנהל מעקב ולקבל 

 תזכורת לחידוש הערבות זמן מספק לפני פקיעתה. 

לבדוק אחת לתקופה את התאמת הערבות להיקף העבודות המבוצעות בפועל, על מנת שסכום  .6.17.2

 קבע בחוזה. מהעבודות כפי שנ 5%הערבות אומנם יעמוד על 

נמצא, כי האישורים על הביטוחים של חברת אורוז ניתנו לעירייה באיחור רב. אישור ראשון  .6.17.3

חודשים לאחר תום הביטוח הקודם  5יום לאחר תחילת העבודות, אישור שני כ  25נמסר לעירייה 

לאחר תחילת הביקורת ובקשת מסמכים במסגרתה.  – 16/10/18נמסר רק ב  2018והאישור לשנת 

יוצא מכך, כי העירייה עבדה עם החברה במשך חודשים ארוכים בלא שווידאה שיש בידה ביטוח 

 תקף. 

. עם זאת נמצא כי הביטוחים של החברות יראב ומצדר הומצאו לחברה למשק במועד תקין  .6.17.4

לא כללו רכבים חדשים של החברות. כמו כן לחברת מצדר  2018,האישורים של הביטוח לשנת 

 גביהם לא קיבלה העירייה אישורי ביטוח. קבלני משנה, של

ניהול מעקב ממוחשב אחר ביטוחים. יש להזין במחשב את תאריך סיום הביטוח. על האחראית  .6.17.5

על הרכש לנהל מעקב ולקבל תזכורת לקבלת אישור על הארכת הביטוח זמן מספק לפני סיומו. 

קבוע כי רכב כזה יצטרך יש להסדיר בנוהל, כניסת רכב חדש לשימוש בעירייה. על העירייה ל

להציג בפניה אישור ביטוח תקף כתנאי לעבודתו אצלה. יש להקפיד כי גם קבלני משנה יאושרו 

 על ידי העירייה ויצרפו אישורי ביטוחים כנדרש. 

לביקורת לא ברור, האם הערבות של הקבלן חלה על קבלני משנה. יש לבחון חלות הערבות של  .6.18

לא להימצא במצב בו קבלן משנה גרם נזק ולא ניתן לממש את הקבלן לגבי קבלנים אלו, כדי 

 הערבות בגינו. 
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 בדיקת רכבים וקבלני משנה .7

 רקע

 
לחוזה עם חברות מצדר ויראב קובע כי הקבלן ימציא את פרטי הרכבים לביצוע  2.2.1סעיף  .7.1

 השירותים נשוא חוזה זה, מותאמים במספרם ובסוגם לרשות המזמינה

 לחוזה עוסק באיסור הסבת זכויות וקובע כי:  7סעיף  .7.2

 הקבלן אינו רשאי להסב את החוזה כולו או חלקו לאחר .7.2.1

הקבלן מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של הרשות המזמינה, להעסקתו של קבלן משנה  .7.2.2

 וההסכמה תוכל להינתן בסייגים, שהקבלן יתחייב במפורש למלאם. 

 אינה פוטרת את הקבלן ממחויבותיו לפי ההסכם.  הסכמת הרשות לקבלן משנה כאמור, .7.2.3

 2014לחוזה עם החברות קובע, כי לצורך השירותים לרשות יש להשתמש ברכבים משנת  2.6סעיף  .7.3

 שנים.  5ומעלה. בכל מקרה, אין להשתמש ברכבים בני יותר מ 

ידי משאיות קובע כי האיסוף יעשה על  6.1לחוזה עוסק בפינוי גזם ופסולת גושית. סעיף  6סעיף  .7.4

מ"ק ויכולת העמסה אפקטיבית של  28טון לפחות עם מנוף וארגז בנפח  18שלהן שלדות במשקל 

 טון לפחות.  4פסולת במשקל 

הביקורת ניתחה חשבונות שמגישים הקבלנים יראב ומצדר לעירייה על מנת לאתר שימוש בקבלני  .7.5

רכבים, שאינם של העירייה  משנה.  הביקורת ניתחה גם דוחות של אתר ההטמנה, על מנת לאתר

 ואינם שייכים לקבלנים יראב ומצדר. 

 

 ממצאים

 
 23930601הביקורת מצאה, כי הקבלן מצדר, מעסיק דרך קבע שני רכבים של קבלני משנה מספר  .7.6

 . כך לדוגמא :3660978ומספר 

 
אלפי  53ימי פינוי בעלות של כ  28חוייב עבור פינוי שבוצע על ידי רכבי קבלני המשנה  2018במאי  .7.6.1

כולל מעמ ועמלת ניהול.  בנוסף, באותו חודש חויב עבור פינוי באמצעות רכבי בבעלות הקבלן ₪ 

 ₪(אלפי  50 –ימים )עלות כ  26מצדר 

 –ימי פינוי )עלות כ  25בבעלות קבלני המשנה, חוייב עבור פינוי, שבוצע על ידי רכבים  2018ביוני  .7.6.2

 ימי פינוי, שבוצעו באמצעות רכב בבעלות הקבלן מצדר.   25בנוסף חויב עבור ₪( , אלפי  48

הביקורת קיבלה מהעירייה ומהחברה למשק וכלכלה, רישיונות של הרכבים שביצעו את הפינוי.   .7.6.3

 1/18, 7/17רכבים חדשים שעלו לכביש ב יראב ומצדר היו  –נמצא, כי הרכבים של החברות עצמן 

כלומר,  3/12. עם זאת נמצא, כי לגבי אחד מהקבלני המשנה, הרכב שברשותו עלה לכביש ב 5/18ו 

 היה בן יותר מחמש שנים בכל תקופת החוזה. 

נמצא, כי הקבלן מצדר העסיק קבלני משנה בהיקף נרחב על ידי העירייה , מבלי שהדבר אושר  .7.6.4

על פי האמור בחוזה. נמצא, כי אחד הרכבים שהועסק על ידי הקבלן היה בן יותר מחמש שנים 

וכי שני הרכבים של קבלן המשנה לא מסרו לעירייה או לחברה למשק אישור על ביטוחים. כמו 
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כולל שני רכבי קבלני המשנה, נמוך  –שקלם של כל רכבי הפינוי של קבלן פינוי גזם כן נמצא, כי מ

 מהנדרש על פי החוזה. 

הביקורת עיינה ברשיונות רכבי הפינוי של חברת מצדר ומצאה, כי לכולם אישור העמסה  .7.6.5

 טון. להלן פירוט  18טון לפחות. עם זאת, משקלן הכולל לא מגיע ל  4אפקטיבית של 

 נפח משקל נטו משקל כולל מספר רכב

23843601 14,990 4,250 7,698 

3660978 14,990 4,010 7,146 

23930601 14,990 4,250 7,698 

 

 
 מסקנות והמלצות

 הביקורת מצאה, כי העירייה לא הגדירה נוהל מסודר לרישום רכב לפינוי עבור העירייה.  .7.7

הביקורת מבקשת להדגיש, כי כל רכב המאושר לפנות אשפה לאתר ההטמנה, משמעותו חיוב  .7.8

העירייה על ידי אתר ההטמנה בשל פינוי אשפה על ידי אותו רכב. הביקורת סבורה, כי הליך 

 האישור של רכבים לחיוב העירייה באתר צריך להיות מוסדר בנוהל. 

שור רכבים ולהעבירו לאתר ההטמנה. על מנת לחייב הביקורת ממליצה לעירייה, להגדיר נוהל לאי .7.9

את העירייה, על אתר ההטמנה לקבל אישור בכתב של העיריה לחיוב על ידי אותו רכב. אישור 

הרכב על ידי העירייה יתבצע, רק לאחר שזו תקבל רישיון של הרכב, תוודא, כי הרכב עומד בכל 

רייה.  על העירייה לוודא בין השאר גיל תנאי החוזה ושייך לאחד מהקבלנים להם הסכם עם העי

 הרכב, קיום ביטוחים ועוד. 

על העירייה להקפיד על הוראות החוזה בקשר להעסקת קבלני משנה. יש להפסיק מידית העסקת  .7.10

 קבלני משנה, שהועסקו ללא אישור כדין של העירייה. 

במקרים שבהם הפינוי על העירייה לנתח את דוחות הפינוי של הקבלן מצדר ולהחליט כיצד לנהוג  .7.11

שנים, וכן במקרים של רכבים שמשקלם  5נעשה על ידי קבלן משנה, שלו רכב ישן שגילו עולה על 

 .נמוך מהקבוע בחוזה

 
  :תגובת מנהל אגף שפ"ע

"חברת "אורוז" , נבדקים מס' הרכבים  -מבוצעת בדיקה בשוטף בכל חשבונית המתקבלת מאתר ההטמנה
 ונבדקים ימי הפינוי של הרכבים.שביצעו את הפינויים 

 .שנים 5שגילה עולה על  חלופיתרק במקרה של תקלה באחד המשאיות מתבצע פינוי במשאית 

  



 

49 
 

 ניהול יומנים ובדיקת ימי פינוי .8

 
 רקע

לחוזה עם חברות מצדר ויראב קובע ,כי הקבלן ינהל יומן עבודה של כל העבודות כולל  2.34סעיף  .8.1

 פרטי העובדים בכל יום עבודה ומספרי הרכבים. הרישום יהיה ממחושב. 

העוסק בפינוי מכולות קובע כי הקבלן ינהל יומן עבודה יומי בו יצויינו כל המכולות על  5.19סעיף  .8.2

שפינה הקבלן. ימציא את פרטי הרכבים לביצוע השירותים נשוא חוזה זה,  פי כתובתן ומיקומן

 מותאמים במספרם ובסוגם לרשות המזמינה

שעות עבודה נטו. שיבוצעו על  8לחוזה העוסק בפינוי גזם, משמרת עבודה משמעה  6.4על פי סעיף  .8.3

ת השירותים שינתנו ידי נהג ועוזר.  הוראה זהה מופיעה בנספח ב' לחוזה עם חברת מצדר המגדיר א

 לעיריית נצרת עילית )להלן הנספח(. 

סבבים לפחות  2-3לנספח קובע כי לעניין יום עבודה של משאית מנוף, הקבלן ידרש ל  3סעיף  .8.4

החוזה והנספח אינם מגדירים את הסכום שיחוייב עבור יום עבודה מקוצר של   במשמרת עבודה.

 סבב אחד. 

 
 ממצאים

 
לביקורת נמסר , כי כל דוחות העבודה של החברות הקבלניות מתוייקים יחד עם חשבוניות  .8.5

 הקבלנים בהנהלת החשבונות. 

הביקורת בדקה באופן מדגמי בתיקי הנהלת החשבונות ומצאה כי שני הקבלנים לא מגישים יומני  .8.6

 עבודה.  

שוואה מדגמיות עם נתוני הביקורת מצאה, כי העירייה והחברה למשק וכלכלה לא ערכו בדיקות ה .8.7

 אתר ההטמנה.  

 להלן פרטים על המסמכים המצורפים לחשבונות : .8.8

אצל יראב מספר כלי אצירה מכל  –שני הקבלנים מגישים חשבון בו יש ריכוז עבודות שביצעו  .8.8.1

 סוג שפונו, אצל מצרד מספר ימי פינוי שחוייב. 

יצעו פינוי בכל יום. כן יש סיכום מצדר מגיש בנוסף דף עבודה ובו מפורטים מספרי הרכבים שב .8.8.2

 של סה"כ ימי הפינוי לכל רכב בכל חודש. סיכום הימים מתאים לחיוב בחשבון. 

יראב מצרף לחשבון טבלה המפרטת כמה כלי אצירה מכל סוג פונו בכל יום פינוי. בטבלה אין  .8.8.3

 פירוט של מספרי הרכבים ושעות עבודה. 

. העירייה לא הצליחה 1.18ו  10.17ירוט לחודשים הביקורת מצאה, כי הקבלן מצדר לא הגיש פ .8.8.4

 למצוא פרטים על מועדי הפינוי בחודשים אלו.  

כל הדוחות של הקבלנים מצורפים לחשבונות כניירות. אף אחד מהקבלנים לא מגיש דוח  .8.8.5

 ממוחשב כלשהו.   

 
 בדיקה מדגמית 

 
הביקורת ניתחה את דוחות חברת אורוז, המפרטים את מועדי ושעות ההטמנה תוך ציון סוג  .8.9

הפסולת ומספר הרכב שביצע את הפינוי. הביקורת השוואתה דוחות אלו לחשבונות שמגישות 
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. )כאמור לגבי מצדר, לא נמצאו דוחות 6.18ו  5.18, 1.18, 10.17החברות מצדר ויראב בחודשים 

 (. 1.18ו  10.17החברה לחודשים 

הביקורת מצאה, כי בחודשים מאי ויוני, החברה הגישה בכל יום פינוי, חיוב עבור שתי משאיות  .8.10

משאיות פינוי.  מבחינת הנתונים עולה , כי חלק  3פינוי. בשני מועדים בחודש מאי, חוייב עבור 

 : מהימים עבורם חוייב, אחד מרכבי הפינוי ביצע רק סבב פינוי אחד. להלן פירוט

 3660978 23843601 23930601 פרטים/ מספר משאית

מספר   - 2018מאי 
ימים בהם בוצע סבב 

 אחד

7 3 2 

תאריכים   - 2018מאי 
 בהם בוצע סבב אחד

1/5 ,8/5 ,10/5 ,
11/5 ,15/5 ,18/5 ,

25/5 

3/5,11/5,14/5 4/5,18/5 

מספר   - 2018יוני 
ימים בהם בוצע סבב 

 אחד

2 1  

תאריכים   - 2018יוני 
 בהם בוצע סבב אחד

1/6,18/6 20/6  

 

כמו כן, הביקורת בדקה את השעות בהן הגיעו המשאיות לאתר הפינוי בחודשים שנבדקו ומצאה,  .8.11

כי חלק מהמשאיות שביצעו פינוי אחד ליום,  סיימו את יום העבודה )הגיעו לאתר ההטמנה( לפני 

מקרים נוספים  11. בעוד 5.18,6/18, 1/18מקרים בחודשים  9כך היה ב  –בצהריים  12:00השעה 

בבוקר,  8:00. בהתחשב בכך שפינוי גזם לא מתחיל לפני 15:00עד  12:00המשאיות סיימו פינוי ב 

 שעות בימים אלו.  8לא יכול להיות כי המשאיות עבדו 

עת ההגעה לאתר ההטמנה. הביקורת בדקה, גם לגבי משאיות שביצעו שני פינויים ביום את ש .8.12

המשאיות הגיעו לאתר ההטמנה  -מקרים בשלושת החודשים שנבדקו   25הביקורת מצאה, כי ב 

 . כלומר, גם לגבי מקרים אלו יש חשש כי לא בוצע יום עבודה מלא. 14:00עד השעה 

ני חויב יום פינוי בהם בוצע סבב אחד בלבד ובחודש יו 12כפי שניתן לראות, בחודש מאי חויב עבור  .8.13

+ עמלת ניהול. ממע"₪+  1,560ימי פינוי בהם בוצע סבב אחד בלבד. עלות יום פינוי הינה  3עבור 

הביקורת חישבה ומצאה, כי באם היה מחויב עבור חצי יום משאית, בכל יום בו בוצע רק סבב 

 ₪.  2,861סך של   2018וביוני ₪  11,444סך של   2018חוסכת במאי  האחד, העירייה היית

. עם זאת , על פי החשבון שנמסר 1/18כאמור, בעירייה לא נתקבל או לא נשמר דוח תאריכי פינוי ל  .8.14

ימי פינוי. הביקורת בדקה ומצאה, כי בחודש  36לביקורת, ניתן ללמוד, כי הקבלן מצדר חייב עבור 

משאית.  ימי 34ימים ובשבעה ימים בוצע פינוי על ידי שתי משאיות. בסה"כ היו  27זה בוצע פינוי 

כמו כן, הביקורת מצאה, כי בשלושה ימי פינוי בהם עבדה משאית אחת בוצע סבב פינוי אחד ביום 
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בלבד. כמו כן, בשלושה ימים נוספים, בהם עבדו שתי משאיות, אחת מהמשאיות ביצעה סבב אחד 

 בלבד.  

רק סבב  הביקורת חישבה ומצאה, כי באם היה מחויב עבור חצי יום משאית, בכל יום בו בוצע .8.15

  2018חוסכת בינואר  הימי הפינוי שבוצעו, העירייה היית 34אחד, וכן באם הקבלן היה מחייב עבור 

 ₪ 9,537סך של 

 הביקורת מצאה, כי העירייה לא קיזזה לקבלן תשלומים בחודשים אלו.   .8.16

, כי הביקורת העלתה, כי העירייה לא מפקחת על נוכחות נהג ועוזר בכל יום פינוי. לביקורת נמסר .8.17

 ידוע לעירייה כי בחלק מהימים לא מצטרף לנהג עוזר. 

סה"כ הביקורת חישבה, כי פיקוח אפקטיבי ובדיקת חשבונות הקבלן מצדר, הייתה יכולה לחסוך  .8.18

עבור שלושת החודשים שנדגמו בלבד וזאת רק בגין ימי פינוי בהם בוצע סבב ₪ אלפי  24לעירייה כ 

 כחות של עוזר. אחד בלבד , ללא קיזוז בגין חוסר נו

 
 

 מסקנות והמלצות

הביקורת מצאה, כי הקבלנים אינם מגישים יומני עבודה כנדרש בחוזה. כמו כן הקבלנים אינם  .8.19

 מגישים דוחות עבודה ממוחשבים. 

הביקורת מצאה, כי העירייה והחברה למשק וכלכלה לא ערכו בדיקות השוואה מדגמיות עם  .8.20

 נתוני אתר ההטמנה.  

מכיוון שהדוחות לא ממוחשבים, על מנת לבדוק את דיווחי החברות על ימי פינוי, הביקורת  .8.21

 נאלצה לערוך השוואה ידנית או להקליד נתונים. 

הביקורת מצאה, כי הקבלן מצדר חייב עבור יום פינוי מלא, גם כאשר מנתוני חברת ההטמנה  .8.22

וללת של חיובים אלו בשלושת עולה כי בוצע פינוי אחד בלבד באותו יום. סה"כ העלות הכ

 העירייה לא קיזזה לקבלן סכומים אלו.₪. אלפי  24החודשים שנבדקו, עמדה על כ 

כמו כן, נמצא, כי בחלק מהימים לא מצטרף לקבלן עוזר ואף שהדבר ידוע לעירייה, היא לא  .8.23

 מקזזת לקבלן תשלומים בגין ימים אלו.  

ו אשפה לאתר ההטמנה גם בימים שאינם ימי הביקורת מצאה, כי משאיות של הקבלן יראב פינ .8.24

פינוי. יודגש, כי בימים שאינם ימי פינוי של העירייה, משאיות הקבלן עשויות לפנות אשפה עבור 

גורמים אחרים. עקב כך, החשש של הביקורת הוא כי בימים אלו האשפה שפונתה לא הייתה 

על ידה. סה"כ עלות פינוי  אשפה של העירייה, אך הטיפול באשפה חויב על העירייה ושולם

₪ אלפי  32האשפה בימים אלו )כאמור פינוי על ידי משאיות של יראב בלבד( עמדה על כ 

 בשלושת החודשים שנבדקו. 

כפי שציינה הביקורת,  על העירייה )ועל החברה למשק וכלכלה המפקחת מטעמה( לקיים שורה  .8.25

של פעולות בקרה שוטפות על קבלני האשפה ועל אתר ההטמנה. הביקורת סבורה, כי לנוכח 

ממצאים אלו, אמצעי הפיקוח שהפעילה העירייה לא היו מספקים ויתכן שנגרם לה נזק כלכלי 

 משמעותי. 

וזרת על המלצתה, להגדיר נוהל שיסדיר את נושא פינוי האשפה.  בין השאר על הנוהל הביקורת ח .8.26

 פיקוח על הקבלנים : לכלול הוראות בדבר 
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יש לאשר כל רכב אשפה המפנה לאתר ההטמנה. לגבי קבלנים העובדים עם העירייה רק חלק  .8.26.1

מימי השבוע, יש להגדיר לאתר ההטמנה מהם, ימי הפינוי ולבקש להגדיר במערכת לא לקלוט 

 משאית של הקבלן על חשבון העירייה, שלא בימי פינוי.  

ח ממוחשב של הפינויים באותו חודש יש להגדיר בנוהל, לקבל מחברת אורוז חשבון בליווי דו .8.26.2

 )כפי שקיבלה הביקורת( יש לערוך את הבדיקות הבאות :

 בדיקה כי כל הרכבים המפנים הם אומנם רכבי קבלנים.  .8.26.3

 בדיקה כי כל משאית שחוייבה על ידי קבלן פינוי הגזם, ביצעה לפחות שני סבבי פינוי ביום.  .8.26.4

 אתר הטמנה רק בימי פינוי שלו בעירייה. בדיקה כי קבלן פינוי של אזור התעשיה, מפנה ל .8.26.5

 
  :תגובת מנהל אגף שפ"ע

אכן היתה בעיה בעבר עם נהג מסויים, מחברת יראב, שלא עבד לפי דרישות החוזה וההתקשרות עימו הופסקה. 
 סבבי פינוי ביום. 2-3כיום כל משאיתת מבצעת לפחות 

שהמשאיות פינו לאתר הטמנה בתוך הרשות ולכן פינויים בנוגע לפער בחיוב על ימי הפינוי , לעיתים היו ימים 
 אלו לא נמצאים בדוחות אתר ההטמנה של חברת "אורוז".

 

 
 בקרות באתר הטיפול בפסולת ובדיקות משקל .9

 רקע

 
לעיריית נצרת עילית התקשרות לצורך טיפול באשפה עם חברת אורוז. הטיפול באשפה מבוצע  .9.1

 בתחנת המעבר של החברה, הנמצא בכפר כנא. 

נספח ד לחוזה מגדיר מפרט דרישות לביצוע. על פי סעיף ד לנספח, על הקבלן להכין דוח חודשי  .9.2

של כמות פסולת לפי סוגים, על בסיס תעודות השקילה כולל פירוט של מספר תעודה, תאריך, 

שעת כניסה, מספר רישוי משאית, שם הספק, תיאור סוג פסולת, שם המוביל, משקל ברוטו, 

 טרה.   משקל נטו ומשקל

כן קובע הסעיף, כי הקבלן ידווח לעירייה על כמות פסולת שהופרדה ומוינה למטרות מיחזור,  .9.3

 מכמות הפסולת. 25%בשיעור שלא יעלה על 

 
 ממצאים 

 
הביקורת מצאה, כי חברת אורוז מצרפת לחשבונות, שהיא מגישה לעירייה, פירוט של המשאיות  .9.4

. עם זאת, הפירוט מוגש כמסמך ולא כקובץ שפינו לאתר כולל כל הפרטים שנדרשו בנספח

 ממוחשב ועל כן העירייה לא יכולה לנתח את הנתונים שבו. 

הביקורת מצאה, כי אחת לשנה מגישה תחנת המעבר לעירייה דוח על טיפול בפסולת. ביום   .9.5

. על פי הדוח, בסה"כ טופלו על ידי 2017הוגש לעירייה דוח על מיחזור פסולת לשנת  25/2/18

טון המהווים כ  7,814טון אשפה, מתוכם מוחזר וטופל )קומפוסט, גזם וכו(  22,484המעבר  תחנת

 מסך האשפה.  35% –
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 הביקורת ביקרה בתחנת המעבר.  .9.6

הכניסה לתחנת המעבר אפשרית רק דרך המשקל של התחנה. כך למעשה, כל משאית הנכנסת  .9.7

את לוחית הרישוי ועל פיה לתחנה נשקלת באופן אוטומטי. בכניסה מוצבת מצלמה המצלמת 

 מבוצע סיווג המשאית לרשות המשלמת עבור הטיפול בפסולת. 

 כאשר המשאית יוצאת מהתחנה, היא נשקלת שוב , הפעם ללא האשפה.  .9.8

 המשקל של התחנה נבדק ואושר ויש לו אישור בדיקת תקינות תקף. .9.9

חודשים  הביקורת ניתחה את הדוחות הממוחשבים, שקיבלה בתחנת המעבר עבור מספר .9.10

מדגמיים. הביקורת השוואתה את כמות הפסולת שדווחה על ידי תחנת המעבר לכל משאית עם 

המשקל המותר של המשאית על פי רישיון הרכב שלה. כאמור, עבור חלק ממשאיות הקבלנים לא 

 נמסר לביקורת רישיון רכב ולכן לא ניתן היה לערוך את ההשוואה עבור משאיות אלו.

י על פי הדוחות של תחנת המעבר, לעיתים קרובות , הרכבים נושאים אשפה הביקורת מצאה, כ .9.11

מקרים בהם החריגה  99נמצאו  6/18ו  5/18, 1/18במשקל העולה על המשקל המותר. בחודשים 

מקרים החריגה עלתה  8וב  20%מקרים מתוכם, החריגה עלתה על  32. ב 10%במשקל עלתה על 

מקרים בהם החריגה  8קל הם של רכבי עירייה. מתוך . רוב המקרים של החריגה במש30%על 

 מקרים מדובר ברכב עירייה ובמקרה אחד בקבלן משנה של מצדר.  7, ב  30%עלתה על 

 
 מסקנות והמלצות

 

 הביקורת מצאה, כי הבקרות שמפעילה תחנת המעבר לעניין המשקל מספקות.  .9.12

מיחזור כנדרש ועמדה באחוז כן  מצאה הביקורת, כי תחנת המעבר העבירה לעירייה דוח על  .9.13

 המיחזור הנדרש בחוזה. 

הביקורת חוזרת על המלצתה, לקיום הליך מסודר של אישור משאיות של העירייה לפני שניתן  .9.14

 יהיה לחייב אותה בגין האשפה של המשאיות הנ"ל. 

הביקורת מצאה, כי במקרים רבים המשאיות מעמיסות כמות אשפה גדולה מהמותר על פי חוק.    .9.15

בשלושה חודשים שנבדקו. )וגם זאת, רק ברכבים  10%מקרים של חריגה שמעל  99נמצאו 

 שאותרו על ידי הביקורת( .

משמעות הממצא היא, שמשאיות אשפה של העירייה ושל קבלנים, נוסעות ברחבי העיר עם  .9.16

משקל חורג מהמותר להן על פי חוק. הביקורת חוששת , כי חריגה משמעותית כגון החריגות של 

שנמצאו בביקורת, עשויות לסכן את תושבי ומבקרי העיר. יתרה מכך, נסיעה עם  30%מעל 

משקל גבוה משמעותית מהמותר, עשויה בנסיבות מסוימות להיחשב אף כעבירה על החוק, על 

 שוייה לסכן את הכיסוי הביטוחי של העירייה. כל המשתמע מכך וגם ע

הביקורת חוזרת ומעירה על כך, שגם העירייה וגם החברה למשק, אינן עושות שימוש בדוחות   .9.17

 ממוחשבים של אתר ההטמנה. כתוצאה מכך, הן אינן יכולות לזהות משקלים חריגים. 

איות להסתובב בעיר עם הביקורת ממליצה, כי העירייה תעשה כל שלעיל ידה , כדי למנוע ממש .9.18

משקל עודף, בעיקר משקל עודף משמעותי. מכיוון שרוב חריגות המשקל נגרמות על ידי רכבי 
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העירייה, על העירייה לערוך הדרכות בנושא משקל עודף לנהגיה ולהדריך אותם כיצד לזהות 

 משקל עודף ועל הסכנות בנסיעה עם משקל עודף. 

לכלכלה, לקבל דוחות ממוחשבים של אתר המיון ולנתח אותם על העירייה ועל החברה למשק  .9.19

לפחות אחת לשלושה חודשים, על מנת לאתר עודפי משקל. על העירייה להתריע בפני הנוהגים 

 ברכב, על שנסעו עם משקל עודף.

 
  :תגובת מנהל אגף שפ"ע

 מקובל, להבא תעשה השתדלות להימנע ממקרים של העמסת יתר .
 
 
 למעקב אחר רכבים שימוש בג'י פי אס .10

 
 רקע 

 
לחברת איתוראן מערכת ניהול ציי רכב, המערכת מאפשרת מעקב אחר רכבים הן בזמן אמת והן  10.1

שיחזור נתונים לגבי רכבים לתקופות קודמות. המערכת מאפשרת קבלת נתונים,  בין השאר על  

 התנעה וכיבוי מנוע, עצירה, וכמובן מיקום הרכב בכל שעות היום -

ברכבי העירייה מותקנת מערכת ג'י. פי. אס. ויש לעירייה מנוי למערכת של ניהו צי רכב של  10.2

 איתורן . 

" הנהגים יתיצבו בתחילת העבודה ובסיומה במקום עליו תורה הרשות לחוזה  2.4על פי סעיף  10.3

 המזמינה" 

חשבונו "הרשות המזמינה רשאית לדרוש מהקבלן להתקין ולתחזק על  לחוזה 2.18על פי סעיף  10.4

( על הרכבים ובמשרדי הרשות GPSוהוצאותיו, מערכת איתור )כדוגמת מערכת איתוראן/ 

וכן הצגת  on lineהמזמינה לצורך מעקב אחר הרכבים. המערכת תאפשר הצגת מיקום כל רכב 

מסלול הרכב במשך כל המשמרת לרבות עצירות ומשכן. הנתונים במערכת האיתור ישמרו 

למשך שנה לפחות ולרשות תהיה אפשרות לאחזרם בכל עת. הקבלן יספק לרשות המזמינה.. 

  הרשאות לצפייה" 4עד 

בעזרת  הביקורת ביקשה לבדוק, האם העירייה עורכת מעקב אחר רכבי עירייה ועל רכבי קבלנים 10.5

 מערכת הג'י פי אס המותקנת בהם.

 
 ממצאים

 
הביקורת מצאה, כי ברכבי העירייה מותקנת מערכת ג'י פי אס ויש לה מנוי למערכת ניהול ציי  10.6

 רכב , המאפשרת קבלת כל הנתונים שנה אחורה.  

מערכת הגי פי אס, מאפשרת הגדרת תחום על המפה, וקבלת התרעה על כל יציאת משאית  10.7

מתחום זה. ניתן לקבל מידע על יציאה מהתחום גם רטרואקטיבית, אך רק מהרגע שתחום זה 

הוגדר במערכת. הביקורת מצאה, כי העירייה לא הגדירה תחום לרכבים ולכן אין לה התרעה 

 ר. ליציאת רכבים מהתחום שהוגד
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הביקורת מצאה, כי לגבי רכבי קבלנים, העירייה ומשכ"ל לא קיבלו הרשאה למערכת ולכן, עד  10.8

מועד הביקורת, לא ערכו העירייה והחברה למשק )המבצעת פיקוח עבור העירייה( ביקורות 

 בעזרת מערכת הג'י פי אס. 

לגבי חברת  הביקורת ביקשה הרשאה למערכת ניהול ציי רכב של שני הקבלנים מצדר ויראב. 10.9

יראב, הביקורת קיבלה הרשאות לשני רכבים של החברה המבצעים פינוי באזור התעשייה. לגבי 

רכב נוסף המבצע פינוי באזור תעשייה )ושאינו רכב עירייה( , רכב זה לא כלול בהרשאה שקיבלה 

ניתנה לביקורת הרשאה לגבי רכב אחד בלבד. מדובר ברכב של קבלן  –הביקורת. לגבי מצדר 

משנה המשמש את החברה. עם זאת, ההרשראה ניתנה לצפייה און ליין בלבד ובבירור עם נציגי 

איתוראן התברר, כי לרכב אין כלל מנוי לניהול ציי רכב ועל כן , לא ניתן לצפות במיקומו אלא 

 באותו רגע בו מתבצעת הצפייה. 

ייה לחודשים מדגמיים הביקורת הוציאה ממערכת ג'י פי דוחות מלאים של תנועות רכבי העיר 10.10

 ( ומצאה כי :2018)מאי ויוני 

 כשש שעות ליום.  – 10:00עד  4:00ככלל רכבי העירייה מפנים אשפה בשעות   10.10.1

רכבי העירייה נמצאים בתחומי העיר בכל שעות היום, למעט לצורך פינוי לכפר כנא ולצורך  10.10.2

ין דיווחי חברת אורוז על טיפולים במוסך )בכפר ריינה(. נבדק מדגמית ונמצא, כי יש התאמה ב

 מועד פינוי לבין מיקום המשאיות על פי מערכת ג'י פי אס בכפר כנא

לביקורת ניתנה כאמור גישה למערכת ג'י פי אס של שתי משאיות של הקבלן יראב הביקורת  10.11

 ( ומצאה כי : 2018הוציאה גם לגבי משאיות אלו, דוחות מלאים לחודשים מדגמיים )מאי ויוני 

ימים בשבוע. נהג הרכב מתגורר בטבריה. בימי הפינוי, הרכב נוסע  3בצע פינוי רכב אחד מ 10.11.1

 ישירות מטבריה לנצרת עילית, מבצע את הפינוי )שני סבבים ליום( וחוזר לטבריה

רכב שני מתחיל ומסיים בעפולה. בחלק מהימים, אותו רכב מגיע ישירות לנצרת עילית  10.11.2

הרכב נוסע לעפולה וחוזר לפנות בנצרת עילית  ומתחיל לפנות עד סביבות עשר בבוקר, אח"כ

ומסיים באתר ההטמנה בכפר  14:00בצהריים, ואז הוא מפנה עד סביבות  12:00בסביבות 

כנא. לביקורת נמסר, כי בימים אלו מפנה הרכב פחים כתומים שאתר הפינוי שלהם הוא 

בבוקר( במגדל  5:00בעפולה.   בחלק אחר של הימים, אותו רכב מתחיל בפינוי )בסביבות 

בבוקר. רכב זה  9:00- 8:00העמק ובמצפה הושעיה ומתחיל לפנות בנצרת עילית רק לקראת 

 בבוקר. 11:00או  10:00מפנה לאתר ההטמנה בכפר כנא בסביבות 

נבדק מדגמית ונמצאה התאמה, בין מיקום המשאיות על פי גי פי אס , לבין המועדים בהם  10.11.3

 בכפר כנא על פי דוחות חברת אורוז.  פינו המשאיות אשפה באתר בפינוי

לביקורת נמסר, כי העירייה לא נוהגת לבדוק את הרכבים בכניסתם לעיר, על מנת לוודא כי  10.11.4

 נכנסו לעיר כשהם ריקים מאשפה. 

 
 מסקנות והמלצות

העירייה התקינה ברכבי עירייה ג'י פי אס והמעקב אחריהם בחודשים מדגמיים, לא העלה כל  10.12

חריגות במיקום רכבים.  עם זאת, הביקורת ממליצה לעירייה להגדיר תחום על המפה ולקבל 

 התרעה על יציאה מהתחום, על התחום לכלול כמובן את אתר ההטמנה בכפר כנא. 

והן החברה למשק לכלכלה, לא אכפו את הוראות החוזה הביקורת מצאה, כי הן העירייה  10.13

המאפשרות להן לדרוש התקנת מערכת גי פי אס ואפשרות למעקב כולל רטרואקטיבית. אחד 

(  2018מהקבלנים מסר לראשונה את הקוד צפייה שלו לעירייה , רק לבקשת הביקורת )בדצמבר 
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חובר למערכת ניהול ציי רכב וקבלן שני כלל לא מסר הרשאת צפייה וככל הנראה כלל לא מ

המאפשרת צפייה רטרואקטיבית. הביקורת ממליצה לעירייה, לבקש את כל הקבלנים העובדים 

 עימה, להתקין מערכת גי. פי. אס כולל ניהול ציי רכב ולעשות שימוש במערכת באופן מדגמי.

י כאשר הם מפנים מעקב גי. פי אס, יאפשר לעירייה לוודא, כי הרכבים אומנם עובדים בתחומה וכ  10.14

 אשפה, מדובר באמת באשפה של העירייה ולא של גורמים אחרים עבורם הם מפנים. 

הביקורת ממליצה, כי לגבי כל רכבי הקבלנים, יקבע כי אלו יתיצבו במקום שיקבע, בתחילת כל  10.15

 משמרת, על מנת שניתן יהיה לבדוק , כי אומנם נכנסו לתחומי הרשות כשהם ריקים.

 
  :גף שפ"עתגובת מנהל א
משאיות של חברת מצדר שלא  2, לגבי חברת יראב ורכבי עירייה, בוצע ותקין, ישנם  GPSבנוגע למעקב 

 ניתן לראות עבורם היסטוריית פעילות, הנושא בטיפול מול משכל.
בנוגע לבדיקת המשאיות בכניסתן לעיר, בוצע, מתבצעת בדיקה ע"י מפקח באיזור התעשייה ציפורית, 

 בדיקה בכניסה לעיר על ידי מנהל מחלקת פינוי אשפה.ומתבצעת 
 
 
 טיפול בתלונות .11

 
 רקע וממצאים 

 
לעירייה מוקד המטפל בתלונות התושבים. התלונות ממויינות על פי הנושאים השונים  10.16

ומועברות לטיפול גורמי העירייה לפי תחום התלונה.  במערכת המוקד העירוני נרשמת התלונה 

 כולל פרטי המתלונן, תאריך ושעת התלונה, הכתובת, ומהות התלונה. 

כאשר מדובר בתלונה חדשה היא מסווגת  במערכת המוקד העירוני נרשם סטאטוס טיפול. 10.17

"טופל", או "בטיפול". בנוסף במערכת  –ככזו. בתלונות ישנות יותר נרשם מצב הטיפול בתלונה 

 ישנה עמודה למילוי תאריך סגירת התלונה. 

הביקורת ביקשה לבדוק את אופן הטיפול, בתלונות תושבים בנושא פינוי אשפה וגזם. לצורך  10.18

מהמוקד העירוני וניתחה את התלונות הנוגעות  2018דוח תלונות לשנת  כך, הנפיקה הביקורת

 לפינוי אשפה. 

אחראי פינוי אשפה. חלק  -נמצא, כי התלונות בנושא אשפה מועברות דרך כלל לדני   10.19

 מהתלונות מועברות לגנדי.

הביקורת מצאה, כי סגירת רוב התלונות נעשית אחת לכמה שבועות ולעיתים כמה חודשים  10.20

באופן מרוכז.  כך נוצר מצב, בו לגבי עשרות רבות של תלונות תאריך הסגירה זהה. להלן מספר 

 דוגמאות : 

 29/5/18תלונות. ביום  20נרשם תאריך סגירה רק ל  28/5מחודש ינואר עד  2018בתחילת שנת  10.20.1

 . 7/1/18תלונות שמועד פתיחתן מ  108ם תאריך סגירה ל נרש

 תלונות.  92נסגרו  29/7/18תלונות. ביום  52נסגרו לפי הרישום רק  2018בחודשים יוני ויולי  10.20.2

 תלונות.  30נסגרו  17/9תלונות. ב  8נסגרו רק  17/9עד  30/7/18מ  10.20.3

גרת תלונות במערכת מהניתוח הנ"ל עולה, כי לפחות בכל הנוגע לאשפה, המחלקה לא סו 10.21

המוקד באופן שוטף,  אלא סוגרת אותן אחת לכמה חודשים ובאופן מרוכז. עקב כך, למעשה 
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הרישום במערכת לגבי סגירת התלונה, לא מייצג את מועד הטיפול האמיתי בה ולא ניתן ללמוד 

 ממערכת המוקד, על זמן הטיפול בתלונות.  

יקורת ביקשה לאתר תלונות חוזרות. הביקורת על מנת ללמוד על אופן הטיפול בתלונות, הב 10.22

מצאה, כי מערכת המוקד אינה מגדירה תלונה כתלונה חוזרת.  לשם איתור התלונות החוזרות, 

ערכה הביקורת ניתוח של התלונות לפי שם הרחוב ושם המתלונן ואיתרה תלונות שחזרו על עצמן 

תלונות חוזרות כתלונות על אותו בתוך כמה ימים או לאורך מספר שבועות.  הביקורת הגדירה 

תלונות כאלו.  29מפגע באותו רחוב , בדרך כלל על ידי אותו מתלונן.  הביקורת איתרה נתונים על 

 כך לדוגמא :

הוגשה תלונה על ידי תושב ברחוב ברוש, על פינוי גזם ליד מכולת האשפה. תלונה  25/7ביום  10.22.1

על פינוי גזם. ב  24/8וי וניקיון מכולות ושוב ב בגין פינ 20/8נוספת הוגשה על ידי אותו תושב ב 

אז גם  -  21/9וב  13/9התלונן התושב על פינוי פסולת בנייה , התושב התלונן שוב ב  4/9

נסגרו כולן באותו  13/9ועד  24/8הוגדרה תלונתו לראשונה כתלונה חוזרת. תלונות התושב מ 

 ולכן לא ניתן לדעת מתי טופל - 28/9תאריך 

התלונן תושב על גרוטאות ליד מכולה ברחוב החצב. התלונה חזרה על עצמה בימים  1/8ביום  10.23

. בנוסף הוגשה תלונה נוספת על אותו רחוב. התלונה הוגשה על ידי גן עירייה ב 22/8ו  16/8, 3/8

  ולכן לא ניתן לדעת מתי טופלו 28/9 –. כל התלונות נסגרו במערכת באותו מועד 20/8

 
 מסקנות והמלצות

הביקורת מצאה , כי התלונות נסגרות במערכת המוקד לאחר שבועות ואף חודשים ממועד  10.24

התלונה, מה שלא מאפשר ללמוד על מועדה האמיתי של סגירת התלונה ועל איכות הטיפול 

 בתלונות

 ישנן תלונות חוזרות באותם נושאים, אך המערכת לא מגדירה תלונות חוזרות  10.25

הביקורת סבורה, כי ישנה חשיבות רבה לרישום סגירה התלונה במועד במערכת. הדבר יאפשר  10.26

פיקוח על זמן טיפול בתלונות תושבים, הצבת יעדים בתחום זה ומתן מענה לבעיות מערכתיות 

 המטרידות את התושבים. 

ך זמן הביקורת ממליצה, להנחות את הממונים על טיפול בתלונות, לסגור תלונות במערכת תו 10.27

סביר שיקבע )לדוגמא שבוע( ולהקפיד כי כך יעשה. יש למנות אחראי טיפול בתלונות, על מנת 

 שיפקח סגירת תלונות. 

 הביקורת ממליצה לעירייה, להגדיר יעדים בתחום מועד סגירת תלונות.  10.28

הביקורת מצאה, כי ישנן תלונות חוזרות ולא ברור אם הנושא טופל מערכתית ומתי טופל.  10.29

ת סבורה , כי תלונות חוזרות עשויות להעיד על חוסר טיפול בבעית התושב ומציפות בפני הביקור

העיריה בעיות חוזרות ברחוב או אזור. טיפול מערכתי בבעיות, אלו עשוי למנוע תלונות רבות 

 וחוסר שביעות רצון של תושבים.

ת חוזרות, בדומה הביקורת ממליצה, להגדיר במערכת "תלונה חוזרת" ולערוך ניתוח של תלונו 10.30

לזה שנערך על ידי הביקורת. יש להקפיד לטפל בתלונות חוזרות. יש לתת דגש מיוחד על פתרון 

 בעיות מערכתיות שיוצרות תלונות חוזרות. 

 מומלץ להגדיר יעדים להפחתת מספר התלונות החוזרות 10.31

  :תגובת מנהל אגף שפ"ע
 .ל בתלונהבוצע, כיום התלונות במוקד נסגרות מיד עם סיום הטיפו
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 דוח ביקורת בנושא:

תהליך תשלום 

 לספקים
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 מבוא .1

  רקע: .1.1
 

 עבור השירותים ואו הטובין המסופקים על ידםביצוע תשלום תהליך ההתקשרות עם ספקים ו

הבקרה, הפיקוח  , ומכאן החשיבות למערכותמרכיב מרכזי בפעילות הרשות המקומיתמהווה 

 כרטיסי הספקים אישור החשבונות ותשלום הכספים.והדיווח המובנות בתהליך פתיחת 

במסגרת דוח זה נבחנו התהליכים והבקרות הנוגעים לתשלומים לספקים, החל משלב דרישת או 

  הרכש או השרות ועד לביצוע התשלום בפועל. הזמנת

התמקדה בניתוח ותחקור נתונים באמצעות כלים שונים לצורך בחינת התשלומים  הביקורת

על, בהתאם לנתונים שהתקבלו ממערכות המידע של העיריה, בחינת הרשאות בתהליך שבוצעו בפו

והצלבות מידע בין מקורות שונים כמו: הצלבה בין תשלומים שנרשמו במערכת לבין תשלומים 

שבוצעו בפועל באמצעות מרכז סליקה בנקאי )להלן: מס"ב(, הצלבה בין תשלומים שבוצעו 

  מחאות וכד'.באמצעות מס"ב לבין תשלומים בה

עיקר התשלומים לספקים מבוצע באמצעות מס"ב והשאר באמצעות המחאות. ניתוח אופן 

 : 2018התשלום כפי שבוצע בשנת 

  2018סה"כ תשלום ב  אופן התשלום

 ₪ 123,744,774 מס"ב

 ₪ 64,228,539 המחאות

 ₪ 187,973,314 סה"כ

תיאור גרפי של ההתפלגות:

 

ב"מס
66%

שיק
34%

כ תשלום לספקים"סה
2018

מסב

שיק
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 מטרות הביקורת: .1.2
 

ביקורת הינה לוודא כי תהליכי העבודה הנוגעים לתשלומים לספקים בעירייה, מבוצעים המטרת 
 באופן

מוסדר ומבוקר, תוך שמירה על כללים ובקרות מובנים בתהליכים, ובהתאם למדיניות ונהלי 
 העירייה על

 מנת להפחית סיכונים בתהליכים רגישים אלו.

 במסגרת הביקורת נבדקו הנושאים הבאים: 

 יצוע התשלומים לספקים ואישורים נדרשים.הליך בת 

הקמת ספק במערכת , הזמנה מספק, אישור תשלום  –חינת הפרדת תפקידים בתהליך ב 
 וביצוע תשלום. 

 חקור נתונים לתשלומים בפועל הן ע"י מס"ב והן ע"י המחאות.ת 

 צלבות מידע ממקורות שונים לבחינת חשיפות.ה 

 

 :הביקורתהיקף  .1.3
 
  2017הביקורת התמקדה בנתונים מתוך המערכת התפעולית של העירייה והתייחסה לשנים 

– 2019 . 

  .קבצי ההרשאות מתייחסים ליום הפקתם 

 

  :מתודולוגית הביקורת .1.4
 

 הביקורת כללה שימוש במתודולוגיות מקובלות לצורך בחינת הנושאים השונים.

 הביקורת נעשתה באמצעות:

  הגורמים הרלוונטיים במועצה.פגישות וניהול שיחות עם 

 .שיחות ובירורים עם גורמים בעירייה 

 .קבלת קבצי נתונים מתוך המערכת התפעולית של העירייה 

 .ניתוח ותחקור הנתונים שהתקבלו תוך שימוש בכלים שונים 

 .תחקור ובירור פערים שנמצאו בבדיקה עם הגורמים הרלוונטיים 
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 והמלצות ריכוז עיקרי ממצאים .2

 שידור הוראות המס"ב על ידי גורם יחיד 

למחשב  יםשבב חכם המתחברכרטיסים המכילים  2באמצעות  עשידור הקובץ למס"ב מבוצ

 לשימוש רק עם סיסמא אישית. ניםונית USBע"י שקע 

 (ראש העיר והגזברמורשי החתימה בעירייה )שייכים לההכרטיסים  2נמצא כי בפועל 

מוחזקים אצל מנהל החשבונות הראשי אשר מבצע את התשלום בפועל )לאחר אישורם( על אף 

במיוחד  שאיננו הגורם המורשה. יש לציין כי אישור העברת תשלום על ידי גורם אחד,

 .מהווה פגם באבטחה ובהפרדת תפקידים בסכומים משמעותיים כגון הנ"ל,

 ביםהרשאות גישה לתיקיית קבצי המס"ב לגורמים ר 

 נמצא כי קיימים מורשים רבים לתיקייה המכילה את קבצי השידור למס"ב.

 מצב זה מהווה סיכון שמשתמש שאינו מורשה יבצע שינוי בפרטי קבצי המס"ב לפני שידורו.

 

 או לאשר תשלום \של משתמשים המורשים להקים ספק ואו לעדכן פרטי ספק ו מספר רב
 ולשלם

 אשר מורשים לבצע את כל אחת מהפעולות הנ"ל.נמצא כי קיימים משתמשים רבים 

 

 לאשר תשלום ולשלם וכןלעדכן פרטי ספק , משתמשים המורשים להקים ספק 

מנהלי חשבונות, מנהל חשבונות  3הגזבר, מנהל/ת חשבונות ראשית נמצאו תשעה משתמשים )

אשר להם ( + התאמות בנקים, מנהל חשבונות + תברים, מנהלת ערבויות ועוזרת ניהול תב"רים

 הרשאות לבצע את כל הפעולות הנ"ל.

 

 שינוי פרטי חשבון בנק של ספק ללא תיעוד מתאים 

לא תיעוד לכך שהספק ביקש לבצע את השינוי וכן שהפרטים נמצא כי שינוי פרטי ספק נעשה ל

 .אליהם שונה אכן שייכים לו

 

 תשלום לספק דרך מס"ב לחשבון בנק של עובד 

ן בנק אשר פרטיו -מספר לא מועט של תשלומים אשר הועברו לח נמצא כי ישנו ספק אשר קיבל

 תואמים חשבון בנק של עובדת העירייה.
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 העירייה ממצאים, המלצות ותגובת .3
 

 תהליך הזמנה ותשלום לספק .3.1

 רקע

 להלן תרשים אשר מתאר את התהליך החל מדרישת הרכש ועד התשלום לספק:

 

  

דרישה מועברת ממחלקה  
המבקשת למחלקת הרכש  

לאחר אישור של מנהל 
המחלקה

בדיקה של מחלקת הרכש 
לקיום אישור מנהל ותקציב  

יחסי לדרישה

במידה ויש תקציב מחלקת 
הרכש מבצעת נוהל הצעות 

מחיר  

5,000אם ההזמנה מעל -
ח מועברת לאישור ועדת  "ש

.רכש

5,000אם ההזמנה מתחת ל -
ח מנהל הרכש בוחר את  "ש

.הצעת המחיר הזוכה

י מנהל "הזמנת רכש חתומה ע
גזבר וראש העיר  , רכש

מועברת לספק ומשורינת  
.בסעיף תקציבי רלוונטי

אספקת  / בתום ביצוע השירות
הסחורה הספק מעביר 

.חשבונית

לאחר אישור מנהל המחלקה 
המזמינה כי הספק סיפק את  

הנדרש בהתאם להזמנה 
החשבונית מועברת להנהלת 

.י מחלקת הרכש"חשבונות ע

מחלקת הנהלת חשבונות 
מוודאת התאמה בין הסכום 

.  בחשבונית לסכום בהזמנה
במידה ויש התאמה החשבונית 

.מועברת למערך התשלום

במידה והספק מקבל את  -
מופקת . התשלום בהמחאה

י  "המחאה אשר נחתמת ע
ראש העיר והגזבר ומועברת  

.לספק

במידה והספק מקבל את התשלום  -
:ב"באמצעות מס

,  לחודש14ככלל התשלום כל 
במקרים דחופים ישנם מועדים  )

לאחר בדיקה ואישור של ( נוספים
.הגזבר וראש העיר התשלום מבוצע
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 יםממצא

 על ידי גורם יחיד שידור הוראות התשלום במס"ב .3.1.1

במסגרת הביקורת סקרנו את תהליך ביצוע התשלום באמצעות מס"ב. בסוף תהליך 

הכנת הקובץ ולאחר חתימת הגזבר וראש העיר נשמר הקובץ בתיקייה ייעודית עד 

למועד שידורו למס"ב. שידור הקובץ למס"ב מבוצע באמצעות שני החתימה 

אובטח )מיני טוקן( המכיל שבב חכם האלקטרונית מבוצעת באמצעות רכיב חומרה מ

 וניתן לשימוש רק עם סיסמא אישית. USBהמתחבר למחשב ע"י שקע 

  

הכרטיסים השייכים לראש העיר והגזבר מוחזקים אצל מנהל  2נמצא כי בפועל 

החשבונות הראשי אשר מבצע את התשלום בפועל )לאחר אישורם( על אף שאיננו 

ש לציין כי אישור העברת תשלום על ידי גורם . ימוגדר כמורשה החתימה של הרשות

 , מהווה פגם באבטחה ובהפרדת תפקידים.יחיד

 

 המלצה

גורמים, שלפחות אחד מהם ממורשי  2ם בפועל יבוצע ע"י מומלץ להקפיד שהתשלו

 .החתימה ברשות

 רייה:יתגובת גזבר הע

  .מקובל , יבוצע

  

 הרשאות גישה לתיקיית קבצי המס"ב לגורמים רבים .3.1.2

 

במסגרת הביקורת סקרנו את בעלי ההרשאה לתיקיית הקבצים המכילה את קבצי 
 המס"ב. 

 

  קבצי המס"ב המכילה את נמצא כי ישנם גורמים רבים להם קיימת גישה לתיקייה
 .לשידור

מצב זה מהווה סיכון שמשתמש שאינו מורשה יבצע שינוי בפרטי קבצי המס"ב לפני 
 שידורו.

 המלצה

 מספר בעלי הגישה לתיקייה למינימום הנדרש.מומלץ לצמצם את 

 

 תגובת גזבר העירייה:

 מקובל , ההרשאות יצומצמו למינימום המשתמשים הנדרש.
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 הרשאות גישה  .3.2

 רקע

בשל החשיפה הגבוהה בתהליך תשלומים לספקים ישנה חשיבות גבוהה להפרדת התפקידים 

הספקים והתשלום לספקים. נאותה בין בעלי התפקידים השונים הקשורים בתהליך ניהול 

הפרדת תפקידים נאותה צריכה לקבל ביטוי באמצעות הרשאות במערכת אשר תיתן גישה 

לביצוע פעולות בהתאם לכלל המנחה שרק מי שצריך מקבל הרשאה וההרשאה תהיה אך רק 

 למה שצריך.

 ההרשאות למערכת צריכות להיות מתוכננות בצורה נאותה כך שלא יהיו גורמים שמקבלים

הרשאות על אף שאין להם צורך בכך לעבודתם השוטפת, שלא תהיה הגבלה בביצוע העבודה 

בעקבות חוסר בהרשאות ויחד עם זאת שלא יהיו גורמים אשר להם יש הרשאה לבצע פעולות 

 אישור וביצוע תשלום לספק. –בכל אחד מהשלבים ניהול ספק במערכת 

פירוט המשתמשים שמורשים להקים ספק  קיבלנו ממנהל מערכות מידע אתבמסגרת הביקורת 

במערכת, משתמשים אשר יכולים לשנות את פרטי הספק ומשתמשים אשר יכולים לאשר 

 ולבצע תשלום.

 יםממצא

כמות רבה של משתמשים המורשים להקים ספק ואו לעדכן פרטי ספק ואו לאשר  .3.2.1

 תשלום ולשלם

 

הפעולות הנ"ל. מניתוח נמצא כי ישנם משתמשים רבים אשר להם הרשאה לבצע את 

משתמשים אלו עולה כי לרבים מהם לא נדרשת ההרשאה הקיימת )ניתן לראות את 

מספר בעלי ההרשאות בהתאם לתפקיד בנספח א'(. להלן סיכום ההרשאות לכל אחד 

 :מהנושאים הנ"ל

כמות  סוג הרשאה

 משתמשים

 39 הרשאות להוספת כרטיס ספק

 44 הרשאות לעדכון כרטיס ספק

אישור תשלום הרשאות להכנת פקודות לתשלום ולפקודות תשלום )

 וביצוע תשלום בפועל(
9 

 

 המלצה 

מומלץ לצמצם באופן משמעותי את בעלי ההרשאות לכל אחד מהתהליכים תוך בחינה 

למי באמת נחוצים ההרשאות וכן לבצע הפרדה בין הרשאות לצפייה בלבד והרשאות 

לביצוע פעולות. מומלץ כי הקמת ספק ועדכון פרטי ספק יהיו לגורמים ספציפיים 
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רמים ספציפיים במחלקת הנהלת במחלקת הרכש בלבד ואילו אישור וביצוע תשלום לגו

 חשבונות ולגזבר בלבד.

 תגובת גזבר העירייה:

 מקובל , ההרשאות יצומצמו למינימום המשתמשים הנדרש.

 

 

 לאשר תשלום ולשלם וכןלעדכן פרטי ספק , הקים ספקמשתמשים המורשים ל .3.2.2

במסגרת הביקורת בחנו האם קיימים משתמשים להם הרשאה לבצע פעולות בכל 

  מהשלבים הנ"ל.אחד 

 

מנהל מנהלי חשבונות,  3 ,מנהל חשבונות ראשימשתמשים: הגזבר,  9נמצא כי ישנם 

תברים, מנהלת ערבויות ועוזרת ניהול  + מנהל חשבונות, התאמות בנקים + חשבונות

, אשר להם הרשאות לבצע את כל אחת מהפעולות )להקים ספק המערכת,  תב"רים

לעדכן את פרטי הספק והרשאות לאשר תשלום ולבצע תשלום בפועל(. יש לציין כי 

 .בהפרדת תפקידים , מהווה פגםהרשאות לביצוע כל הפעולות הנ"ל

 

 המלצה

מומלץ לעדכן את ההרשאות כך שלא ייוצר מצב בו יש בעל תפקיד אשר לו הרשאות 

 לביצוע פעולות בכל אחד מהשלבים הנ"ל. 

 

 תגובת גזבר העירייה:

 מקובל , ההרשאות יצומצמו למינימום המשתמשים הנדרש.
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 תשלומים בפועל באמצעות מס"ב .3.3

 רקע

 הינה השיטה העיקרית בה העירייה משלמת לספקיה.  כאמור לעיל, התשלום באמצעות מס"ב

בסכומים מאוד  תשלומים שונים כמות גדולה מאוד שלמס"ב אחת יכולה להכיל  הוראת

 ישנה חשיפה לביצוע טעויות. ולכן  גדולים 

  מבוצעת בהתאם לשלבים הבאים: הוראת תשלום באמצעות מס"ב

 

. 2017-2019ים על קבצי המס"ב ששודרו ב במסגרת הביקורת ביצענו ניתוחים ותחקורי נתונ

 הבדיקות בוצעו הן על קבצי המס"ב והן על הצלבות עם קבצי מידע נוספים. 
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 יםממצא

 שינוי פרטי חשבון בנק של ספק ללא תיעוד מתאים .3.3.1

ונמצא כי ישנם מספר ספקים  במסגרת הביקורת ניתחנו את קבצי התשלומים במס"ב

 ( למספר חשבונות בנק. 2017-2019אשר קיבלו תשלומים במהלך התקופה )

בנוסף, ביצענו הצלבה בין קבצי התשלומים במס"ב לבין קובץ אב ספקים ונמצא כי 

ישנם ספקים אשר חשבונות הבנק אליהם קיבלו את התשלום שונים מאלו המופיעים 

 בקובץ אב ספקים. 

דגמית שביצענו על התוצאות הנ"ל, נמצא שמדובר בספקים ששינו את מבדיקה מ

פרטי חשבון הבנק שלהם  אך לא קיים תיעוד לכך שהספק ביקש לבצע את השינוי 

וכן שהפרטים אליהם שונה אכן שייכים לו. מלבד הסיכון של ביצוע העברה לחשבון 

 שגוי קיימת חשיפה בכל הקשור לאיסור הלבנת הון.

 המלצה

עודי ילוודא כי שינוי פרטי ספק מבוצע לאחר בקשה של הספק תוך מילוי טופס י מומלץ

 לשינוי פרטי ספק ואספקת אסמכתאות לכך שמדובר בחשבון שלו.

 תגובת גזבר העירייה:

רועננו הנהלים לעובדות הנהלת החשבונות בגזברות, והובהר כי לא יבוצע שינוי מקובל , 

 אספקת אסמכתאות בנוגע לזהות בעלי החשבון.בפרטי חשבון בנק של ספק ללא 

 

 

 תשלום לספק דרך מס"ב לחשבון בנק של עובד .3.3.2

  .עובדיםבמסגרת הביקורת ביצענו הצלבה בין קבצי התשלומים במס"ב לבין קובץ אב 

ן בנק -נמצא כי ישנו ספק אשר קיבל מספר לא מועט של תשלומים אשר הועברו לח

 ובדת העירייה. )לפירוט ראה נספח ב'(.אשר פרטיו תואמים חשבון בנק של ע

 המלצה

 .לעיל מומלץ לתחקר את המקרה המתואר

 תגובת גזבר העירייה:

 מול העובדת הנ"ל.בוצעה שיחת בירור והבהרה 
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 בדיקת כפילויות .3.3.3

במסגרת הביקורת ביקשנו לבחון מספר כפילויות אפשריות אשר במידה והן קיימות 

הן עשויות להצביע על אי תקינות של תשלום שבוצע. בחנו את האפשרות להימצאות 

 כפילות של ספק )עפ"י מספר ספק( בקובץ שידור ספציפי ולא נמצאו כפילויות. 

לות של ספק וסכום בכלל קבצי כמו כן, ביקשנו לבחון את האפשרות להימצאות כפי

התשלומים במס"ב. מתוך הכפילויות שנמצאו דגמנו ממספר מקרים והבירור הצביע 

  על כך שמדובר בתשלומים תקופתיים.

 לא נמצאו ליקויים  

 

 

 תשלומים בפועל באמצעות המחאות .3.4

 רקע

 משתמשת בהמחאות ממוחשבות לצורך ביצוע תשלומים עירייההבנוסף לתשלומי המס"ב 

הדפסת המחאות מתבצעת על גבי נייר אילם  לספק. מידיבמקרים של תשלום לספקים. בעיקר 

ההמחאות הממוחשבות מוגבלות על ידי קרוס וכיתוב בהנהלת החשבונות. הנמצא במדפסת 

 "למוטב בלבד" וממוספרות באופן אוטומטי בסדר רץ.

ההמחאות. הבדיקות בוצעו הן במסגרת הביקורת ביצענו ניתוחים ותחקורי נתונים על קבצי 

 על קבצי ההמחאות והן על הצלבות עם קבצי מידע נוספים.

 לא נמצאו ליקויים  
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 נספחים .4

 מספר בעלי ההרשאות בהתאם לתפקיד –נספח א'  .4.1

 
 הרשאות להוספת כרטיס ספק )הקמת ספק(:

 

 מספר משתמשים תפקיד

 1 גזבר/ית

 1 מנהל אינוונטר

 3 מנהל חשבונות

 1 מנהל חשבונות+התאמות בנקים

 1 מנהל חשבונות+תברים

 25 מנהל מחלקה

 1 מנהל מחלקה+הנה"ח

 2 מנהל מחסן

 1 מנהל/ת חשבונות ראשי

 1 מנהלת ערבויות

 1 מנמ"ר

 1 עוזרת ניהול תב"רים

 39 סכום כולל

 
 

 הרשאות לעדכון כרטיס ספק )שינוי פרטי ספק(:
 

 מספר משתמשים תפקיד

 1 גזבר/ית

 1 מנהל אינוונטר

 3 מנהל חשבונות

 1 מנהל חשבונות+התאמות בנקים

 1 מנהל חשבונות+תברים

 25 מנהל מחלקה

 1 מנהל מחלקה+הנה"ח

 2 מנהל מחסן

 1 מנהל רכש

 1 מנהל/ת חשבונות ראשי

 1 מנהלת ערבויות

 1 מנמ"ר

 1 עוזר קניין

 1 עוזרת ניהול תב"רים

 3 קניין

 44 סכום כולל
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 הרשאות להכנת פקודות לתשלום ולפקודות תשלום )אישור תשלום וביצוע תשלום בפועל(:
 

 מספר משתמשים תפקיד

 1 גזבר/ית

 3 מנהל חשבונות

 1 מנהל חשבונות+התאמות בנקים

 1 מנהל חשבונות+תברים

 1 מנהל/ת חשבונות ראשי

 1 מנהלת ערבויות

 1 עוזרת ניהול תב"רים

 9 סכום כולל

 

 פירוט תשלומים לספק שחלקם הועברו לחשבון בנק של עובדת העירייה א.ל  –נספח ב'  .4.2

מספר  קוד בנק תאריך
 )*( סניף

מספר 
 )*( חשבון

שם העובד בעל  שם הספק סכום 
 ן בנק-ח

 - ח.ג.  4,800.00    111111 999 31 15/01/17

 - ח.ג.  4,800.00    222222 888 31 14/02/17

 - ח.ג.  4,800.00    222222 888 31 14/03/17

 - ח.ג.  4,800.00    222222 888 31 06/04/17

 - ח.ג.  4,800.00    222222 888 31 14/05/17

 - ח.ג.  4,800.00    222222 888 31 15/06/17

 - ח.ג.  4,800.00    222222 888 31 17/07/17

 - ח.ג.  4,800.00    222222 888 31 09/08/17

 - ח.ג.  4,800.00    222222 888 31 14/09/17

 - ח.ג.  4,800.00    222222 888 31 15/10/17

 - ח.ג.  4,800.00    222222 888 31 14/11/17

 א.ל ח.ג.  9,600.00    333333 777 12 20/03/18

 א.ל ח.ג.  4,500.00    333333 777 12 15/04/18

 א.ל ח.ג.  4,500.00    333333 777 12 15/05/18

 א.ל ח.ג.  4,500.00    333333 777 12 14/06/18

 א.ל ח.ג.  3,000.00    333333 777 12 17/07/18

 א.ל ח.ג.  3,600.00    333333 777 12 19/08/18

 א.ל ח.ג.  3,600.00    333333 777 12 14/10/18

 א.ל ח.ג.  3,600.00    333333 777 12 15/11/18

 א.ל ח.ג.  3,600.00    333333 777 12 13/12/18

 א.ל ח.ג.  15,300.00  333333 777 12 14/01/19

 א.ל ח.ג.  3,600.00    333333 777 12 13/02/19

 א.ל ח.ג.  3,600.00    333333 777 12 13/03/19

 - ח.ג.  3,600.00    444444 666 10 15/04/19

 - ח.ג.  3,600.00    444444 666 10 14/05/19

 - ח.ג.  3,600.00    444444 666 10 16/06/19

 - ח.ג.  3,600.00    444444 666 10 15/07/19

 
 .)*( המספר שונה לצורכי שמירה על המידע
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דוח ממונה תלונות 
 הציבור

 2018שנת 
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 רקע

 

מועצת רשות , קובע כי "2008-תלונות הציבור( התשס"חחוק הרשויות המקומיות )ממונה על  .1

מקומית תמנה את מבקר הרשות המקומית לממונה על תלונות הציבור, ואולם היא רשאית, 

 מטעמים מיוחדים, למנות לתפקיד זה עובד בכיר אחר של הרשות המקומית....."

 העירייה. מדי שנה מגיעות ללשכת המבקר פניות ותלונות בתחומים שונים שבאחריות

 

תלונות מגיעות ללשכת המבקר במגוון דרכים: בכתב, בטלפון ,בדואר אלקטרוני או בפקס.  .2

כמו כן מועברות תלונות מלשכת נציב תלונות הציבור שבמשרד מבקר המדינה הרלוונטיות 

 לעירייה ו/או תחום אחריותה.

 

 

 תלונות. 17לשכת מבקר העירייה בוטופלו התקבלו  2018בשנת  .3

תלונה בוצע תהליך בדיקה ובירור, והועבר לטיפול לידי היחידה הארגונית  עבור כל

 הרלוונטית לנושא התלונה.

במקרים בהם התלונות עסקו בתאגידים העירוניים, נשלחה הפנייה/תלונה לגורמים 

 הרלוונטיים בתאגידים אלו.

ונערך  הגורמים אליהם נשלחו התלונות התבקשו לשלוח ללשכת המבקר התייחסות לתלונה,

 מעקב אחר הטיפול בתלונה.

 

 

תלונות בחתכים שונים, כגון לפי יחידות בהדוח כולל מידע סטטיסטי שנאסף בנוגע לטיפול  .4

 ארגוניות ונושאים שכיחים עליהם הלינו.
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מחלקה גביהמינהל הנדסה
משפטית 

פיקוח עירוניביטוח  תעשייה.אטכני-ע"שפ

פילוח תלונות לפי מחלקות

 מידע סטטיסטי

 

 התפלגות התלונות על פי יחידות ארגוניות  .1

 תאגידי עירוניים:נהלים/יחידות/ הפניות והתלונות לפי מילהלן התפלגות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כמות התלונות המוצדקות .2

תלונות  11-תלונות נמצאו מוצדקות, ו 6התלונות שהתקבלו בלשכת מבקר העירייה,  17מתוך 

 נמצאו לא מוצדקות:

 

  

29%

71%

לא מוצדקות/ תלונות מוצדקות

מוצדקות   לא מוצדקות
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 יישום ההמלצות ותיקון ליקויים

 לשיפור הניהול בארגון ולקידום החיסכון וההתייעלות בו, קיימתבהיות הביקורת כלי  .1

ת , וליישום ההמלצות תוך פרק חשיבות רבה לתיקון הליקויים המוצגים בדוחות הביקור

 סביר. זמן

 

מידת היישום מצביעה על מידת האפקטיביות של הארגון בתיקון הליקויים בדפוסי 

 פעולותיו.

 

א לפקודת העיריות, צוות לתיקון ליקויים ידון בדרכים ובמועדים 1ג 170בהתאם לסעיף  .2

 הליקויים שנמצאו בדוחות מבקר העירייה ובדרכים למניעת הישנותם בעתיד.לתיקון 

 

בעיריית נצרת עילית קיים צוות לתיקון ליקויים המורכב מההנהלה הבכירה של העירייה,  .3

 בראש הצוות עומדת מנכ"לית העירייה.

 

קיום דיונים על ממצאי הביקורת, מסקנותיה והמלצותיה במסגרת ישיבות צוות תיקון  .4

יקויים, וביצוע מעקב רציף אחר תיקון הליקויים ויישום החלטות הצוות, תורמים לשיפור הל

 התפקוד והניהול בעירייה ולניצול יעיל של עבודת הביקורת.

 

נאותות ההתנהלות בנושא " 2017להלן מעקב תיקון הליקויים מדוח מבקר העירייה לשנת  .5

 הכספית בבתי הספר בניהול עצמי"
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 נאותות ההתנהלות הכספית בבתי הספר בניהול עצמי בנושא 2017מבקר העירייה לשנת  דוח ביקורתמ –מעקב תיקון ליקויים 

 

מס  מס משימה
 עיףס

 בדוח

תאריך יעד  סטטוס משימה אחראי ביצוע תיאור המשימה ממצאים
 לסיום

1 4.3.1 

העירייה לא ערכה נהלי עבודה 
ייעודיים לניהול כספי בבתי הספר 
כמתחייב בנוהל שקבע משרד 

 החינוך.

על העירייה לערוך נוהל עבודה מחייב 
לניהול כספי בבתי ספר בניהול עצמי 
המתבסס על הנוהל שפרסם משרד 
החינוך ולהפיצו למנהלי ומזכירות בתי 

 הספר.

ראש מינהל 
 חינוך וקהילה

הוכן ספר נהלים באמצעות יועץ 
ממתין לחתימה ואישור  חיצוני,

 הנהלת העירייה.
30/06/2020 

2 5.3.1 
מצאנו כי למזכירות בתי הספר 
קיימת הרשאה פתוחה לביצוע את 

 כל הפעולות במערכת הכספית.

יש לבחון מחדש הגדרת הרשאות 
נדרשות למזכירות בהתאם לצורכי 

 התפקיד

ראש מינהל 
 חינוך וקהילה

  בוצע

3 5.3.2 
בתי הספר מצאנו כי למזכירות 

קיימת הרשאה פתוחה לביצוע את 
 כל הפעולות במערכת הכספית

יש לוודא קיומה של בקרה של גורם 
מאשר נוסף במקרים של ביטולים 

 וכיוצב'

ראש מינהל 
 חינוך וקהילה

 בוצע.

נכתבה הנחיה בנוגע לביטולי 
 קבלות

 

4 6.3.1 

נמצא כי העירייה לא ערכה 
השתלמויות מרוכזות למזכירות 

הספר בנושא ניהול כספי בתי 
 בבית ספר בניהול עצמי.

יש לקיים הדרכות למנהלי בתי הספר 
והמזכירות האחראיות בנושא ניהול 
כספים בבתי ספר בניהול עצמי על בסיס 
הנחיות משרד החינוך ונהלי העבודה 

 המחייבים.

ראש מינהל 
 חינוך וקהילה

למזכירות  ןוריענובוצעה הדרכה 
 1.7.18ב

 

5 7.3.1 
מבדיקת הביקורת עולה כי חשבת 
אגף החינוך טרם ביצעה ביקורות 

 שוטפות בבתי הספר

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

ראש מינהל 
 חינוך וקהילה

בבתי   תבוצעה ביקורת מדגמי
 הספר יודפת ועצמון

 

6 8.3 
בתי הספר אינם מנהלים מעקב 

בדוח  שוטף אחר ניצול התקציב
 המעקב ששימש לעריכת התקציב

יש לערוך תכנית תקציבית בקובץ 
ייעודי, אם במסגרת תכנית העבודה, 

" או בכלי 2000במערכת "כספים 
רלוונטי אחר לניהול תקציב, ולנהל 

 מעקב אחר ניצול התקציב השוטף

ראש מינהל 
 חינוך וקהילה

בוצעה הדרכה  1.7.18בתאריך 
ודגם השימוש בהכנת בה ה

 .מוחשבתקציב מ
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מס  מס משימה
 עיףס

 בדוח

תאריך יעד  סטטוס משימה אחראי ביצוע תיאור המשימה ממצאים
 לסיום

7 9.3.1 
אי קיומו של העתק מסמך מורשה 

 החתימה

על מנת לוודא כי מורשי החתימה 
בחשבון הבנק הם הגורמים שקבעו, יש 
להעביר את מסמך מורשי החתימה 
לבנק, בצירוף דוגמת חתימה, ולקבל 

 אישור "נתקבל" מהבנק

 

ראש מינהל 
 חינוך וקהילה

  בוצע

8 
11.3.1

- 
11.3.2 

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

 .המוטב, סכום, תאריך וכדומה

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

 החשבונית.

  אין לחתום על המחאות של
בית הספר לפני מילוי כל פרטי 

 המוטב.

 כל ההמחאות  יש לוודא כי על
מההורים נרשם שם בית הספר 
כמוטב ההמחאה וכי ההמחאות 
מוגבלות בסחירות על ידי 
סרטוט "קרוס" ו"למוטב 

 בלבד".
 

ראש מינהל 
 חינוך וקהילה

 בוצע.

 חודדו הנהלים.
 

9 
12.3.1

-
12.3.2 

העירייה לא קבעה הנחיות 
והבהרות בדבר רשות בתי הספר 
להשכיר מבנים ומתקנים של בית 
הספר לגורמים חיצוניים במטרה 

 .להגדיל את הההכנסות העצמיות

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

 תמורה בגין השימוש,

בבית  יש לקבוע נוהל להשכרת מבנים
הספר לגורמים חיצוניים הכולל הסכם 

 .לדוגמה ולהעבירו לבתי הספר

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

מההכנסות עוברות לבית  70%הפחות 
הספר, כפי שנקבע בהנחיות משרד 

 החינוך

הנהלת 
 העירייה

 30/06/2020 נמצא בתהליך בחינה
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מס  מס משימה
 עיףס

 בדוח

תאריך יעד  סטטוס משימה אחראי ביצוע תיאור המשימה ממצאים
 לסיום

10 
13.3.1

-
13.3.3 

אי התאמות בנושאים שונים בבתי 
 הספר

  מומלץ להעביר הדרכות לכל
מזכירות בתי הספר בנושא 
התאמות כרטיסי אשראי ולוודא 
כי כל המזכירות מבצעות את 

 התאמות הבנק באופן מלא.

  מומלץ למחוק את כל ההמחאות
שאינן סחירות ממערכת הנהלת 

החשבונות, אם מכיוון שעברה 
תקופה של מעל חצי שנה ממועד 

פרעון ההמחאה, אם בשום 
שההמחאה אבדה או מכל סיבה  

 אחרת.

  מומלץ לפנות לגורמים שקיבלו
המחאות מבית הספר וטרם הציגו 
אותם לפרעון שלושה חודשים 

הפרעון הרשום ומעלה לאחר מועד 
 על ההמחאה

ראש מינהל 
 חינוך וקהילה

נהלים  ןבוצעה הדרכה וריענו
 למזכירות

 

11 
14.3.2

-
14.3.5 

נמצא כי בתי הספר אינם נוהגים 
לבצע ספירת המחאות  בקופה 
מידי חודש כנדרש בהנחיות משרד 
החינוך ואף לא אחת לתקופה 

 בכלל

יש לבצע ספירת המחאות בקופה אחת 
בהנחיות משרד החינוך לחודש כנדרש 

ולוודא כי כל ההמחאות רשומות 
 במערכת הממוחשבת.

ראש מינהל 
 חינוך וקהילה

נהלים  ןבוצעה הדרכה וריענו
 למזכירות

 

12 
 

15.3.1                         

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

 ונטופה.

 

פרוטוקול מישיבת ועדת יש לנהל 
המלגות שיכלול את הדיון בבקשות, 
ההחלטות שהתקבלו והנימוקים 
להחלטות. הפרוטוקול ייחתם על ידי כל 

 חברי ועדת המלגות.

ראש מינהל 
 חינוך וקהילה

נהלים  ןבוצעה הדרכה וריענו
 למזכירות
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מס  מס משימה
 עיףס

 בדוח

תאריך יעד  סטטוס משימה אחראי ביצוע תיאור המשימה ממצאים
 לסיום

13 16.3.1 
מבדיקת הביקורת עולה כי 
העירייה לא גיבשה נוהל גבייה 

 לבתי הספר בכתב

מומלץ לפעול בהקדם לגיבוש ספר 
נהלים רשותי לבתי הספר שיכלול נוהל 

 גבייה מההורים

ראש מינהל 
 חינוך וקהילה

הוכן ספר נהלים באמצעות יועץ 
חיצוני, ממתין לחתימה ואישור 

 הנהלת העירייה.
30/06/2020 

14 
17.3.1

-
17.3.3 

לא פורסמו הנחיות לבתי הספר 
והתקשרויות כך בנושא רכש 

שבתי הספר פועלים בנושא הרכש 
על פי הנוהגים שהשתרשו עם 

 השנים.

  יש להעביר הנחיות ברורות
לבתי הספר בדבר ביצוע הרכש 

וההתקשרויות עם ספקים 
 ונותני שירותים.

  על בתי הספר להקפיד על
העברת הזמנת רכש חתומה 

ומפורטת לספק על פי הצעת 
המחיר שהוגשה, שתכלול את 

 א פרטי ההתקשרות.מלו

  על בתי הספר להקפיד לקבל
הצעות מחיר בהתאם לסכום 
הרכישה ולשמור את כל הצעות 
המחיר לצורכי בקרה ומעקב 
ולתעד את הסיבות לבחירת 

 הספק הזוכה

ראש מינהל 
 חינוך וקהילה

נהלים  ןבוצעה הדרכה וריענו
 למזכירות

 

15 
17.6.1

-
17.6.2 

נמצא כי לעיתים בתי הספר 
ספק תחת "ספקים רושמים 

שונים" בניגוד להנחיות משרד 
 החינוך

לביקורת נמסר כי לעיתים מורים 
מבצעים רכישות מכספם הפרטי, 
מגישים את החשבונית למזכירה 
ומקבלים החזר כספי בהמחאה 

 מחשבון הבנק של בית הספר

  יש להימנע מרישום ספקים
תחת "ספקים שונים" אלא 

במקרים שניתן על פי הנחיות 
 החינוך. משרד

  יש להימנע מביצוע רכישות על
 ידי מורי בית הספר.

ראש מינהל 
 חינוך וקהילה

נהלים  ןבוצעה הדרכה וריענו
 למזכירות
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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                                             

 ויים, בדרך של מכרז פומבי בכפוף להוראות סעיף קטן זה יהיה של אנשים רא                                             

   (, ואפשר למנות אדם ליותר ממשרה אחת מהמשרות האמורות.2קטן )א                                             

 

 מנהל כללי ( ראש העיריה רשאי, ולפי דרישת הממונה חייב, למנות לעיריה 1)א                                             

 ובלבד שהמועצה לא מינתה מזכיר.                                                     

 

 ( לא תמנה המועצה ולא ימנה ראש העיריה אדם, שעליהם למנותו, למשרה 2)א                                             

 מהמשרות הנקובות בתוספת החמישית אלא את מי שועדת המכרזים                                                      

 לבחירת עובדים בכירים בחרה בו, ולענין מנהל כללי, לא ימנה ראש                                                      

 העירייה אלא את מי שועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים אישרה את                                                     

 כשירותו והתאמתו לתפקיד.                                                     

 

 אה.)ב( המועצה, בהחלטה ברוב חבריה, תמנה לעיריה מבקר במשרה מל                                        

 

 )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                                                

 או שהוא עורך דין או רואה חשבון;גבוהה בישראל,                                                

 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                                          
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 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                                           

 

 

 

 

 

 )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
 נות היעילות והחסכון;קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרו                                                

 

 לבקר  את   הנהלת  חשבונות  העיריה  ולבדוק  אם  דרכי  החזקת ( 4
 כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחה את הדעת.                                                

 

 

 הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה  גם לגבי המועצה הדתית שבתחום       (ב)
 כן לגבי כל  תאגיד,  מפעל, מוסד,  קרן  או  גוף  אשר  העיריההעיריה  ו  

 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".  
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 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.                                               

 למבקר העיריה או עובד  שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע  (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                                      

 מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו                                             

 מידע.                                             
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 )ד( עובדו של מבקר העיריה שאינו עובד העיריה, יחולו עליו, 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                                                

 הוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראותלועדה לעניני ביקורת; אין ב                                                

 ]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                                          
 המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.                                         
  

 

 הועדה  לעניני ביקורת תדון בדו"ח  המבקר ובהערות  ראש העיריה  (ד)
 עליו  ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים                                                

 מיום שנמסרו לה הערות ראש העיריה, כאמור בסעיף קטן )ג(.  לא                                               

 הגיש ראש העיריה את הערותיו על הדו"ח עד תום התקופה האמורה,

 תדון הועדה בדו"ח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה



 

83 
 

 והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר

 לועדה. בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאיתהעיריה 

 היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של העיריה או  

 של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.

 

 והצעותיה תוך חודשיים  מן היום שהגישה הועדה  את  סיכומיה   (1)ה()                                      

 תקיים  המועצה דיון מיוחד בהם  ובדו"ח  המבקר ותחליט  בדבר  

 אישור הסיכומים או ההצעות כאמור. 

 

 ( לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום2)                                           

 לכל התקופה כאמור בסעיף קטן )ד(, או לא המציא ראש העיריה 

 חברי  המועצה  העתק מהדו"ח  בצירוף הערותיו, ימציא  המבקר  

 עותק הדו"ח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדו"ח ובהמלצותיו  

 חודשים ממועד הגשתו לראש העיריה.לא יאוחר משבעה   

 

 חלק ממנו או תוכנו,לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או   )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.                                            

 

 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.                                            

 

 דוחות המבקר, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מבקר              1ג170   חומר שאינו ראיה

 העיריה במילוי תפקידו, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא                                                        

 ש ראיה בהליך משמעתי.יהיו פסולים בשל כך לשמ                                                        

 

 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

 חוק מבקר המדינה(. -]נוסח משולב[  )בסעיף זה                                                         
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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.
 

וות יגיש את  המלצותיו לראש העיריה  בתוך שלושה חודשים מיום הצ (ג)
שדו"ח מבקר העיריה נדון על ידי המועצה, וידווח לוועדה לעניני ביקורת 

 על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים.
 

ראש העיריה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים, ובלבד שינמק  (ד)
עניני ביקורת, בכתב, לא יאוחר דחיה זו לפני מבקר העיריה והוועדה ל

 משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו המלצות הצוות.
 

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           

 הוחלט על כך בישיבת המועצה לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי                                            בכירים

 המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.                                                        

 

 לא יפוטר היועץ המשפטי לעיריה שהוא עובדה, אלא באישור המועצה (1)ב()                                             

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

 באותה ישיבה.המועצה שדבר הפיטורים יידון                                                       

                    

 ( לא יפוטר מבקר העיריה שהוא עובדה אלא באישור המועצה ברוב של2)                                                   

 ועצהשלושה רבעים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המ                                                        

 שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.                                                                           

 

 לא  תתקבל  במועצה החלטה  לפיטוריו של  מבקר העיריה  או היועץ   (ג)
 תנה  להם זכות לשאת לפני המועצה המשפטי לעיריה אלא לאחר שני                                                      

 את דברם בענין הפיטורים.        

 

 )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   

  -ג  )ו(  או  תנאי בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור, דינו   170 סעיףאו ממצא ביקורת                           

 מאסר שנה.                                                       

 

 

 . )א( ראש  העיריה  יקבע  מועד לדיון מיוחד בדו"ח השנתי שהגיש57תוספת                         דיונים       

 הגזבר, שיהיה לכל המאוחר חודש לאחר הגשתו; הדיון בדו"ח מבקרמיוחדים                     שניה          

 מבקר  המדינה  יהיה  באופן  ובמועדים  הקבועים העיריה   ובדו"ח (     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;

 רבות מחדל;ל –"מעשה"  

 עיריה, מועצה מקומית או איגוד ערים; –"רשות מקומית"  

 שר הפנים. –"השר"  

תמנה את מבקר הרשות המקומית לממונה על מועצת רשות מקומית  (1) )א( *.2
תלונות הציבור, ואולם היא רשאית, מטעמים מיוחדים, למנות לתפקיד זה עובד בכיר אחר 
של הרשות המקומית, והכל ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי להפריע למילוי תפקידיו 

 כממונה על תלונות הציבור;

אלא אם כן הוא בעל תואר אקדמי מוכר מאת  (,1לא ימונה עובד בכיר כאמור בפסקה ) (2)
-מוסד להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח

, או תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהוא מוסד מוכר במדינתו, 1958
 ובעל ניסיון של חמש שנים בתפקיד ניהולי במגזר הציבורי.

ף קטן )א( כדי למנוע מרשות מקומית להעסיק ממונה על תלונות אין בהוראות סעי )ב( 
הציבור בתפקיד זה בלבד, ובלבד שהעסקתו כאמור תוקצבה במסגרת התקציב המאושר 

 (.2של הרשות המקומית והתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף קטן )א()

הוא לדרוש ראה השר כי רשות מקומית אינה ממנה ממונה על תלונות הציבור, רשאי  )ג( 
ממנה, בצו, כי תמנה ממונה על תלונות הציבור כאמור בתוך הזמן הנקוב בצו; לא מילאה 
רשות מקומית אחר הצו בתוך הזמן האמור, רשאי השר למנות ממונה על תלונות הציבור 

 במקומה.

על מינויו וכהונתו של הממונה על תלונות הציבור ברשות המקומית יחולו ההוראות  )ד( 
ל עובדי אותה רשות מקומית, ואולם לא יועבר הממונה על תלונות הציבור החלות ע

מתפקידו אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית, ולאחר שניתנה הודעה כדין לכל 
 חברי המועצה שדבר העברתו מהתפקיד יידון באותה ישיבה.

ם הרשות המקומית תעמיד לרשות הממונה על תלונות הציבור משאבים הולמי )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
בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה או תפקידו לא לעשות 

כמבקר הרשות המקומית, זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין, ואולם לא שימש הממונה 
רשאי הוא להעביר את המידע למבקר  –על תלונות הציבור גם כמבקר הרשות המקומית 

 הרשות המקומית לשם מילוי תפקידיו כמבקר.

 

                                                           

 (.138עמ'  200"ח הכנסת תשס"ח מס' ה) 440עמ'  8.4.2008מיום  2147ס"ח תשס"ח מס' פורסם  *

http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=1
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=1
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=2
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=2
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=3
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=3
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=4
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=חוק%20הרשויות%20המקומיות%20(ממונה%20על%20תלונות%20הציבור)&pIzcurNum=4
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2147.pdf
http://web1.nevo.co.il/Law_word/law16/knesset-200.pdf
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כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית  )א( *.5
על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גו, ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או 

א)ב( לפקודת העיריות, על נושא משרה או על ממלא 170עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 
 תפקיד בו.

תלונה כאמור בסעיף קטן )א( תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון, ובלבד  )ב( 
 שהתקיימו שני אלה:

עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה המעשה פוגע במישרין במתלונן  (1)
הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת 

 דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;

גוד למינהל תקין, או המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בני (2)
 צדק בולט.-שיש בו משום נוקשות יתרה או אי

מפי המתלונן תיחתם בידי תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה  *.6
המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, 

 לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

 לא יהיה בירור בתלונות אלה: )א( *.7

תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע  (1)
 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)
 מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;

נות תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלו (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 סיבה  )ב( 
 מיוחדת המצדיקה את בירורן:

תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש על פי דין השגה,  (1)
 ( דן בהם;1והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן )א() ערר או ערעור,

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( 
 ציבור למתלונן, בכתב, שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך.הממונה על תלונות ה

דרך שיראה לנכון, והוא  הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל )א( *.8
 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  – 5משרה או ממלא תפקיד כאמור בסעיף 

כי ישיבו על התלונה בתוך תקופה שיקבע  נאותה להשיב עליה, והוא רשאי לדרוש מהם
 בדרישתו.

הממונה על תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלונן, את הנילון וכל אדם אחר, אם  )ג( 
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 ראה בכך תועלת.

 –לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור  )ד( 

ידיעה או  לדרוש מכל אדם למסור לו, בתוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע, כל (1)
 מסמך העשויים לדעת הממונה על תלונות הציבור לעזור בבירור התלונה;

)א( להתייצב לפניו במועד שיקבע 5לדרוש מכל עובד של גוף מן הגופים המנויים בסעיף  (2)
 (.1לשם מסירת ידיעות או מסמכים כאמור בפסקה )

 

 ם או כללי ראיות חסויות.אין בהוראות סעיף קטן )ד( כדי לגרוע מכללי חסיונות עדי )ה( 

הוגשה תלונה על הממונה על תלונות הציבור או על עובדים הכפופים לו, לרבות בעניין  )ו( 
הנוגע למילוי תפקידיהם האחרים ברשות המקומית, יברר היועץ המשפטי של הרשות 
המקומית את התלונה האמורה; בבירור תלונה כאמור יהיו ליועץ המשפטי של הרשות 

 סמכויות הממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה. המקומית

 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 מקום  *.10
לבירורה לפי הוראות חוק זה, ורשאי הוא להפסיקו אם ראה שעניין התלונה בא על תיקונו 
או שהמתלונן ביטל את תלונתו; הממונה על תלונות הציבור יודיע בכתב למתלונן, לנילון 

 , שהפסיק את הבירור ויציין את הנימוקים לכך.ולממונה עליו

מוצדקת,  מצא הממונה על תלונות הציבור, בתוך הליך הבירור, שהתלונה היתה )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  –היה הנילון ראש הרשות המקומית  (2)
 המקומית;

רשאי הממונה על תלונות הציבור להצביע לפני  –העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי  (3)
הנילון ולפני ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית, לפי העניין, על הצורך 

 בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך.

הנילון או הממונה עליו, וכן, לפי העניין, ראש הרשות המקומית, יודיעו לממונה על  )ב( 
ים שננקטו לתיקון הליקוי בתוך המועד כאמור בסעיף קטן תלונות הציבור על האמצע

 (.3)א()

בור פטור מלציין את ממצאיו )א( יהיה הממונה על תלונות הצי11בהודעה לפי סעיף  *.12
 –או נימוקיו 

 כשהתלונה היתה בעניין מינוי למשרה פלונית או הטלת תפקיד פלוני; (1)

 כשהחומר או הראיה עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת המתלונן; (2)

כשיש לדעתו בגילוי החומר או הראיה משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה סודית  (3)
 משמעותם לפי כל דין.כ

מצא הממונה על תלונות הציבור כי התלונה אינה מוצדקת, יודיע על ממצאיו  *.13
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 מונה עליו.למתלונן, לנילון ולמ

 –החלטותיו של הממונה על תלונות הציבור בעניין תלונה  )א( *.14

חר זכות או סעד בבית משפט או בבית דין, אין בהן כדי להעניק למתלונן או לאדם א (1)
 שלא היו לו לפני כן;

אין בהן כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או לבקש סעד שהוא  (2)
זכאי להם, ואולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק, לא יוארך המועד בשל הגשת התלונה או 

 בירורה.

ד נגד החלטותיו וממצאיו של הממונה על לא ייזקק בית משפט או בית דין לבקשת סע )ב( 
 תלונות הציבור בעניין תלונה.

קומית ולמועצת הרשות המקומית הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המ *.15
במאי בכל שנה; המועצה תקיים דיון בעניין הדין  1-דין וחשבון על פעולותיו לא יאוחר מ

וחשבון בתוך חודשיים מיום שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור 
 ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

דוחות או כל מסמך אחר שהוציא או הכין הממונה על תלונות הציבור במילוי  )א( *.16
 תפקידיו לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי או משמעתי.

אגב מילוי תפקידיו של הממונה על תלונות הציבור לא תשמש ראיה הודעה שנתקבלה  )ב( 
 בהליך משפטי או משמעתי.

טי הממונה על תלונות הציבור ודרכי הגשת תלונה הרשות המקומית תפרסם את פר *.17
 -לפי חוק זה

 במודעות שתציג על לוחות המודעות במשרדי הרשות המקומית; (1)

 באתר האינטרנט של הרשות המקומית; (2)

 בהודעות תשלום ארנונה לחייבים; (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 

כאילו מונה להיות ממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה, ובלבד שבתום חמש שנים מיום 
 (.2)א()2ת הקבועים בסעיף הפרסום, יתקיימו בו תנאי הכשירו
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