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ביקורת בנושא העברת כספים לפעילות תרבות תורנית 

 מהעירייה למועצה הדתית

 כללי .0

 

ברת כספים בהתאם לבקשת ועדת ביקורת, נערכה ביקורת בנושא תקציב המועצה הדתית והע

 בית שמש.  הדתית מהעירייה למועצה

מטרת הביקורת הינה לבחון את פעילות המועצה הדתית בנושא התקציבי ואת ההתנהלות לאור 

 כללי המינהל התקין. 

 .5102ובאופן חלקי גם לשנים   5104-5102הביקורת בעיקרה התייחסה לשנים  

 

 יעוד ומקור הסמכות של המועצה הדתית .5

 

ד על מתן שירותי דת בכל התחומים להם נזקקים המועצה הדתית הינה גוף סטטוטורי המופק

 התושבים:

 פיקוח על כשרות .א

 שירותי רבנות ועריכת נישואין .ב

 טהרת המשפחה .ג

 שבת וערוב .ד

 תרבות תורנית .ה

, תקנות 0790המועצה הדתית מתנהלת על פי חוק שירותי הדת היהודיים נוסח משולב התשל"א 

 . 0712תקציבי שירותי הדת היהודית התשמ"ה 
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 ה המועצה הדתיתמבנ .3

 

המועצה הדתית בבית שמש כפופה אדמיניסטרטיבית למשרד הדתות ואת ניהול המועצה הדתית 

 מנהל יו"ר המועצה הדתית מר יהודה מדיזדה.

  מבחינה הלכתית כפופה המועצה הדתית לרב הראשי של העיר.

 עיקרי הממצאים .4

 

הדתית לבין מה שהעירייה קיים חוסר התאמה בין הרישום בדוחות הכספיים של המועצה  .א

הביקורת מציינת . מעיריית בית שמש₪  274,912רשמה בספריה לגבי רישום של ההעברה של 

כי מבחינת הדוחות הכספיים של המועצה הדתית מדובר בפעולה טכנית לחלוטין שלא משנה 

 את סה"כ הסיכומים התוצאתיים בדו"חות הכספיים של המועצה הדתית.

בנושא שיתופי פעולה המגדיר בין היתר את אחוז השתתפות המינימלית אין הנחיות ברורות  .ב

של הגוף המבקש מתוך סה"כ העלות הכוללת של האירוע שנערך, התייחסות לכפל השתתפות 

. גובה ההשתתפות של המחלקה נקבע ע"י כל עודע"י מס' מחלקות העוסקות באירועי תרבות ו

 מחלקה ומחלקה.  

תקשרות של הפעילויות שנעשו במסגרת השיתופי הפעולה ע"י הביקורת בדקה את תהליך הה .ג

 המועצה הדתית ומצאה שוני באופי ההתקשרות של המחלקות השונות עם המועצה הדתית.

ועדת ולא התקבלה החלטה ב לחלק מהעברות הכספיות למועצה הדתית לא התקיים דיון .ד

אושרו ע"י ועדת כספים.  עברות שלאכספים. לביקורת נמסר ע"י מרכז ועדת כספים כי לגבי ה

לגופים עירוניים או העברות בין סעיפים שונים  עבר לא היה נהוג שהעברות תקציביותב

"י יו"ר בתקציב העירייה יאושרו ע"י ועדת כספים. הליך זה של אישור ועדת כספים הונהג ע

ודה גרת שיפור ושינוי תהליכי עבבקדנציה הנוכחית בחלוף הזמן בתפקיד ובמס ועדת כספים

 ועדה. ב

חלק קטן מהכספים שהועברו למועצה הדתית לביצוע פעילות תרבות לא היו בעל אופי של  .ה

 פעילות תרבות תורנית.

המועצה הדתית שלחה וקיבלה הצעות מחיר לשירותי אמבולנס בו בזמן שבהתאם לנהלי רכש  .ו

עם  .תות היתה אמורה לפרסם מכרז פומבישל המועצה הדתית ובהתאם להנחיות משרד הד

זאת הביקורת מציינת כי למעט מקרה בודד זה בד"כ פעלה בנושא הצעות רכש באופן תקין 

 וראוי לשבח. 

 

 

 

 



 5102דו"ח מבקר העירייה לשנת 

 

6 

 

 ממצאים .2

 

 

 ההיקף הכספי .0

 השתתפות הממשלה והעירייה בתקציב המועצה הדתית .א

 

נקבע כי בהוצאות תקציב המועצה הדתית  00סעיף  0790בחוק שירותי הדת היהודיים התשל"א 

. זאת בניכוי ההכנסות 51%והרשות המקומית בשיעור של  41%יישאו הממשלה בשיעור של 

 העצמיות של המועצה הדתית מאגרות שירותים שהיא מספקת לציבור. 

 ספרי מועצה דתית ספרי העירייה שנה

5102 2,520,175 5,129,000     

5104 5,152,791 5,152,791 

5102 5,155,111 5,155,111 

הביקורת בדקה את ההעברות מהעירייה למועצה הדתית שרשומות בספרי העירייה בגין התקציב 

 השוטף וערכה השוואה בין הסכומים הרשומים בדוחות המועצה הדתית.

יש התאמה מלאה בין הרישומים בספרי העירייה לבין   5102, 5104, 5105מהטבלה עולה כי בשנים 

יש חוסר התאמה בין הרישומים בספרי  5102הרישומים בספרי המועצה הדתית. לגבי שנת 

 העירייה לבין המועצה הדתית בסכומים שהועברו מהעירייה בגין התקציב השוטף.

שתתפותה של "הודעה על סכום השלח משרד הדתות מכתב שהנושא שלו הוא:  57.05.02 -ב

" במכתב זה משרד הדתות מודיע 5102עיריית בית שמש בהוצאות התקציב המועצה הדתית לשנת 

מסה"כ  51%המהווים ₪  2,524,505לעירייה "כי השתתפות העירייה במועצה הדתית עומד על 

 ,₪ 550265401  הוצאות תקציב המועצה הדתית, והשתתפות הממשלתית ממשרד הדתות יעמוד על

 .מסה"כ התקציב" 41%המהווים 

הקבוע בחוק, במקרה בו גדל סכום ההשתתפות  5102בהתאם להוראת שעה לשנת עוד נכתב כי "

לעומת  5102המיוחד של הרשות המקומית בהוצאות התקציב של המועצה הדתית לשנת הכספים 

( בשל הגדלת אחוז השתתפות של הרשות הסכום התקציב לשנה קודמת )מה שבפועל קר

לעומת אחוז  5102המקומית מסכום ההשתתפות הרגיל הכולל לגבי המועצה בשנת הכספים 

השתתפות שלה כאמור בשנת הכספים הקודמת,  תעביר הממשלה למועצה במקום הרשות 
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מהסכום הנובע מהגדלת אחוז השתתפות של הרשות המקומית כאמור, והרשות  92% המקומית

 ".הנותרים 52%המקומית תעביר 

יתר ישירות למועצה הדתית ואת ₪  3845492משרד הדתות הודיע שיעביר את סכום השיפוי בסך 

 תוספת(.₪  511,111תעביר העירייה למועצה הדתית )בסה"כ ₪  5125502הסכום בסך 

אכן הועבר ₪  512,502נמצא כי סכום של  5104-ו 5102חות של המועצה הדתית לשנת "מעיון בדו

 "סכומים משנים קודמות". כ 5104חות ונרשם בדו" 5104בשנת 

בספרי המועצה הדתית נראה כי גם ₪  511,111בהתאם למה  שציינה הביקורת לגבי הרישום של 

 .5102צריך היה לרשום כהכנסה מעיריית בית שמש בדו"חות לשנת ₪  274,912את סכום של 

מה שהעירייה רשמה קיים חוסר התאמה בין הרישום בדוחות הכספיים של המועצה הדתית לבין 

 מעיריית בית שמש. ₪  274,912בספריה לגבי רישום של ההעברה של 

הביקורת מציינת כי מבחינת הדוחות הכספיים של המועצה הדתית מדובר בפעולה טכנית 

 לחלוטין שלא משנה את סה"כ הסיכומים התוצאתיים בדו"חות הכספיים של המועצה הדתית. 

 

 גופים ועמותות בפעילות תרבות שיתופי פעולה בין העירייה ל .ב

 נוהל שיתוף פעולה .0

עיריית בית שמש משתמשת בנוהל שיתופי פעולה לעיתים תכופות בעיקר בעריכת אירועי תרבות 

שונים. כאשר יש רצון של עמותה או ארגון לבצע אירוע ברחבי העיר הוא פונה למחלקות השונות 

תשתתף בתקציב לאירוע. עם אישור  הרלוונטיות בבקשה לשיתוף פעולה ובבקשה שהעירייה

הבקשה עורכים חוזה בין המחלקה הרלוונטית לבין הגוף העורך את האירוע בו מפורטים פרטי 

 האירוע כולל פירוט על עלויות והסכום בו העירייה אמורה להשתתף מסה"כ העלות הכוללת.

גם משאבים ולמנף את פעולה בין העירייה לבין גופים ומוסדות ועמותות הינה לאה מטרת שיתופי

ת היכולת ואיכות כמו כן הדבר מסייע להגדל האירועים החופפים ממילא בין הגופים השונים.

ערך מוסף וסיוע לרווחת התושבים בנושא תרבות ובנושאים אחרים בבית  האירועים ולהוספת

 שמש. 

מהגופים  שיתופי פעולה רבים נעשים מתוך מטרה משותפת לקדם הפעילות ומתוך ידיעה שלאחד

אה על ביצוע אירוע, יש יכולות מקצועיות טובים יותר בביצוע ים שלוקח אחריות מלהמשתתפ

הפעולה מסוימת וכן יתרונות אחרים כגון התארגנות יעילה ומהירה יותר וניצול יעיל יותר של 

 להיות בנושאים מגוונים. שיתופי פעולה יכולים המשאבים הקיימים.

בחלק ממימון אירועים שגופים יוזמים. הביקורת מעירה כי אין  בדרך כלל העירייה משתתפת

הנחיות ברורות בנושא שיתופי פעולה המגדיר בין היתר את אחוז השתתפות המינימלית של הגוף 

המבקש מתוך סה"כ העלות הכוללת של האירוע שנערך, התייחסות לכפל השתתפות ע"י מס' 



 5102דו"ח מבקר העירייה לשנת 

 

8 

 

ההשתתפות של המחלקה נקבע ע"י כל מחלקה . גובה לקות העוסקות באירועי תרבות ועודמח

 ומחלקה.  

 המלצת הביקורת: 

על העירייה לפרסם הנחיות ברורות בנושא שיתופי פעולה בין העירייה לבין גופים שונים 

ועמותות כאשר בין היתר יש להגדיר בנוהל את אחוז ההשתתפות המקסימלי שניתן יהיה לאשר 

 מסה"כ העלויות.

הנחיות ברורות בדבר שיתופי פעולה עם גופים קשורים כגון מועצה דתית כמו כן רצוי לפרסם 

 ודומה להם וזאת כאשר ובמידה וקיים צורך אמיתי לאגם ולמנף משאבים.

 

 שיתופי פעולה בין העירייה לבין המועצה הדתית .5

נוהגת לערוך אירועי  סף לשירותי הדת אותם היא מעניקה,המועצה הדתית במסגרת תפקידה, בנו

ות תורנית שונים ברחבי העיר. במסגרת אותה פעילות העבירה העירייה למועצה הדתית תרב

 כספים לשם ביצוע אותה פעילות משותפת. 

החלטות על אופי וסוג האירועים מקום האירוע התקבל לעיתים ע"י מחלקות השונות בעירייה 

לעיתים התקיימו  ולאחר מכן מבקשת המחלקה מהמועצה הדתית לקיים שיתוף פעולה באירועים,

 ישיבות משותפות בהם התקבלו החלטות לגבי האירועים. 

שיתוף פעולה עם המועצה הדתית אמור להיות באופן כזה, שמלבד ההחלטות על אופי האירוע 

על המועצה הדתית לקחת אחריות מלאה לקיום  שמתקבל לעיתים שמשותף עם העירייה,

כולל תשלום, הצעות מחיר ובחירת ספקים בהתאם לנהלי רכש הקיימים במועצות  האירועים

 הדתיות.

הביקורת בדקה את תהליך ההתקשרות של הפעילויות שנעשו במסגרת השיתופי הפעולה ע"י 

 המועצה הדתית ומצאה שוני באופי ההתקשרות של המחלקות השונות עם המועצה הדתית.

ת הצעות מחיר נעשו ע"י המועצה הדתית כדוגמת אירועים ישנם אירועים שבהם דרישות לקבל

שנעשו ע"י מחלקת תרבות תורנית וישנם אירועים שבהם קבלת הצעות מחיר נעשו ע"י מחלקות 

השונות כאשר עם קבלת החלטה על ספק זוכה ע"י המחלקות העירוניות נתוני הספק הועברו 

 למועצה הדתית לשם תשלום על ביצוע השירות. 

בות הצעות רכש מאחר שמדובר באמנים לציין כי חלק מהפעילויות לא מחוימבקשת  הביקורת

שונים, הרצאות, פעילות תורניות שונות וכו'. וכן חלק מהפעילויות התרבות השונות נערכו 

ות המועצה הדתית מול כאשר הדבר נעשה באמצע מצעות עמותות שונות ותנועות נוערבא

ו כל הליך כל שהוא המגדיר את חלקו של כל צד באירועי הסכם שיתוף פעולה א העמותות ללא

 התרבות.  
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  5103שנת 

לא היתה פעילות משותפת בפעילות תרבות בין העירייה לבין  5102לפי רישומי העירייה בשנת 

 המועצה הדתית ולא הועברו בגינה כספים מהעירייה למועצה הדתית.

 

  5104שנת 

ממחלקות תרבות ₪  524,511הדתית סכומי כסף בסך העבירה העירייה למועצה  5104בשנת 

 השונות בעירייה לפעילות תרבות במסגרת "פעילות משותפת".

הביקורת בדקה את תהליך קבלת החלטות, הסכומים ואת אופי פעילות המשותפת בין העירייה 

 למועצה הדתית.

יה בכרטיס להלן פירוט של ההעברות תקציביות למועצה הדתית כפי שנרשמו בספרי העירי

 :5104המועצה הדתית לשנת 

 ועדת כספים סכום סעיף מקור תקציבי

השתתפות בפעילות  תרבות תורנית

 מחלקה

 ועדת הכספים.לא התקיים דיון ב  24,511

 קיים הסכם שת"פ

 סא"ן

 

 לא התקיים דיון במועצה הדתית  5,111 אירועי קיץ

 .עדת כספיםהתקיים דיון בו 55,111 ספורט

 הסכם שת"פקיים 

 ועדת כספים.התקיים דיון ב  21,111 העצמת נוער העצמת נוער

 שיתוף פעולה חלקי. קיים הסכם 

פרויקטים 

 קהילתיים

 לא התקיים דיון בועדת כספים. 21,111 

 .קיים הסכם שת"פ

השתתפות פעילות  תרבות תורנית

 מחלקה

 .ועדת כספיםלא התקיים דיון ב 21,111

 פעולה.קיים הסכם שיתוף 

 01,111 אירועי קיץ אירועים ונוער

 01,111 מורשת ישראל מורשת ישראל

 01,111 עבודות קבלניות מנכ"ל

 1,111 פרסומים הסברה דובר

 1,111 הנהלה עבודה קבלנית ראש עיר 

 מועצה דתית
השתתפות העירייה 

 במועצה דתית

 תקציב העירייה 5,152,791
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 מחלקות כפי שעולה ממסמכים שהועברו לביקורת כולל חשבוניות: להלן פירוט הפעילות לפי

 העצמת נוער

 תשלום אירוע תאריך

 11,800 ארגון פרויקט לנוער קיץ 5.10.14

 3,500 אירוע חג סוכות 16.10.14

 7,000  ספר לרב ספקטור זצ"ל 28.8.14

 1,700 מופע  7.8.14

 2,500 ממתקים  14.10.14

 2,500 שמחת בית השואבה חב"דתזמורת  14.10.14

 2,360 הפקת אירוע ח"י אלול חב"ד 14.10.14

 4,720 ספרים, דיסקים ומשחקים לנוער 11.11.14

 4,500 אוטובוס למקומות קדושים לבני נוער 2.12.14

14.12.14   5,000 

15.12.14   5,431 

 8,000 הפקת אירוע    22.12.14

31.12.14   4,956 
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 2,643 יט כסלו -עבודות דפוס  14.1.15

 5,000 רכישת ספרי ברסלב  14.1.15

71,610 

 : ממצאים

עבור הדפסת ספר לזכרו של הרב ספקטור ₪  9,111קיים הסכם שיתוף פעולה רק על סכום של 

. סה"כ 54.1.5104ועדת כספים מיום נדונה ואושרה ב₪  21,111כום בסך העברה של ס זצ"ל.

הביקורת לא מצאה ₪. 50,501 ת מסה"כ הפעילות המשותפת עומד עלהשתתפות המועצה הדתי

 הצעות מחיר להוצאות כגון עבודות דפוס, אוטובוסים למקומות הקדושים.

 

 חודש נוער -אגף סא"נ 

 תשלום אירוע תאריך

 2,700 מסיבת חנוכה: מתנפחים ומכונות מזון  18.12.14

 7,000 ציוד לארגוני נוער 30.12.14

 1,400 שבת ארגון בני עקיבא: הגברה ותאורה 22.2.15

 1400.66 שבת ארגון בנ"ע רמב"ש: הגברה ותאורה 23.2.15

 1400.66 שבת ארגון אריאל: הגברה ותאורה 23.2.15

 1400.66 אריאל: הגברה ותאורה 23.2.15

 1,400 חנוכה בני עקיבא: הגברה 25.5.15
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 1,500 סניף יחד: הגברה ותאורה 15.6.15

 1,400 הרקדה: הגברה -אריאל  15.6.15

 1,400 סניף עזרא: הגברה ותאורה 15.6.15

 1,000 אריאל בנות: הגברה 15.6.15

22,002 

. מהנתונים 52.00.5104ועדת כספים מיום נדונה ואושרה ב₪  55,111העברה של סכום בסך 

בטבלה עולה כי המועצה הדתית בפועל לא השתתפה מתקציבה בפעילות של אגף סא"ן בפעילות 

חודש נוער. אירגוני הנוער התקשרו ישירות עם שירותי הגברה ובמה של "יונדף פוסט" ו"חיים 

 ות לספקים אלו. במה" "ווליום הפקות" , והמועצה הדתית העבירה את התשלום ישיר

 

 פרויקטים קהילתיים

 תשלום אירוע תאריך

 10,000 ימי עיון של מתנדבי איחוד והצלה נהריה 16.6.15

 3,500 סיום ש"ס: תזמורת   16.6.15

 1,500 השתתפות בנסיעה אוטובוס לג' בעומר  26.8.15

15,000 

הדתית בגין ביצוע פרויקטים מבדיקת הביקורת עולה כי החלטה זו של העברת כספים למועצה 

 ועדת כספים.יים לא נדונה ולא התקבלה החלטה בקהילת
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 תרבות תורנית

 תשלום אירוע תאריך

 2,000 נסיעת קברי צדיקים בצפון 19.1.15

 1,000 דרשות חול המועד פסח 29.3.15

 400 דרשות חול המועד פסח 29.3.15

 3,008 הגברה ל"ג בעומר  1.5.15

 4,900 נסיעות למירון ל"ג בעומר 25,111מתוך   

 800 אורגניסט סיום מסכת 15.3.15

 1,200 אורגניסט סיום מסכת 23.2.15

 2,500 מופע ערב נשים 3.2.15

 2,000 עיצוב מודעה  16.5.15

 2,000 נסיעה למירון 5.6.15

 3,000 נסיעה למירון 17.6.15

 2,000 הפקת ערב נשים 21.12.14

 900 הרצאה  23.2.15
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 4,511 שמחת בית השואבה 01.0.02

 1,500 ישיבת בין הזמנים -שובר זיכוי  5.5.15

 14,378 נסיעות קיץ  31.10.15

42,915 

 

שהעירייה העבירה בגין פעילות של מח' תרבות תורנית ₪  24,511מנתוני הטבלה עולה כי מתוך 

המועצה הדתית טרם ניצלה את יתרת הסכום בסך ₪.  42,915המועצה הדתית שילמה סכום של 

05,504  .₪ 

עבור פעילות של נסיעה למקומות קדושים הועברה למועצה הדתית ₪  5,111חשבונית בסך של 

 ם אך טרם שולמה בפועל. לתשלו

ועדת כספים. העברה זו נעשתה ללא קבלת החלטה בלפעילות זו נחתם הסכם שיתוף פעולה. 

ומצאה כי נשלחו ₪  04,291לביקורת הועברו הצעות מחיר שנעשו עבור נסיעות קיץ בסכום של 

כהצעה  ד'דרישות להצעות מחיר לשישה מציעים ומתוך שלושה מציעים ששלחו נבחרה חברת 

 הזולה ביותר.

לביקורת נמסר כי שהמועצה ב' והסעות  ד' שבוצע ע"י הסעות ₪  5,111לגבי הסעות לצפון בסך  

להסעה לצפון שיזמו קהילות ברמת בית שמש ב' ולכן אין ₪  5,111הדתית השתתפה בסכום של 

 הצעות מחיר לנושא זה. 

ת מחיר שכן מדובר ב"ספק יחיד" של לגבי שאר ההוצאות נמסר לביקורת כי לא היה צורך בהצעו

 אמנים ומפיקים  או מרצים.  
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 פסטיבל סוכות

הביקורת מציינת כי הוצאות אלו כמפורט לעיל הועברו מכלל מחלקות אירועים השונות בעירייה 

 )מלבד ח"ן חרדי( ונוהל ע"י הדובר.

 תשלום אירוע תאריך

 4,800 ליזר פסטיבל סוכות 13.10.14

 6,500 הגברה, תופים 28.12.14

 22,000 קמפיין פסטיבל סוכות 28.12.14

 2,000 מופע מוזיקלי באמפי 18.1.15

 6,500 02.01.04 -הגברה, תאורה, תופים  18.1.15

 2,000 מופע מוזיקלי באמפי 18.1.15

 21,830 הופעה פסטיבל סוכות 18.1.15

 1,200 נגינה אירוע בית האומנים 20.10.14

 1,300 הופעה בית האומנים 13.10.14

 2,500 מופע פסטיבל סוכות 20.10.14

 1,100 מופע מוזיקלי   27.1.15

 1,000 מופע מוזיקלי פסטיבל סוכות 13.10.14
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 9,900 מופע מוזיקלי פסטיבל סוכות 20.11.14

82,630 

 הביקורת לא מצאה מס' הצעות מחיר לשירותי לייזר למופע. 

החלטה על ביצוע ובחירת האומנים נעשה ע"י  .האומנים אין צורך בהצעות מחירבי יש לציין כי לג

 העירייה.

לביקורת נמסר ע"י מרכז ועדת כספים כי לגבי העברות שלא אושרו ע"י ועדת כספים, בעבר לא 

היה נהוג שהעברות תקציביים לגופים עירוניים או העברות בין סעיפים שונים בתקציב העירייה 

עדת כספים. הליך זה של אישור ועדת כספים נוהג ע"י יו"ר ועדת כספים הונהג יאושרו ע"י ו

 . ועדהבחלוף הזמן בתפקיד ובמסגרת שיפור ושינוי תהליכי עבודה ב

 

 5102העברות כספיות לשנת 

 ועדת כספים הפעילות סכום סעיף תקציבי מקור תקציבי

השתתפות פעילות  תרבות תורנית

 מחלקה

צדיקים, פארקים, מופעים, חוף ים קברי  ₪ 29,111

 ואירועי קיץ וכו'

התקיים דיון 

)קיים הסכם 

 שת"פ(

פרסומים, טיול לקברות צדיקים, סעודת  ₪ 41,111 אירועי קיץ אירועים ונוער

ראש חודש, הפנינג פורים ועוד' )טרם 

 (5104נוצל מלוא הסכום לשנת 

לא התקיים 

דיון )קיים 

 הסכם שת"פ(

פות העירייה השתת מועצה דתית

בתקציב המועצה 

 הדתית

 תקציב העירייה  תקציב מועצה דתית 5,155,111
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 הכנסות תשלום אירוע תאריך

   725 פרסום בעיתונות -אירועי קיץ  2015

   725 פרסום בעיתונות -אירועי קיץ  2015

   1,100 פרסום בעיתונות -אירועי קיץ  2015

   840 בעיתונותפרסום  -אירועי קיץ  2015

   2,300 הדפסת תוכניה -אירועי קיץ  2015

   8,250 ערב שירה 2015

   15,000 מוקדים 5 -ישיבת בין הזמנים  2015

   20,000 מוקדים 4 -מופעי קיץ  2015

 780 2,000 נסיעה לקברי צדיקים 2015

 1,320 2,700 נסיעה לים המלח 2015

   25,000 בי"כ 52 -נסיעות לקברי צדיקים  2015

   1,200 מופע  2015

 400   חסות 2015

 2,100   כרטיסים לים המלח וקברי צדיקים 2015
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79,840 4,600 

. מנתוני הטבלה 51.15.5102כספים מיום  ועדתנדונה ואושרה ב₪   29,111העברה של סכום בסך 

עולה כי המועצה הדתית השתתפה מתקציבה בפעילות של מחלקת תרבות תורנית בסכום של  

59,441 .₪ 

 

 תשלום אירוע תאריך

 20,000 עבודות דפוס  21.5.15

בגין פרסומים  העברה זו ₪  51,111המועצה הדתית הוציאה סכום של ₪  41,111מתוך העברה של 

 כספים. קיים הסכם שיתוף פעולה.   ועדתלא אושרה ולא נדונה ב₪  51,111של 

 להלן פירוט של הפרסומים:

 סכום פירוט

 0,511 פוסטרים קט רגל 511שמשוניות  5פלאיירים  511

 0,511 פוסטרים בי"ס כדורגל 511שמשוניות  5פלאיירים  511

 711 פוסטרים כנס התעוררות אלול תשע"ה 511

 0,421 פוסטרים כנס התעוררות חודש טבת תשע"ו 511

 2,491 ריכוז עבודות שכפול וחוברות תנועות נוער עזרא ואריאל

 9,991 .5105חוברת אירועי אביב גרפיקה  והדפסה לשנת 

 05,721 סה"כ
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 2,121 מע"מ

 51,111 סה"כ כולל מע"מ

 

מפירוט התשלומים בגין פרסומים שהועברו למועצה הדתית במסגרת שיתופי הפעולה בין מחלקת 

אירועים לבין המועצה הדתית אנו רואים כי הם כללו פעולות שלא קשורות לפעילות המועצה 

 .5105ץ לשנת שונים המופיעים בחוברת אירועי קיהדתית כגון: שמשוניות לקט רגל ופרסומים 

כי הכספים הועברו לבית הדפוס ע"ח חובות  השיבהבתשובתה לממצאים אלו המועצה הדתית 

 ₪. 51,111קודמים בסך 

התקיימה ישיבת משותפת בין סגן ראש העיר הממונה על אגף אירועים לבין  05.01.5102בתאריך 

יו"ר המועצה הדתית בו סוכם על אופי הפעילות המשותפת והאירועים שאמורים להתקיים 

 ות שמשותפת, להלן פירוט של האירועים המשותפים:במסגרת הפעיל

 מועצה דתית מח' אירועים אירוע

 211 0,111 הילולת בבא סאלי אהבת חסד הרב בנימין

 211 0,211 הילולה מקור חיים והברכה

 211 0,211 ביהכ"ס עץ חיים

 211 4,211 טיול קברות צדיקים 

 211 0,211 סעודת יתרו

 0,111 2,111 לג' בעומר

 211 5,111 נסיעה למקומות קדושים

 --- 0,211 אוטובוס טיול לנשים
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 --- 0,211 סעודת יעקב סלמה

 2,211 09,111 סה"כ:

 ₪. 5,511מחלקת אירועים בהתייחסותה לדו"ח ציינה כי טרם נקבעה פעילות ליתרה שנותרה בסך 

 יצוין כי טרם הועברו חשבוניות לתשלום למועצה הדתית בגין אירועים אלו. 

 

 בדיקת נוהלי רכש הצעות מחיר של  בגין פעולות שהמועצה ביצעה

הל ורסם משרד הדתות נהל הזמנות רכש ושירותים לכלל המועצות הדתית. נפ 51.2.5102בתאריך 

 אחיד למועצות הדתיות. זה נכתב ונשלח כחלק מהמאמץ המשרדי לכתוב תיק נהלים

נוהל משרד הדתות קובע כי כשר ישנו צורך בהזמנת טובין או התקשרות על המועצה הדתית 

 לפנות לספקים לקבלת הצעות מחיר באופן הבא:

 פניה לקבלת הצעה מספק אחד.₪   2,111-01,111סכומים שבין  .א

 פניה לקבלת שני ספקים לפחות.₪   2,110-01,111סכומים שבין  .ב

 פניה לקבלת שלושה ספקים לפחות.₪  21,111 -01,110ם שבין סכומי .ג

חלה חובה עקרונית, על פי חוק חובת המכרזים ותקנותיו, ₪  21,111-סכומים שלמעלה מ .ד

 להתקשר באמצעות מכרז פומבי.

הביקורת בדקה האם המועצה הדתית פועלת לפי נוהל הרכש לגבי הצעות מחיר לגבי  הוצאות 

קלסר שבו והמופיעים בטבלה להלן. הוצאות אלו נלקחו באופן אקראי מתוך ה 5102שבוצעו בשנת 

 מתויקים העתקי חשבוניות.

 להלן הממצאים:  

 מס' חשבונית מחיר תאריך שירות

 112225 2,725  כריתת עצים משתלות

נסיעה לאנדלוסית איסוף 

 בתי כנסת

55.00.02 0,111 4411 

 4019 0,111 55.00.02נסיעה לנחשונית וקברי 
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 5,411 צדיקים מרמב"ש

 07074 2,272  כדי חרס לכניסה לבניין

 1942 5,211 55.00.02 קברי צדיקים ומירון

 10549 2,210  שקיות ניילון 7,411רכישות 

 0551 5,295 20.9.02 עבודה בשופל

  9,112.71 9.9.02 תפילין וטליתות

 0552 2,245 1.7.02 רכישת ספרים

 29 2,551 55.2.02 סריקת תיקי נישואין 

  1,011 52.1.02 מייבש כביסה

  2,241 50.5.02 עבודה שופל

 

 

מבדיקה של החשבניות המופיעות בטבלה לעיל נמצא כי המועצה הדתית פעלה לפי הנוהל וביקשה 

 לפחות שלושה הצעות מחיר ובחרה במציעים הזולים ביותר.

 הצעות המחיר ועבודה על פי הנוהל הסדר הנאות של תיוקהביקורת רוצה לציין לשבח את 

 במקרים שנבדקו.

המועצה הדתית שלחה דרישות לשלוש חברות לקבלת הצעות מחיר לשם הובלת נפטרים, עריכת 

 אך טקס הלוויה טיפול בנפטר וביצוע קבורה. המציעים התבקשו להגיש הצעת מחיר לנפטר אחד

ת בהתאם לשנים עברו לנושא זה. המועצה הדתית מתוך ין בהצעה הערכה תקציבית שנתילא צו

 ס שלמה".נאמבולבהתאם לנוהל. החברה שזכתה היא " שלוש ההצעות בחרה במציע הזול ביותר
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של הספק "אמבולנס שלמה" עולה כי המועצה הדתית משלמת לו לשנה  מעיון בכרטיס הנהח"ש

הביקורת מעירה כי על המועצה היה לפרסם מכרז פומבי כנדרש מנוהל הרכש ₪.   21,111 -יותר מ

 שפרסם משרד הדתות. 

 

 המלצות ומסקנות .6

 

יותר  ין ע"י הביקורת הפעילות המשותפת נצרכת כאשר קיימות יכולות מקצועיות טוביםכפי שצו

של מבצע הפעילות אותה הוא לוקח לביצוע באחריות מלאה ולו יש יתרונות בביצוע הפעולה 

המסוימת וכן יתרונות אחרים כגון התארגנות יעילה ומהירה יותר וניצול יעיל יותר של המשאבים 

 שיתופי פעולה יכולות להיות בפעולות מגוונות. הקיימים.

חוקיות העברת כספים  וחוקיות הפעילות המשותפת עם   אין בכוונת הביקורת לחוות דעה לגבי

הינתן ככל שיהיה צורך בכך ע"י המועצה הדתית, חוות דעת כזו שהינה חוו"ד משפטית צריכה ל

 שכה המשפטית של העירייה.  הל

מכל מקום נראה לביקורת כי בד"כ אין למועצה הדתית יתרון תפעולי או אירגוני ביחס למחלקות 

עירייה אלא להיפך שכן מחלקות אלו מתמחים בביצוע אירועים יותר מהמועצה האירועים של ה

ח האדם הדרוש והמיומן בארגון אירועים וכן היכולות האירגוניות והדתית. לעירייה יש את כ

 לביצוע אירועי תרבות.

טוב עשה ראש העיר שהורה על "חדילה" של הפעילות המשותפת בין המועצה הדתית לבין 

לפרסום הנחיות ברורות יותר שבהם יוגדרו באופן נהיר "שטחי הגזרה" של כל צד העירייה עד 

מהמשתתפים בפעולות אלו וזאת בהתאם לנהלי הרכש של העירייה והמועצה הדתית ובהתאם 

 לכל נוהל אחר.

על העירייה לפרסם הנחיות ברורות בנושא שישקף פעילות משותפת אמיתית בין העירייה לבין 

 כן עם כל גוף קשור אחר לעירייה.המועצה הדתית ו

 

 

 

 

 

 



 5102דו"ח מבקר העירייה לשנת 

 

23 

 

 ביקורת על הועדה לתיאום תנועה

 והיבטים בנושא תנועה ותחבורה בעיר

 כללי .0

הועדה לתיאום תנועה מהווה מסגרת מקצועית לדיונים בתחום התנועה בעיר בית שמש. הועדה 

התמרור כוללת נציגים של הגורמים המקצועיים השונים של רשות התמרור המרכזית ורשות 

  המקומית.

ההחלטות המתקבלות בועדה מהוות המלצות המובאות לאישורם של הגורמים המוסמכים לכך 

 ברשות התמרור המרכזית והמקומית.

, בדקה את אופן יישום ההחלטות שהתקבלו שאושרו 5102פי תוכנית עבודה לשנת -הביקורת, על

 בישיבות אלו.

 

 סמכויותיה ואופן עבודתה –הועדה 

התנועה אינה אחת מועדות החובה או הרשות של העירייה, כמו יתר הועדות שממנה ועדת 

פי תקנות התעבורה ומהווה מסגרת לטיפול -פי חוק. זו ועדה מקצועית שפועלת על-המועצה על

 בנושאים מקצועיים בתחום התנועה והתחבורה בעיר.

בתחום התימרור לועדת התנועה מוזמנים נציגי הגורמים המטפלים בנושאים המצויים 

המקומית: יו"ר הועדה שהוא נבחר ציבור מטעם מליאת המועצה, נציגים של משרד התחבורה, 

משטרת ישראל, נציגי תחבורה ציבורית הפועלת בעיר בית שמש, אדריכלית העיר מטעם מהנדס 

 העירייה, מנהלת מדור תנועה, מנהל אגף שפ"ע, מנהל מח' פיקוח. 

תעבורה במחוז ירושלים והדרום, הינו ראש הרשות המרכזית מר ישי טלאור, המפקח על ה

 (.5117בנובמבר  01לתימרור )ראה מכתב של המפקח על התעבורה במחוז ירושלים והדרום, מיום 

בראש רשות התימרור המקומית עומד סגן ראש העירייה, מר שמואל גרינברג המהכהן גם כיו"ר 

ליו"ר הועדה אין סמכויות שאותן מגדיר החוק  ועדת תנועה וזאת מתוקף סמכותו שהואצלה לו.

 .ועדהותפקידו מתמקד בניהול דיוני ה

, 01-ו 09סמכויות רשות התימרור המרכזית והמקומית מפורטות בתקנות התעבורה סעיפים 

 כדלקמן:  
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 רשות תימרור מרכזית

רשות תימרור מרכזית רשאית להורות לרשות תימרור מקומית על קביעת הסדר תנועה  .א

 שינויו ביטולו ודרך אחזקתו.

ניתנת הוראה כאמור בתקנת משנה )א( ורשות התימרור המקומית לא פעלה על פיה,  .ב

רשאית רשות התימרור המרכזית לקבוע את הסדר התנועה ויראו אותו כאילו הוצב סימן 

 הופעל או סולק בידי רשות התימרור המקומית.

  

 רשות תימרור מקומית 

זולת אם הורתה רשות התימרור המרכזית אחרת, רשאית רשות התימרור המקומית,  .א

לאחר התייעצות עם קצין משטרה, להציב, לסמן או לסלק בכל דרך שבתחומה )כמפורט 

 בסעיף(. 

בתחום שנקבע לה בידי רשות התימרור המרכזית בהודעה בכתב, רשאית רשות התימרור  .ב

שטרה, לקבוע הסדר תנועה, למעט קביעת המקומית, לאחר התייעצות עם קצין מ

 תמרורים )המפורטים בסעיף(.

רשות תימרור מקומית רשאית בהסכמת רשות תימרור מרכזית ובהתייעצות עם קצין  .ג

 )ב(.-משטרה לקבוע כל הסדר תנועה שלגביו לא ניתנו הוראות על פי תקנות משנה )א( ו

פעלתו, סימונו, רישומו רשות תימרור מקומית תהיה אחראית להצבתו, התקנתו, ה .ד

 ואחזקתו של כל הסדר תנועה שבתחומה.

סדר היום והנושאים המוגשים לחברי הועדה מרוכזים בידי מדור תנועה תחת אגף הנדסה, 

 כשהנושאים מתחלקים לשתי קבוצות: 

קבוצת נושאים המצוייה בסמכותה ואישורה של רשות התימרור המרכזית )ועדת התנועה  -

 המרכזית( 

המצויים בתחום סמכותה ואישורה של רשות התימרור המקומית )ועדת התנועה נושאים  -

 המקומית(.

סדרת ההחלטות בדיוני הועדה המרכזית לתיאום תנועה מהווה למעשה המלצה לאישורם של 

נושאים הקשורים לתחבורה ציבורית, הסדרי תנועה בשכונות חדשות, תחנות אוטובוסים וכו'. 

שורם וחתימתם של מר ישי טלאור המפקח על התעבורה,  וסגן ראש החלטות הועדה מובאות לאי

העירייה מר שמואל גרינברג, ואילו החלטות הנוגעות לרשות התימרור המקומית הכוללות 

החלטות הנוגעות להסדרי כחול לבן, תמרורים, חניות נכים וכו' מועברים לאישורם וחתימתם של 

 הנדס המחוז במשטרת ישראל.סגן ראש העירייה מר שמואל גרינברג ושל מ
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 פירוט הממצאים .5

  מדור תנועה

מדור תנועה של עיריית בית שמש פועל באגף הנדסה תחת אחריותה של אדריכלית העיר  

האחראית על תחומים נוספים במסגרת תפקידה. במדור תנועה עובדת יחידה המטפלת בכלל 

 הנושאים הקשורים לתנועה בשיתוף עם אדריכלית העיר.

 

 תפקיד מדור תנועה בעיריית בית שמש: 

המוגשות לאישור ברשות )דרכים, כבישים, מוסדות בנין עיר בדיקת נספחי התנועה לתכניות  .0

 .ציבור(

, ליווי ובדיקת תכניות תנועה במסגרת הבקשות היתרי בניה בדיקת תכניות להסדרי תנועה של .5

 חפירה.

 .ריכוז נושאים לועדת תנועה .2

 תחבורתיים היזומים ע"י הרשות. ותכנון פרויקטים קידום וניהול  .4

 ניהול מערך התמרורים העירוני. .2

 מערך התחבורה.נפח התנועה ווספירת ביצוע סקרים  .5

 הכנת בקשות תקציביות ובקרה מול משרד התחבורה. .9

 קידום נושא בטיחות תנועתית במוסדות החינוך. .1

 טיפול בהסדרי חניות נכים בעיר. .7

 

 יועץ תנועה

נועה תנועה מעסיק יועץ תנועה חיצוני המשמש כיועצה של ועדת תנועה בלבד ולא כיועץ תמדור 

 לועדה לתכנון ובניה. 

 תפקיד יועץ התנועה של ועדת תכנון ובניה אמור לעסוק בנושאים הבאים:

ולעמוד על אינטרסים של עיריית בית שמש לגבי  בין הנדסת תחבורה, תנועה וכבישים שילוב  .0

 . בכל רמות התכנון הסדרי תנועה של מתחמי בניה לתוכניות תנועה של תב"עות
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 אישור ובדיקת הסדרי תנועה וחניות של היתרי בניה. .5

 מתן היתר תיאום תשתיות )חפירה(. .2

 מן התוכניותלק בלתי נפרד מעורבות בהכנת הנספח התחבורתי באופן מיטבי אשר מהווה ח .4

השונות )מקומיות, מחוזיות וארציות( וישפר מאוד את רמת  סטטוטוריותה ועדותשיוגשו ל

 הבינוי ביוזמת משרד, שבפרויקטים ניקוזהו התכנון של החניות בבניינים הנבנים, הכבישים

 ובמיוחד של יזמים פרטיים.

מהועדה המחוזית  במצב הקיים היום5 תב"עות המועברות אל הועדה המקומית ולהתייחסות

אינן נבדקות ע"י יועץ תנועה כנדרש. התב"עות מתקבלות במדור תנועה ונשלחת תשובה אל 

 משרד התחבורה שהתוכנית מקובלת על העירייה באופן כללי. 

 עשוי למנוע בעתיד במהלך התכנון המפורט והביצוע זויישום גישה הביקורת מעירה כי 

 מאולצים ויקרים שלעתים דורשים אפילו את שינוי קונפליקטים מיותרים ומציאת פתרונות

  .התב"ע

מאשרת בקשות להיתרי בניה על סמך אישורים של יועצי תנועה  כמו כן הועדה לתכנון ובניה

לקבל את אישור וזאת מבלי לבדוק ו פרטיים מטעם הקבלנים שמגישים את הבקשות להיתר

  .הועדה המקומית עצמה יועץ התנועה של

עבודות התשתיות ומבנה הציבור נמסרים לעירייה ע"י הקבלנים המבצעים שזכו נמצא כי 

במכרזים השונים וכן ממשרד השיכון שאחראי על פיתוח תשתיות ברוב השכונות החדשות בבית 

על ידי יועץ תנועה מטעם הועדה   as-madeשמש ללא בדיקה בפועל של המצב בשטח

 המקומית.  

 

 היתר לתיאום תשתיות )חפירה(

 ובטיחות תנועה זרימת בעיות יוצרות פעילות דרכים של ותחזוקה הרחבה שדרוג, עבודות

 לעובדים האופניים, כמו ורוכבי הרגל הרכב, הולכי כלי עוברי האורח; נוסעי לכל משמעותיות

 .העבודה באתר

 של החשיבות את מגבירים הדרכים לתאונות הרב והסיכוי עבודה אתרי של הגבוהה השכיחות

 .העבודה באתרי התנועה להסדרי הקשור בכל והחוקים ושל הנהלים ההסדרים תכנון

אחד התחומים המשפיעים באופן ישיר על הבטיחות בדרכים בחיי היום יום, הם הסדרי התנועה. 

 לפיכך, תכנון יעיל ונכון של הסדרי תנועה יוביל לשיפור הבטיחות בדרכים ומניעת תאונות. 
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כים לסוגיהן, מודע לקשיים ולסכנות הכרוכות בביצוע העבודה תוך חיכוך כל העוסק בעבודות בדר

מתמיד עם תנועת כלי הרכב הסואנת. עובדים רבים נפגעו בתאונות בעת ביצוע עבודות בדרך. 

נסיבות התאונות ברבים מהמקרים היו זהות: גבולות אתר העבודה בו עבדו לא נסגרו בצורה 

הפרדה. התפתחות המוטורית והעליה ברמת הדרכים, יחד עם נאותה ע"י שילוט, תמרור ואמצעי 

משמעית שיש להדגיש ולפתח את ההנחיות -הניסיון שנצבר בארץ ובחו"ל הובילו למסקנה חד

בנושא מיקום תמרורים באתרי העבודות הדרך. אבטחת עוברי הדרך; נהגים והולכי רגל בסמוך 

 לאתרי עבודה בדרכים עירוניות.

תן ע"י מדור תנועה באגף הנדסה במסגרת הבקשה למתן היתר נדרש מהקבלן מתן היתר חפירה ני

 המבצע  להגיש למדור תנועה תוכנית של הסדרי תנועה זמניים. 

במקומות בהם מתבצעות עבודות בדרך, נדרש לתכנן הסדרי תנועה לרכב להולכי רגל לרוכבי 

ור, השילוט, האביזרים, אופניים בהתאם לצורך, לעובדים. הסדרי תנועה כוללים את התימר

האמצעים, הציוד ומקום הצבתם, בכדי לאפשר תפקוד יעיל ובטוח של  הדרך בזמן העבודות ובכדי 

 לשמור על בטיחות העובדים.

עד  לאחרונה מדור תנועה לא העסיק מהנדס תנועה שיבדוק את הבקשות להיתרי חפירה ויחתום 

 ייה ללא שנבחנו מקצועית ע"י יועצי תנועה.על ההיתרים. היתרי חפירה נחתמו ע"י מהנדס העיר

ש"ע  011אישרה העירייה למדור תנועה העסקת יועצי תנועה מהנדסים בהיקף של  5105באפריל 

לכולם ביחד. העסקת מהנדסי תנועה ע"י העירייה נוצרה כתוצאה מדרישת המשטרה שמהנדס 

 .תנועה יחתום על היתרי חפירה ותיאום תשתיות ולא מהנדס העירייה

ש"ע לעיר בה יש היקפים גדולים של פיתוח תשתיות ובניה  011הביקורת מציינת כי הקצבה של 

 אינה מספקת ויש צורך לשקול העסקת מהנדס תנועה קבוע בעירייה. 

 

 החלטות ועדות תנועה

הביקורת בדקה את יישום החלטות ועדת התנועה וכן יחסי הגומלין בין אגף שפ"ע האמונים על 

אית על החלטות ועדות תנועה לבין מדור תנועה שמרכזות את החלטות ועדת תנועה ואחרביצוע 

 העברת לאגף שפ"ע לביצוע. 

 להלן הממצאים:   
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סעיף/ 

 בקשה
 תגובת שפ"ע החלטה בקשה מיקום

 59.3.05ועדה מיום 

15120 
תכ' תחבורה 

 בת קיימא

אישור תוכנית תחבורה בת קיימא  

 לתחרות
 מאושר 

לא שייך 

 לשפ"ע

 רח' נחל איילון 15525

בקשה להצבת מראה פנורמית באי  

תנועה מול היציאה ממגרש חניה 

 25-21מאחורי בנינים נחל דולב 

 לבדיקה מאושר 

 47נהר הירדן  10422

ביטול אוזן צפונית לתחנת  

אוטובוס והארכת מפרץ בצמוד 

 47לבי"ס "מגן אבות" מול בית 

מאושר ביטול האוזן  

 והעתקתה צפונה 
 אין תקציב

10224 
נהר הירדן2 ר' 

 יהודה הנשיא

הארכת מפרץ תחנת אוטובוס  

 ולסדר שיפוע

מאושרת הארכה דרומה  

 ע"ח יציאה מחניה
 אין תקציב

 29הארזים  15222
העתקת תחנת אוטובוס בצמוד  

 22 -ל 20לשצ"פ בין בתים 

מאושרת בכפוף לאישור  

 משרד התחבורה

טרם אושר 

ע"י מ. 

 התחבורה

 5שפת אמת  15725

ביטול בקשה להעתקת תחנת  

ממול  5אוטובוס מרח' שפת אמת 

ביכנ"ס למרכז המסחרי רח' שפת 

 ( 04.4.01מועדה  592)בקשה  4אמת 

מאושר לבקשת סופרבוס  

החזרת התחנה למיקום 

מקורי במפרץ ראשון 

ת מיד ברח' שפת אמ

אחרי צומת בן זאב2 שפת 

אמת בכפוף לאישור 

 משרד התחבורה

אושר ע"י 

משרד 

 התחבורה?

 04ביאליק  11729

מתחנת  101סימון אדום לבן  

אוטובוס ברח' ביאליק בצד צפון 

 מ' 21סמוך למסחר לאורך 

 בוצע מאושר  
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 בוצע מאושר  בכניסה לחניות 151הוספת מעטפה   א4השזיף  10721

15127 
רח' האומן 

 והצבע

הסדרת חד סטריות באזור, כיוון  

סמוך לכינור  5הנסיעה מרח' האומן 

דוד לרח' הצבע והוספת תמרור אין 

 בקצה רח' האומן 552מוצא 

מאושר בכפוף לאישור  

 תוכנית תמרור מפורטת

לא שייך 

 לשפ"ע

119201 

צ. נחל ערוגות2 

הצדיק 

 משטפנשט

הסדרת אוזן בנויה בצומת נחל  

ערוגות2 הצדיק משטפנשט מול 

מעבר החציה והוספת עמודונים על 

 המדרכה בשני צידי הצומת 

 בוצע מאושר 

 05נ. דולב  154200

לכניסה  100העתקת מעבר חציה   

לחניון צפוני מתנ"ס רמת ב"ש 

 1000151והוספת מעבר חציה 

בכניסה לחניון דרומי )במקום 

 (55.5.00מועדה  942בקשה 

 לבדיקה מאושר 

111205 
נחל קישון2 

 שורק

הוספת אי תנועה ברח' נחל שורק  

בכניסה למרכז הרובעי רמת ב"ש א' 

 על חשבון הצרת מדרכות

מאושר בכפוף לאישור  

 תוכנית

לא שייך 

 לשפ"ע

150202 
זכריה הנביא2 

 צ. נחל צאלים

הסדרת דרך זמנית בכניסה  

למתחם חוה חקלאית ותמרור אין 

פרט לרכב הסעות  5-כניסה ב

תלמידים בסמוך לכיכר זכריה 

 הנביא2 שד' נחל צאלים

מאושר בכפוף לאישור  

תוכנית הסדרי תנועה 

 זמניים 

לא שייך 

לשפ"ע. 

משרד 

 השיכון

152204 

צ. המורה 

יעקב2 מורדי 

 הגטאות

אישור הסדרת צומת וביצוע מעבר  

חציה המשכי בצומת המורה 

 (942יעקב2הגפן )בהמשך לבקשה 

הועבר לדיון הבא לאחר 

סיור במקום ותכנון 

 מחודש לצומת

לא שייך 

 לשפ"ע

101202 
רח' רשב'י ור' 

 מאיר בעל הנס

תחנות אוטובוס  2ביטול סימון  

 במקום בו אין קו אוטובוס שעובר
 בוצע מאושר 



 5102דו"ח מבקר העירייה לשנת 

 

31 

 

 01נחל גילה  159205

( "הולכי 29-)א025הוספת תמרור  

 012רגל בקרבת מקום" ותמרור 

 "עיקול לפניך"

מאושר לסגור נתיב ימני  

להעלאה והורדה, זכות 

קדימה לנתיב השמאלי, 

 בכפוף לאישור תוכנית

 וסיור מקדים 

 לבדיקה

 01הגולן  101209
הוספת מקום חניה כללי לנכה  

 בסמוך לבי"ס לוי אשכול 4290107
 לבדיקה מאושר 

 4עליית הנוער  100201
הוספת מקום חניה כללי לנכה  

 בסמוך לאשכול פיס 4290107
 לבדיקה מאושר 

 4הגליל  105207

הוספת מקום חניה כללי לנכה  

 9:21-1:21בשעות  42901070427

בסמוך לגני  05:21-02:21ובין 

 ילדים

 לבדיקה מאושר 

 0הארבל  102251

הוספת מקום חניה כללי לנכה  

 9:21-1:21בשעות  42901070427

 בסמוך לגן ילדים 05:21-02:21ובין 

 לבדיקה מאושר 

 5סמטת ויצו  105250
כללי לנכה  0הוספת מקום חניה  

 עבור ארגון נכה צה"ל 4290107
 לבדיקה מאושר 

 49הנורית  109255
הוספת מקום חניה כללי לנכה  

 בסמוך לבי"ס ז'בוטינסקי 4290107
 לבדיקה מאושר 

 01בן איש חי  155252

הוספת מקום חניה כללי לנכה  

ברח' בן איש חי בסמוך לככר עבור 

 217מוסדות מגרש 

 לבדיקה מאושר 

 הצבע 121254
ביציאה  215הוספת תמרור עצור  

 מרח' הצבע שמאלה לרח' יגאל אלון
 ? מאושר
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 0יגאל אלון  120252
אישור הסדרי תנועה במתחם ביג 

 הקיים
 בוצע מאושר

 החרש 125255

אישור מסוף זמני לחב' סופרבוס, 

העלאה והורדת נוסעים בשטח 

 עבודות למסוף הקבוע

 בוצע מאושר 

 הנשיא  122259

אישור מקום חניה לנכה באופן 

מועדה  904חריג )המשך בקשה 

55.5.5100) 

 בוצע מאושר

  6.5.03ועדה מיום 

 חזון איש 2121 0

בקשה לאיחוד תחנות מרח' חזון  

)חב' עילית( לתחנה ברח'  5איש 

)סופרבוס(, הסרת  05חזון איש 

אדום צהוב ועמוד ברח'  2010200

 5חזון איש 

מאושר בכפוף לאישור  

 משרד התחבורה
 לבדיקה

 החרש תחנות 2120 5

אישור תחנות אוטובוס זמניות 

ברח' החרש להעלאה והורדה בזמן 

 עבודה על מסוף תח"צ 

מאושר בכפוף לאישור  

 משרד התחבורה
 בוצע

 מעפילי אגוז 2125 2

ברח'  409הוספת תחנת הורדה לקו  

מעפילי אגוז צומת רח' ראובן צד 

 מערבי לכיוון דרום

מאושר בכפוף לאישור  

 משרד התחבורה
 בוצע

 י. אלון תחנות 2122 4

אישור מיקום מחודש לתחנות  

העלאה והורדה לאוטובוס 

במפרצים ברח' יגאל אלון צמוד 

ומול כינור דוד )המשך לבקשות 

5490512) 

שר בכפוף לאישור מאו 

 משרד התחבורה
 בוצע
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 הקישון תחנה 2124 2

ביטול תחנה שלא בשימוש ברח'  

נחל הקישון מול המרכז המסחרי 

ות"ת עטרת  201בצמוד לשצ'פ 

 (555שלמה )ביטול בקשה 

 לבדיקה מאושר 

5 2195 
עין  -רמבש

 כרם2 מנהרות

בקשה להוספת קו תחבורה  

ציבורית מרמת בית שמש לירושלים 

 דרך הדסה עין כרם

מועבר לבדיקה בכפוף  

לאישור משרד התחבורה 

(הארכת קו 0ואגף תח"צ: 

ממטע לרמת בית  014

( 5שמש ותוספת תדירות. 

הוספת קו תח"צ דרך 

 כביש המנהרות

על מה 

 מדובר?

 דובר שלום 2122 9

תנועה מתוקנת  אישור תוכנית 

ברח' דובר שלום בעיקול צפ' מע' 

המבטלת מעקות בטיחות לגישה 

 לחניות 

מאושרת תוכנית גדרות  

 הולכי רגל מתוקנת
 לבדיקה

1 2125 
חניון שביל 

 הל"ה

 5117אישור חניון צבורי במגרש  

מקומות חניה וחיבור לרח'  7עבור 

 שביל הל"ה

 בוצע מאושר 

 א.ת. מערבי 2129 7

אישור זמני לכניסה לשטח מנועי  

שנים  2בית שמש דרך השצ"פ ל 

 עבור פוליפח

 בוצע מאושר 

 א.ת. מערבי 2121 01

אישור זמני לכניסה לשטח מנועי  

שנים  2בית שמש דרך השצ"פ ל 

 עבור פולירן

 בוצע מאושר 

 ארלוזורוב 2127 00

פסי האטה ואיסור חניה  2הוספת  

בעיקול במחצית ראשונה של הרחוב 

 בכפוף לאישור חתימות שכנים 

 אין תקציב מאושר  
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 הרצל 2141 05

אישור תוכנית להוספת מקומות  

חניה אלכסוניים ברח' הרצל וחניון 

 עם חיבור לרח' אבא נעמת

מאושר בכפוף לאישור מ.  

 התחבורה
 בוצע

 002ג 2145 02

אישור תוכנית הסדרי תנועה  

 -זכריה הנביא 02 כביש 0לשכונה ג

 שלב א' לאכלוס 

מאושר בכפוף לאישור מ.  

 התחבורה

לא שייך 

 לשפ"ע

 מער 2142 04
אישור תוכנית הסדרי תנועה וחניה  

 לשכונת המע"ר

מאושר בכפוף לאישור מ.  

 התחבורה

לא שייך 

 לשפ"ע

 רמב"ם 2144 02

בקשה להוספת מעבר חציה ברח'  

רמב"ם בקטע בין צ. זבוטינסקי 

 מערב לצ. ארלוזורוב 

מאושר מקום חציה  

בכפוף לאישור משרד 

ביצוע אוזניים  -התחבורה

עם הנמכה וגדרות ללא 

 תמרור מעבר חציה

 בוטל

 שוק 2142 05

 אישור כניסה ויציאה חד סיטרית 

לשוק זמני, כניסה מרח' בן זאב 

 ויציאה מבן גוריון

מאושרת כניסה בכפוף  

לסיור במקום עם יועץ 

 תנועה

 בוטל

 ר' אליעזר 2125 09
איסור כניסת אוטובוסים לרחוב2  

 ביטול מקומות חניה 

מאושר בכפוף לסיור עם  

 יועץ תנועה

על מה 

 מדובר?

01 2145 
קונסרבטוריון 

 מורדי הגטאות

מקומות העלאה והורדה  5אישור  

עבור קונסרבטוריון עירוני משעה 

 4250427הצבת  55:11עד  05:11

מאושר עם הסדרת מעבר  

החציה בצומת עם 

הכניסה לחניון, העתקת 

 אוזן ותמרור

 לבדיקה

 הגליל 2149 07

 9:42איסור כניסת משאיות משעה  

 4150427הצבת תמרור  1:21עד 

 בשני צידי הרחוב

 בוצע מאושר 
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 הגולן 2141 51

איסור חנית משאיות ברח' הגולן  

עמק  -בקטע רח' עליית הנוער

החניה מאושרת  422הזיתים, הצבת 

 לאורך שד' בן זאב

 בוצע מאושר 

 21001כביש  2147 50

ביטול איסור כניסת משאיות מעל  

טון בכל הכניסות לעיר מכביש  52

 (01)2122ומכביש  21

 לבדיקה מאושר 

 הנרקיס 2121 55
בשני  112סימון קו הפרדה רצוף  

 העיקולים ברח' הנרקיס

נדחה, יש לבצע אכיפת 

 אדום לבן 101
 בוטל

 לוי אשכול 2122 52

 4אישור העלאה והורדה עבור  

אוטובוסים לבי"ס ברח' לוי אשכול 

 02:02, ומשעה 1:02עד  9:42משה 

וביטול  4250427הצבת  02:42עד 

 תחנת אוטובוס שלא בשימוש 

 לבדיקה מאושר 

 המשלט 2151 54

אישור מקום העלאה והורדה עבור  

עד  1:42מועדון לעיוורים משעה 

הצבת  05:02עד  00:42ומשעה  7:02

4250427 

 לבדיקה 0מאושר מקום  

 אמרלד -נשר 2140 52

אישור תוכנית למגרש חניה עבור  

אולם שמחות באזור תעשיה נשר 

 9מגרש 

מאושר בכפוף לאישור  

 תוכנית 
 בוצע

55 2120 
חנית 

 לאוטובוס

אישור חנית אוטובוסים ברחבי  

רח' הגפן קטע מערבי, רח'  -העיר

במגרש, רח' הקישון בית  05השבעה 

בשעות הערב הצבת  05לפני מס' 

 (912)המשך לבקשה  5550427

מאושר בין השעות  

בכפוף  9:11עד  07:11

 לאישור תשריט

 לבדיקה

בקשה לביטול מקום חניה ברח'   לוז 2124 59

נחל לוז לפני הכניסה לנחל סנסן 
 בוטלנדחה עקב המלצת יועץ  
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 תנועה בשטח להרחבת שדה הראיה

 נ. עין גדי 2122 51

אדום לבן על  101בקשה לסימון  

מעטפה בצמוד לכניסה  151אוזן0

לגנים וישיבת "לב התורה" במגרש 

510 

 לבדיקה מאושר 

 האורן 2125 57
איסור חניה  151בקשה לסימון  

 בכניסה לחניה פרטית במגרש
 בוצע מאושר 

 אישור שינוי תוכנית מסוף תח"צ  מסוף תח"צ 2129 21
מאושר בכפוף לאישור  

 תוכנית מתוקנת

לא שייך 

 לשפ"ע

 חניה רמב"ם 2121 20

מקום חניה כללית לנכה  0אישור  

 21בחניון חדש צמוד לבית מס' 

 0429 107הצבת 

 לבדיקה מאושר 

 יהודה צדקה 2127 25

מקום חנית נכה כללית  0אישור  

ברח' ר' צדקה  505עבור שצ"פ 

 1070429הצבת 

 לבדיקה מאושר 

 חיים הלוי 2150 22
חנית נכה כללית עבור  0אישור  

 1070429הצבת  50שצ"פ 
 לבדיקה מאושר  

 בית ישראל 2155 24

חנית נכה כללית בחניון  0העתקת  

רח' בית ישראל לפינה דר' מערבית 

 1070429העתקת  52עבור שצ"פ 

 לבדיקה מאושר 

 ארלוזורוב 2152 22

חנית נכה כללית עבור  0אישור  

-429מרפאה לבריאות הנפש הצבת 

107 

 לבדיקה מאושר 

 לבדיקה מאושר ביטול חנית נכה ברח' הסרת   דליה 2154 25
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15104290427 

29 2152   

מקום חנית נכה כללית  0אישור  

בסמוך לבניני מגורים הצבת 

1070429 

נדחה כיון שמקומות  

החניה לבנינים מסופקים 

 בתוך המגרש

 בוטל

 הרקפת 2155 21

מקום חנית נכה כללית  0אישור  

עבור מתנ"ס מאירהוף הצבת 

 וביטול חניה בחניון  1070429

 לבדיקה מאושר 

27 2159 
חנית נכה בן 

 צבי

חניות נכה כלליות בחניון  5אישור  

ציבורי חדש ברח' בן צבי מול מס' 

00 

 לבדיקה מאושר 

 העלייה 2151 41

העתקת מקום חנית נכה כסא  

הצמוד  5111לתוך שצ"פ  ,גלגלים 

 10704290427לבנין  העתקת 

מאושר עבור בכפוף  

 לסיור עם יועץ תנועה
 לבדיקה

 0 בן איש חי 2157 40

אישור מקום חנית נכה כסא  

בחניה אחורית לבנין הצבת  גלגלים

10704290427 

 לבדיקה מאושר  

 2הנשיא  2191 45

אישור מקום חניה לנכה כסא  

גלגלים ברח' הנשיא הצבת 

 ( 904)המשך לבקשה  10704290927

 בוצע מאושר  

 קרן היסוד  2190 42

גלגלים  חנית נכה כסא 0אישור  

צמוד לקרן היסוד )כניסה מרח' 

 42904270107המשלט( הצבת 

 בוצע מאושר  

44 2192   
אישור חנית נכה  -דיון עקרוני 

 משולש

מאושר בכפוף לבחינת  

כל מקרה לגופו בדיון בו. 

 חריגים
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 מוניות הקישון 2194 42
אישור חנית מוניות להעלאה  

 והורדה 

אישור מקום העלאה  

אחד  217והורדה ותמרור 

 2בצמוד ל"יש" וביטול 

 מקומות ברח' הקישון  

 לבדיקה

45 2192   
חנית אוטובוסים  -דיון עקרוני 

 ברחבי העיר
    

49 2195 
מורדי הגטאות 

 חד סטריות

אישור חד סטריות ברח' מורדי  

הגטאות בקטע מרח' יצחק רבין 

 לרח' עליית הנוער 

    

 אכיפה 2199 41
בקשת המשטרה להגברת האכיפה  

 ברחבי העיר
    

 31.4.03ועדה מיום 

 רח' החרש 2191 0

אישור תחנות ברח' החרש מזרח  

מזמניות לקבועות )שינוי בקשה 

120) 

מאושר בכפוף לאישור  

 תוכניות
 בוצע

 רבי אלעזר 2197 5

איסור כניסת  402הצבת תמרור  

טון בכניסה לרחוב  01רכב מעל 

בשני הצדדים, סיבוב בצומת 

 125לויטס2 ר' אלעזר )המשך בקשה 

 מועדה קודמת(

מאושר פרט לפינוי  

 אשפה וחלוקת גז ודלק
 לבדיקה

 02נהר הירדן  2111 2
הארכת מפרץ תחנת אוטובוס ע"ח  

 מדרכה לכיוון הגשר

מאושר בכפוף לאישור  

 תוכניות
 לבדיקה

 רח' ההדר 2110 4

איסור חניה בכניסה  151סימון  

לחניה פרטית במגרש ברח' ההדר 

 )מול השער הלבן(

 בוצע מאושר 
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2 2115 
נהר הירדן2רבי 

 צדוק

איסור חנית רכב  415הצבת תמרור  

טון בעיקול ברח' נהר  4כבד מעל 

  הירדן לפני כיכר רבי צדוק2 ריב"ל

 לבדיקה מאושר 

 45הנורית  2112 5

איסור חנית רכב  415הצבת תמרור  

 2טון ברח' הנורית  4כבד מעל 

 בתים לפני צומת הנורית2 הכלנית

 לבדיקה מאושר 

9 2114 
)דם  2הרצל 

 המכבים(

איסור חניה בכניסה  151סימון  

לחניה פרטית במגרש ברח' הרצל 

 ( 5)עבור דם המכבים  2צד צפון מול 

 לבדיקה מאושר 

1 2112 
האיריס2 

 5הנורית 

"תן זכות  210הצבת תמרור  

קדימה" ביציאה מרח' האיריס 

לצד מעברי  215והוספת תמרורי 

 חציה

 לבדיקה מאושר 

7 2115 

מורדי 

הגיטאות2 מול 

 5הגליל 

אדום צהוב  200ביטול סימון  

להסעות תלמידים שלא בשימוש 

והעתקת עמוד תחנה למיקום תחנה 

 מאושר בין הצמתים

 לבדיקה מאושר 

 א4מצדה  2119 01
איסור חניה בכניסה  151סימון  

 א4לחניה פרטית ברח' מצדה 
 לבדיקה מאושר 

 ביאליק 2111 00
( 151אישור רחבות המתנה )סימון  

 סיטרית לאורך הרחובלתנועה דו 

מאושר בכפוף לאישור  

 תוכניות

לא שייך 

 לשפ"ע

 המעפילים 2117 05

איסור חנית רכב  415הצבת תמרור  

טון בצד מערב בצומת  4כבד מעל 

 רח' המעפילים 2ביאליק

 בוצע מאושר 

 המשלט 2171 02
אדום לבן בצד צפון  101סימון  

 בקטעים שמחוץ למפרצי החניה
 לבדיקה מאושר 
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 5נחל אוריה  2170 04

הסדרת אזור חציה מוגבה בין  

מעברים באמצע הרחוב -השצ'פים

 zהוספת מעקות בטיחות בצורת 

 פס האטה  -044והוספת תמרור 

 לבדיקה מאושר 

02 2175 

 22בן צבי 

 -בקטע הרצל

 המורה יעקב

איסור חנית משאיות ברח' בן צבי  

פרט לפריקה וטעינה בחזית המרכז 

המסחרי, בקטע בין רח' הרצל 

למורה יעקב החניה תתאפשר 

 לאורך רח' לוי אשכול

 לבדיקה מאושר 

05 2172 
ז'בוטינסקי0 

 התבור

הוספת תמרור איסור חנית  

משאיות ברח' ז'בוטינסקי וברח' 

 התבור

 לבדיקה מאושר 

09 2174 

2 51איש חי  בן

רבי יהודה 

 צדקה

הוספת מעברי חציה בצומת רח' בן  

 איש חי2 יהודה צדקה
 לבדיקה מאושר 

 החרש 2172 01

 0-5הוספת מעברי חציה בין ביג  

ומעקה בטיחות ברח' החרש עפ"י 

 תוכנית

מאושר בכפוף לאישור  

 תוכניות
 בוצע

 החרש 2175 07

תחנות אוטובוס ברח'  5ביטול  

החרש שלא בשימוש עקב הפעלת 

 מסוף תח"צ

מאושר בכפוף לאישור  

 תוכניות
 בוצע

 0אלון יגאל  2179 51

 0אישור תוכניות הסדרי תנועה ביג  

ביג פאשן בכפוף לאישור -05ביג 

 תוכניות 

מאושר בכפוף לאישור  

 תוכניות
 לבדיקה

 25הרצל  2171 50

אדום לבן איסור  101הוספת סימון  

חניה בתחום צומת רח' הרצל2 

 (512תפארת משה )בהמשך לבקשה 

 לבדיקה מאושר 
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 החפץ חיים 2177 55

רצוף ברח'  4-אישור קו הפרדה ד 

החפץ חיים מככר לוי אשכול 

 לצומת אבא שאול

 לבדיקה מאושר 

 2החפץ חיים  2711 52

הגבלת מהירות  455הוספת תמרור  

ומעקות בטיחות ברח' החפץ חיים 

בקטע כיכר בן איש חי לצומת אבא 

 שאול בכפוף לחתימות תושבים

מאושר בכפוף לאישור  

 תוכניות
 לבדיקה

 57בן איש חי  2710 54

הוספת פסי האטה ומעקות  

בטיחות ברח' בן איש חי בקטע בין 

כיכר החפץ חיים לצומת רבי יהודה 

 צדקה בכפוף לחתימות תושבים 

מאושר בכפוף לאישור  

 תוכניות
 לבדיקה

52 2715 
רבי יהודה 

 01צדקה 

 425הסדרת מפרץ חניה ותמרור  

אין חניה פרט להסעות תלמידים 

-02:01ובין  9:42-1:02בין השעות 

בחזית בי"ס על חניות  -02:02

 ניצבות בכיכר 

מאושר בכפוף לאישור  

 תוכניות
 לבדיקה

 2דליה  2712 55

איסור חנית משאיות ברח' דליה  

החניה מותרת ברח' בן  422הצבת 

 זאב

 לבדיקה מאושר 

59 2714 
רבן יוחנן בן 

 57זכאי 

חנית אוטובוס  0427 0אישור ג 

אחד בקצה הרחוב ר' יוחנן בן זכאי 

 בשעות 

מאושר בכפוף לאישור  

 תוכניות
 לבדיקה

51 2712 
רבי מאיר בעל 

 2הנס 
 בוצע מאושר  אדום לבן בעיקול  101ביטול  

 הארבל  2715 57
מוגבלות  11%אישור חנית נכה  

 ברח'  10704290427בניידות הצבת 
 לבדיקה מאושר 
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 א2הנורית  2719 21

אישור חנית נכה כסא גלגלים ברח'  

בכניסה לחניה פרטית במגרש הצבת 

10704290427 

 לבדיקה מאושר 

 לבדיקה מאושר  חנית נכה כסא גלגלים  0אישור   תאשור  2711 20

 א7הנשיא  2717 25
חניית נכה כסא גלגלים  0אישור  

 10704290427הצבת 
 לבדיקה מאושר 

 47נהר הירדן  2701 22

הוספת עיני חתול ברח' נהר הירדן  

נק' בקטע ר' מאיר בעל  5בירידה ב

 ר' לויטס -הנס

מאושר בכפוף לאישור  

 תוכניות
 בוצע

 59רמב''ם  2700 24

העתקת תחנת אוטובוס באנטי  

חזרה למפרץ  52מפרץ מרח' רמב"ם 

לפני צומת  59ברח' רמב''ם 

בקשה ז'בוטינסקי מערב )ביטול 

299) 

מאושר בכפוף לאישור  

 תוכניות
 בוצע

22 2705 
ח. נכה כלליות 

 הסדר זמני

הוספת חניות נכה כלליות )ללא  

 -מספר( בצמוד למוסדות חינוך

, 02, נחל שורק 05ברח' נחל דולב 

, סמטת בן 05, בן עזאי 01נחל גילה 

, האדמור 25, הגפן 9אליעזר 

 5מבעלזא 

 לבדיקה מאושר 

 5.4.04ועדה מיום 

75720 
יגאל -החרש

 אלון

)מזרח(  29הסדרת חיבור כביש  

לרח' יגאל אלון כולל צומת  5מביג 

 רח' המסגר 

 מאושר 
לא שייך 

 לשפ"ע

א. תעשיה  72125

 -מערבי

הכרזת אזור תעשיה לנסיעת רכב  

תפעולי בלבד בכפוף לאישור 

מאושר בכפוף לתוכנית  

 מאושרת
 בוטל
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 תוכניות משטרה

 9חיים  החפץ 72022

הוספת פסי האטה בכפוף לאישור  

תוכנית והחתמת שכנים )בהמשך 

שאושרה להגבלת  711לבקשה 

 מהירות והוספת מעקות בטיחות(

מאושר לביצוע בהתאם  

 לתקן פסי האטה
 לבדיקה

 52נחל איילון  72524

הוספת פס האטה בירידה לפני  

צומת נחל נועם בכפוף לאישור 

 תוכנית

 לבדיקה מאושר  

72222 
האיריס2 

 הנורית

טון(  4איסור חניית משאיות )מעל  

בצומת האיריס2 הנורית  4220427

ובצומת האיריס2 הכלנית החניה 

 תתאפשר על שד' הדקל

מאושר בכל הצמתים של  

רחובות האיריס, הכלנית, 

 הנורית 

 לבדיקה

72425 
החיד'א 

 מחסיה0

פסי האטה ביציאה  5הוספת  

ובאוזן אחרי העיקול  -משצ"פים

 יציאה מחנית בנינים סמוכים

 לבדיקה מאושר 

 1נחל צאלים  72229

הוספת תחנת אוטובוס בשד' נחל  

במפרץ כניסה תחתונה  1צאלים 

 07לקופ"ח עבור קו 

מאושר בכפוף לאישור מ.  

 התחבורה
 בוצע

 02ארלוזרוב  72521
איסור חניה בכניסה לשצ''פ ולבית  

 151סימון 
 לבדיקה מאושר 

 07רש"י  72927

אדום לבן  101איסור חניה סימון  

בכניסה לחניה בקטע מול הכניסה 

 לבנין

 לבדיקה מאושר 

 50רשב"י  721201

אישור העלאה והורדת תלמידים  

בשעות מסוימות בכניסה לבי"ס 

 50חב"ד ברח' רשב"י 

-1:11מאושר בשעות  

 04:21-02:21ובין  1:21
 לבדיקה
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 יהודה הנשיא 727200

ביטול תחנת אוטובוס קיימת שלא  

ביטול  -בשימוש בכניסה לגן ילדים

  0212 200סימון 

 לבדיקה מאושר 

741205 
נ. הירדן2 

 הקישון

מקומות חניה לתחנת  2אישור  

לאוטובוס  0מוניות וביטול מקום 

ביציאה מכיכר נהר הירדן2 הקישון 

 צפונה

 לבדיקה מאושר 

740202 
בן זכאי )ריב'ל 

51 

 0הוספת מקום חנית אוטובוס  

 5נוסף בקצה רחוב ריב"ז )סה"כ 

 מקומות( 

 לבדיקה מאושר 

 ביאליק  745204
מוגבלות  11%אישור חנית נכה  

  42904270107בניידות הוספת 
 לבדיקה מאושר עבור  

742202 
שביל התמרים 

 ב5

 5איסור חניה ברח' שביל התמרים  

בכניסה לחניה פרטית  151ב הוספת 

 מול שער חשמלי אפור 

 לבדיקה מאושר 

 לבדיקה מאושר   אישור חנית נכה   הותיקים  744205

 22רמב'ם  742209
בכניסה  151מעטפות  5הוספת  

 לחניות פרטיות במגרשים
 לבדיקה מאושר 

745201 
סמ. בן אליעזר 

2 

הוספת חנית נכה כללית למוסדות  

ציבור צמוד למועדון נוער בכותר 

 פיס

 לבדיקה 1070429מאושר  

 לבדיקה מאושר   אישור חנית נכה   גלעד  749207

הוספת חניית נכה כללית למתנ"ס   50יצחק רבין  741251

פסגות השבע ברח' יצחק רבין 
 לבדיקה מאושר 



 5102דו"ח מבקר העירייה לשנת 

 

44 

 

 4290107הצבת 

 2בן צבי  747250

חניות נכה כלליות  5הוספת  

בהמשך למדרכה עבור ביטוח לאומי 

 בכפוף לאישור תוכנית

 בוצע מאושר 

 נחל עין  721255
הוספת חניית נכה כסא גלגלים  

 ברח'  42904270107הצבת 
 לבדיקה מאשור עבור  

 5רזיאל דוד  720252
בכניסה  100הוספת מעבר חציה  

 מרח' רש"י כולל הנמכת אבן שפה
 לבדיקה מאושר 

 01המכתש  725254
בכניסה  151סימון מעטפה סימון  

 לחניה פרטית במגרש ברח' המכתש 
 לבדיקה מאושר 

 5בן אילן  722252

על אוזן  101סימון אדום לבן  

בהמשך לפס האטה גישה לרמפת 

 נכים של קופ"ח לאומית

 לבדיקה מאושר 

724255 
זכריה הנביא 

 2צאלים

הסדר תנועה בכניסה לחוה  

החקלאית הוספת אי תנועה 

ותמרור איסור פניה שמאלה0ימינה 

 בלבד

 מאושר 
לא שייך 

 לשפ"ע

 המלאכה 722259

 510הסדרת כניסה ויציאה ממגרש  

כולל חניות ניצבות בכפוף לאישור 

 תוכנית

 מאושר 
לא שייך 

 לשפ"ע

 ב 51ארלוזרוב  725251

בכניסות  151מעטפות  5סימון  

לחניות פרטיות במגרש שער חשמלי 

 לבן 

 לבדיקה מאושר 

 לבדיקה מאושר בכניסה לחניה  151סימון מעטפה   א2יהודה הלוי  729257
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 א2פרטית במגרש ברח' יהודה הלוי 

721221 
סמ. בן אליעזר 

2 

הוספת חנית נכה כללית לבריכה  

 4290107העירונית הצבת 
 בוצע מאושר 

727220 

א.ת  -התעשיה

 -מערבי 

 סופרבוס

הוספת חניון תח"צ לסופרבוס  

 )במקום סימנס(

מאושר בכפוף לאישור מ.  

 התחבורה

לא שייך 

 לשפ"ע

751225   

הפעלת חוק עזר עירוני לחניה  

כחול לבן אזורים  -בתשלום

 מסחריים

מאושר בכפוף לאישור  

 תוכנית 
 בוצע

 וירג'יניה 750222

פתרון תנועה לגישה למכללה  

לשוטרים: וירג'יניה וכניסה 

 למשטרה

מאושר בכפוף לאישור  

 תוכנית

לא שייך 

 לשפ"ע

755224 
יגאל  -החרש

 אלון מערב

מערב  29הסדרת חיבור כביש  

קיים לאחר  21ממסוף תח"צ ל 

 ביצוע הפרדה מפלסית

מאושר בכפוף לאישור מ.  

התחבורה ותאום עם 

 נתיבי ישראל

 קהלבדי

 2נחל לוז  752222

פתרון להעלאה והורדת תלמידים  

ברח' נחל לוז בצמוד לתחנת 

 אוטובוס ולביכנ"ס

ידון בועדה הבאה לאחר  

 ביצוע סיור בשטח
 לבדיקה

 הרצל 754225

אישור תוכנית הסדרי תנועה ברח'  

חניות אלכסוניות וחניון  -הרצל

 מועצה דתית 

מאושר בכפוף לאישור  

 תוכנית
 לבדיקה

  5.05.04ועדה מיום 

 05שד' הדקל  2755 0

הוספת תחנה העלאה והורדה לקו  

צמוד ל"בית העולה" בשד' הדקל  01

05 

יועבר לדיון בועדה הבאה  

לאחר סיור בשטח עם 

 סופרבוס

 לבדיקה
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 15רח' הארזים  2791 5

ביטול תחנת אוטובוס )שאינה  

בשימוש( לאחר בקשות תושבים 

 וסיור עם סופרבוס

מאושר בכפוף לאישור  

אגף תח"צ לאחר בדיקת 

 ספירות נוסעים

 בוצע

2 2751 
רח' נחל שמשון 

09 

הסדרת אוזניים בכניסה לרח' נחל  

 אלכסנדר 0 הוספת מראה פנורמית

מאושר כולל הצבת  

 מראה פנורמית *
 אין תקציב

4 2757 
רח' בן עזאי 

04-05 

בדיקת התכנות הסדרת חנייה על  

העיקולים  5המדרכה בקטע בין 

והסדרת מצב קיים2 סימון אדום 

 101לבן 

מאושר בכפוף לאישור  

 תוכניות
 בוצע

 רח' נחל דולב 2795 2

אדום לבן בקטע  101הוספת סימון  

בין צומת דולב2איילון לכניסה 

 לחניית פארק סנטר

 לבדיקה מאושר 

5 2799 

רבין דרך יצחק 

מורדי  -5

 04הגטאות 

אישור הסדרי תנועה וחנייה בתוך  

קבלת תוקף  -בניין קניון נעימי

 משפטי

מאושר בכפוף לאישור  

תוכנית הסדרי תנועה 

 פנימית 

לא שייך 

 לשפ"ע

 מע"ר 2714 9
אישור הסדרי תנועה לשכונת  

 המע"ר

מאושר בכפוף לאישור  

 תוכניות

לא שייך 

 לשפ"ע

 משקפיים 2712 1
אישור הסדרי תנועה לשכונת  

 המשקפיים

מאושר בכפוף לאישור  

 תוכניות

לא שייך 

 לשפ"ע

 2אישור הסדרי תנועה לשכונה מ  2-מ 2715 7
מאושר בכפוף לאישור  

 תוכניות

לא שייך 

 לשפ"ע

01 2795 
רח' בן זאב 

 9יהודה  

העלאה  427בקשה לתמרור  

מקומות לבי"ס  5והורדת תלמידים 

-9:21ה' בשעות -חיי שרה בימי א'

1:02 005:21-02:02 002:42-04:42 

 000:21-05:11 9:21-1:02בימי ו' 

 לבדיקה מאושר 
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 רח' מצדה 2792 00

בקשה לאישור הסדרי תנועה  

בצמתים גלעד2 מצדה סיני2 הר נבו 

 029והר נבו2מצדה )בהמשך לבקשה 

 (7.2.19ועדה 

 לבדיקה מאושר 

 55רח' המשלט  2797 05

2 הסדרת 151איסור חניה מעטפה  

כניסה לשביל גישה בצמוד לקופ"ח 

 אדום לבן 101סימון 

מאושר ביצוע מדרכה0  

 אבן שפה מונמכת
 לבדיקה

02 2719 
רח' בן זאב 

 יהודה

בקשה לאסור חנית משאיות בשד'  

 בן זאב

עקב מדיניות -נדחה  

עירונית לאפשר חנית רכב 

כבד בצירים ראשים שלא 

נסמכים עליהם מגורים. 

מאחר ואין רחובות2 

 פתרונות חלופיים

 בוטל

 02רח' המשלט  2711 04
אישור חניית נכה כללית להוסטל  

 במקום חניה עם מספר )קיימת(
 לבדיקה מאושר 

 50רח' רמב"ם  2710 02

העתקת חניית נכה בסמוך לפתח  

הבניין0 ביטול אדום לבן בתוך 

אושרה  244מפרץ חניה )בקשה 

 (7.5.14ב

 לבדיקה מאושר 

 09רח' רמב"ם  2715 05

העתקת חניית נכה כללית סמוך  

לפתח הבניין 0 ביטול אדום צהוב 

 )התחנה הועתקה(

 לבדיקה מאושר 

09 2712 
רח' עלית 

 5הנוער 

אישור חניית נכה כללית )קיימת(  

 עבור אשכול פיס
 לבדיקה מאושר 

 5שועלי שמשון  2717 01
ביטול סימון חנית נכה כפולה  

 בכניסה לרח' שועלי שמשון
 לבדיקה מאושר 
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 5עליית הנוער  2752 07

אישור חנית נכה כסא גלגלים עם  

מס' בכניסה לבי"ס תיכון אמית 

 דביר

 לבדיקה מאושר 

 09רזיאל דוד  2759 51
 -ביטול חניית נכה שלא בשימוש  

 1510429הסרת 
 לבדיקה מאושר 

 7רזיאל דוד  2791 50
אישור חניית נכה כסא גלגלים  

 10704270429הצבת  בכניסה לבנין
 לבדיקה מאושר 

 52רח' הנורית  2790 55

ביטול חניית נכה כללית עבור סניף  

 -קופ"ח שעבר מהמבנה הצמוד

 1510429הסרת 

 לבדיקה מאושר 

 מורדי הגטאות 2792 52

חניות נכה כלליות ברח'  5ביטול  

מורדי הגטאות לאחר מעבר השוק 

 העירוני

 לבדיקה מאושר 

54 2794 
ספירות תנועה 

 2נהר הירדן 

ביצוע ספירות תנועה בכיכר נהר  

הירדן2 הרצוג להצדקת הוספת 

 נתיבים 5בננה או 

יש לבדוק אורך התורים  

 לפני הכיכר
 לבדיקה

 דיון עקרונית 2711 52
דיון בנושא כניסת תוקף משפטי  

 להחלטות ועדת תנועה

תוקף משפטי להחלטה  

בעת חתימת פרוטוקול 

 ותשריט

 לבדיקה

 05רח' בן עזאי  2771 55

הסדר העלאה והורדה להסעות  

נכים למוסדות חינוך מיוחד ברח' 

 05בן עזאי 

 לבדיקה מאושר 

 7נהר הירדן  2770 59

 5הארכת מפרץ תח"צ ל  

אוטובוסים ברח' נהר הירדן2 פנחס 

 בן יאיר

 לבדיקה מאושר 
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 01נהר הירדן  2775 51

 5ל  הארכת מפרץ תח"צ 

לפני  01אוטובוסים ברח' נהר הירדן 

הגשר לצורך העלאת והורדת 

 תלמידים 

 לבדיקה מאושר 

 

החתימה ומועברים ע"י מדור  עם קבלת החלטה בועדת תנועה, התשריטים נחתמים ע"י מורשי

תנועה למנהל אגף שפ"ע לביצוע ע"י מחלקת תחזוקה. בטבלה לעיל מפורטים כל ההחלטות שנדונו 

 ושהוגשו למנהל אגף שפ"ע לביצוע.  5104-5102בישיבות ועדות תנועה לשנים 

 החלטות לביצוע דווחו כי בוצעו ע"י מח' תחזוקה של אגף 54מבדיקה של ההחלטות עולה כי 

המלצות לביצוע דווחו לביקורת ע"י אגף שפ"ע כי לא ידוע להם מה נעשה עם ההמלצות  94שפ"ע,  

 לביצוע שהוגשו אליהם ע"י ועדת תנועה ולכן דווחו כי "מצריך בדיקה". 

הביקורת מעירה על העדר מעקב ובקרה אחר ביצוע החלטות ועדות תנועה המועברים לביצוע של 

בלות ע"י ועדת תנועה בידיעה מראש שהחלטות אלו לא יבוצעו אגף שפ"ע וכן החלטות שמתק

 מחוסר תקציב.

החלטות אמורים  52כמו כן דווח כי לארבע מההמלצות לא נמצא עדיין תקציב לביצוע וכן 

 להתבצע שלא ע"י עובדי אגף שפ"ע אלא ע"י קבלני חוץ וכו'.

אקראי בעיר הבחינו כי במס' בפני הביקורת הועלו טענות ע"י מדור תנועה כי מסיורים שעשו ב

מקרים שבהם אגף שפ"ע ביצע עבודות במסגרת החלטות תנועה ניכר כי הם בוצעו שלא עפ"י 

וזאת מאחר שבין היתר לא נמצא באגף שפ"ע איש מקצוע הנדסאי התוכניות והתשריטים בפועל5 

  או מהנדס שאמור לקרוא תוכניות ותשריטים ולהנחות את עובדי שפ"ע.

ודות שאישרו לביצוע ושבוצעו ע"י אגף שפ"ע אינן נבדקות בפועל ע"י איש מוסמך או כמו כן עב

דבר שעלול לגרום יועץ תנועה המוודא שהעבודה בוצעה עפ"י התוכנית שאושרה בועדת תנועה 

להוצאות כספיות מיותרות במקרה וידרשו לבצע את העבודות מחדש וכן לאף חמור מזה לסיכון 

 בטיחותי ותעבורתי. 

ביקורת מעירה כי אגף שפ"ע של עיריית בית שמש מבצע בנוסף לעבודות במסגרת החלטות ועדת ה

תנועה, עבודות בהיקפים מאוד גדולים של תשתיות מגוונות ואף מורכבות וכל זה ללא ליווי של 

עובד אחד לפחות בעל השכלה הנדסית )מהנדס2הנדסאי( בנושא ביצוע תשתיות שבמסגרת עבודתו 

תוכניות, להנחות את עובדי השטח ולתאם את העבודות מול אגף הנדסה והיועצים  אמור לקרוא

השונים וכן לייעץ למנהל אגף שפ"ע ולסייע לו בפיקוח וקידום כל עבודות הפיתוח שמבוצעות על 

 ידי האגף.
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הביקורת מציינת כי מנהל אגף שפ"ע עושה ככל יכולתו במסגרת הכלים והידע והניסיון הקיימים 

אך ככל שמנהל אגף שפ"ע יהיה מוכשר ובעל ניסיון זה לא מהווה תחליף לאיש מקצוע  ברשותו

שאמור לסייע לו לקדם ולנהל פרוייקטים של פיתוח וזאת בנוסף לניהול האגף על כל מחלקותיו 

 )תברואה, טיאוט, הדברה וכו'(. 

בה יועסק הביקורת ממליצה על הקמת מחלקת ביצוע של תשתיות ומבני ציבור באגף הנדסה 

מהנדס שבמסגרת תפקיד המחלקה יהיה לבדוק ולעקוב אחר ביצוע הפרויקטים הציבוריים 

 שמוקמים ושמפותחים בעיר כולל עבודות שמתקבלות במסגרת ועדת תנועה.

במחלקת ביצוע יועסקו מפקחים חיצוניים שונים מטעם העירייה כגון יועצי תנועה, נגישות 

בסופו של דבר לקבל את הפרויקטים מהקבלנים המועסקים מפקחים שתפקידם זה לתאם לפקח ו

 ע"י העירייה ולבדוק ולאשר את התאמתם של הפרויקטים לתכנון ולתוכניות.

במצב הנוכחי היום, מדור תנועה שבאחריות אדריכלית העיר הגב' יעל הימן ובה עובדת אחת בלבד 

י, בתכנון בלבד ולא אמורה הגב' תמר בר שי, אמורה לעסוק ובמיוחד בהרכבה המצומצם הנוכח

 לעסוק בביצוע ובפיקוח על עבודות בנושא תנועה.

 

 תמרורים חסרים בעיר

מנתונים ותמונות שהועברו אלי מעמותת אור ירוק עולה כי בעיר חסרים עשרות תמרורים 

שאמורים להיות ממוקמים על איי התנועה מדובר בתמרורים על איי תנועה שחסרים כתוצאה 

 מתמשכת במשך שנים.  תאונות או כתוצאה של הזנחהונדליזם, 

 להלן מס' תמונות של דוגמאות בודד מתוך עשרות מקומות בהם חסר תמרורים: 
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 סיכום והמלצות

 ה של עיר.לפיתוח (התחבורה כמקדמת פיתוח מערכת תחבורה היא תנאי הכרחי )אך לא מספיק

מערכת תחבורה מפותחת וקשרי תחבורה מפותחים בינו לבין סביבתו הקרובה והרחוקה 

עלייה ו מאפשרים פיתוח קשרי כלכלה, הגדלת אפשרויות התעסוקה, שיפור בהספקת שירותים

ברמת ההכנסה וברמת החיים של תושביו. לעתים קיומו של נתיב תחבורה תורם לא רק לפיתוח 

א מסייע גם לפיתוח היישובים שלאורכם הוא עובר המעניקים שירותי האזור שאליו הוא מגיע, אל

דרך לנוסעים. הקשר בין פיתוח מערכת התחבורה באזור מסוים לבין תהליכי הפיתוח המתרחשים 

של העיר האפשרויות והתנועה בעיר תתפתח יותר בו הוא קשר הדדי: ככל שמערכת התחבורה 

ברוב המקרים מערכת התחבורה באזור  –זור מתפתח ככל שא להתפתח גדלות יותר. וכן להיפך,

מתפתחת בעקבותיו ולפיכך זמינות משאבי ההון יוצרת הבדלים בולטים בין תשתיות התחבורה 

במדינות המפותחות לתשתיות במדינות הפחות מפותחות. כיום קיימת הסכמה כללית לחשיבות 

 .תרומתה של התחבורה לפיתוח כולל

ת שמש כאחת מהגדולות בארץ בעתיד הקרוב שאמורה להיות מאוכלסת עם פיתוחה של עיריית בי

תושבים ובמטרה להעניק שירותי תחבורה מפותחים לתושביה ולסובבים אותה ובכך  511,111-בכ

להביא לפיתוחה של העיר בכל המובנים חייבת העירייה לתת את הדעת על כך ולקדם את נושא 

 אש סדר העדיפות שיש לקחת בחשבון.התנועה והתחבורה בעיר כאחד הנושאים שבר

ראינו לנכון להביא את כלל הפעילות החשובה שאמור לבצע  מדור תנועה בראשות הגב' יעל היימן 

 כנדרש מעיר גדולה כדוגמת בית שמש.

יש לציין כי סגן ראש העיר מר שמואל גרינברג בנוסף להיותו ממונה על תיק תחבורה המתווה 

תמרור, עוסק בפועל הנושא קידום התחבורה הציבורית בעיר  ועדתועה מדיניות וכן יו"ר ועדת תנ

 הכוללת בין היתר תוספת קווים וחיבור קווים בין שאר הארץ.

הביקורת מציינת כי גם בנושא זה של קידום התחבורה הציבורית על העירייה למנות רכז שיטפל 

בכל נושא התחבורה הציבורית וסגן ראש העיר ככל  שיפעל בנושא זה אינו פתרון ואינו בא 

 במקום רכז תחבורה ציבורית.      

כרות )ואולי רמזורים תכנון כיהשלבים של תכנון תנועתי,  אמורים לעסוק בכלנועה במדור ת

, תכנון פרויקטים, תכנון תנועתי שוטף בתחום הגיאומטריה והסדרי התנועה בעתיד(, גשרים

שר רצוף עם ועדת התנועה בנושאי רישוי הסדרי התנועה, כולל סיורים בשטח מתקיים קבדרך. 

 .נועה הדרושיםת לקביעת הסדרי

 

 להלן הנושאים  ביתר פירוט כאמור:

מכות לתכנון הסדרי התנועה והחניה בעיר, כולל סיוע של מתכנני חוץ, תכנון תנועה הס .0

בהתאם לתקציבים מאושרים ועל סמך החלטות ועדות התנועה. להעיר ולאשר בקשות 

 להיתרי בניה בנושא תנועה וחניה.
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 בדיקה והגשת הצעות ותוכניות להסדרי תנועה ותמרור לאישור ועדות התנועה השונות.  .5

 תכנון והנחיה לבצוע של החלטות ועדות התנועה להסדרי תנועה ותמרור.  .2

 .תומסודר ותתכנון חני .4

 בדיקה ואישור תוכניות להסדרי תנועה וחניה במסגרת בקשות להיתרי בניה.  .2

 טיפול בנושאי תחבורה ציבורית.  .5

  תוח ושכלול סטנדרטים ומפרטים טכניים של אביזרי תנועה והתקני בטיחות.י, פעדכון .9

 טיפול בפניות של מחלקת רישוי עסקים.  .1

קשר רצוף עם משטרת ישראל בנושאי אכיפה בהמשך לפניות בכתב2בטלפון מתושבים או  .7

 מגורמים אחרים. 

חות משטרתיים, "ריכוז נתונים לגבי נושאים תנועתיים בעיר באמצעות תלונות, פניות, דו .01

   איתור עצמאי ומתן פתרון הולם לפי הצורך.

רי תנועה זמניים לפרויקטים שונים הנמצאים בבצוע בעיר וקבלת אשור המשטרה תכנון הסד .00

 ו2או ועדת התנועה המקומית. 

  .תכנון הצבת תמרורים .05

 .מתן מידע על סטנדרטים תכנוניים בנושאי תנועה .02

 .תכנון פרויקטים .04

ע מפורטת עפ"י הנחיות אגף תכנון עיר, כולל תאום תב"טיפול בתכנון תנועתי ברמה של  .02

 ישור משרד התחבורה ומעקב בועדה המחוזית. וא

 יזום וביצוע סקרי תנועה, תחבורה ובטיחות בדרכים.  .05

  .בדיקה ואישור תוכניות המתוכננות בנושאים תנועתיים ובטיחותיים .09

הכנת תרשימי מדידה ו2או הזמנת מדידות מגורמי חוץ לצורך תכנון פרויקטים תנועתיים  .01

 ובטיחותיים. 

, חניונים )עתידיים( יקטים, כגון: עורקי תנועה ראשיים, צמתים, רמזוריםתכנון תנועתי לפרו .07

והסדרי תנועה ובטיחות )עפ"ר ע"י מתכנני חוץ( וקבלת אישור ממשרד התחבורה ו2או ועדת 

 תנועה. 
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 העברת תוכניות תנועה ובטיחות מוקדמות לתאום באגפים השונים בעירייה.  .51

 ויקטים המתוכננים בעיר. תכנון פתרונות ביניים לנושא תנועה בפר .50

 פקוח עליון על נושאי תנועה ובטיחות בעת ביצוע פרויקטים )כולל באגף דרכים ופתוח(. .55

קידום תחבורה ציבורית: תמיכה בתשתיות המעודדות שימוש בתחבורה ציבורית, כגון  .52

 סלילת נתיבים בלעדיים, הקמת מגרשי "חנה וסע", העדפה ברמזורים והכשרת מסופים.

בקרת תנועה: במטרה לשפר את נצילות התשתית הקיימת, המשרד מעודד הקמת ניהול ו .54

 מרכזי בקרת רמזורים, תיאום "גל ירוק", הסדרי תנועה ושילוט מתחלף.

 קידום תוכניות אב. .52

 

מסקירה של הנושאים שמטופלים ושאמורים להיות מטופלים ע"י מדור תנועה ולאור חשיבותו 

 נושא זה משאבים מתאימים לקידומו.ראוי שיוקצו להגדולה של נושא התחבורה בעיר 

התנועה ויועצי תנועה  ועדתכיום כאמור מועסקים בעירייה בנושא תכנון תנועה: יועץ תנועה ל

במס' ש"ע מוגבל מאוד לטיפול ויעוץ בנושא הסדרי תנועה ותיאום תשתיות. לדעת הביקורת נדרש 

או לחילופין מהנדס תנועה עובד עירייה להעסיק בנוסף יועץ תנועה בהיקף של משרה מליאה 

לנושא הועדה המקומית לתכנון ובניה. כמו כן עובד שירכז את נושא התחבורה הציבורית ותוכנית 

 אב לתחבורה. ומס' עובדים נוספים במחלקת מדור תנועה העוסקת כאמור בהיבט התכנוני בלבד.

וד של ש"ע שמאושר להעסקת המשאבים הדלים מאוד של עובדת אחת במדור ומס' מצומצם מא

יועצי תחבורה אינו מספק ואינו יכול להיות מטופל כנדרש בהתאם לפירוט לעיל, למרות היותו של 

נושא זה כאחד מהנושאים החשובים ביותר בעיר בית שמש ושכאמור העלאתו לאחד מראש סדר 

 תושביה.  העדיפויות יביא ללא ספק לפיתוחה הכלכלי, התעסוקתי וכן למתן שירות טוב ל
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 דו"ח ביקורת בנושא נגישות

 

 מטרת הביקורת .0

 

מטרת העל של פרויקט הביקורת היא לבחון ולהציף את רמת ההבנה, המוכנות והביצוע  .א

של העירייה בתפקידה כמובילת תהליך עירוני של שינוי מחשבתי ומעשי, האמור להבטיח 

מתן מענה ציבורי הולם לצרכים המיוחדים של אנשים עם מוגבלויות, באופן שיאפשר 

רה בכל תחומי החיים, בעצמאות מירבית, עבורם השתתפות שוויונית ופעילה בחב

 בפרטיות, בכבוד ובבטיחות, תוך מיצוי מלוא יכולותיהם.

הביקורת התמקדה בנושא נגישות מבנים, תשתיות וסביבה )מתו"ס( ובעיקר בכניסות  .ב

 למבני ציבור של העירייה, תחנות אוטובוס, מעברי חציה.

 ובנושא נגישות השירות. הביקורת לא עסקה בנושא הנגישות בתוך מבני הציבור .ג

 .5105ועד מאי  5102הביקורת נערכה במהלך החודשים דצמבר  .ד

 

 הבסיס החוקי .5

 

דינים בנוגע לסידורים מיוחדים לנכים במבני ציבור ולנגישות הזירה הציבורית לאנשים עם 

 , עוד בטרם נחקק חוק השוויון.0795מוגבלות קיימים בישראל משנת 

יתר תשתית בנויה נאותה לניידות עצמאית ברחוב ובתוך מבני ציבור הדינים נועדו להבטיח בין ה

של אנשים הנעזרים במכשירים שונים לניידות, כניסה אל מקומות שבהם ניתן שירות לקהל 

הרחב, כמו מוסדות חינוך ותרבות, בתי מסחר ועינוגים ומתקני נופש ופנאי, חניית נכים, מקום 

 שימוש ציבוריים נגישים. להעלאה והורדה של נוסעים נכים ובתי

 המתכננים ומערכת בקרת הבניה לא הקפידו במשך השנים על יישום הוראות אלו.

 .5112חובת הנגישות נוספה לחוק השוויון בשנת 

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות אומצה בידי העצרת הכללית של האו"ם 

 .5105בשנת ואושררה בידי מדינת ישראל  ,5115בשנת 

אמנה זו קובעת סטנדרטים בינלאומיים בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, היחס הראוי 

 הכללית כלפיהם והכלתם בחברה כחלק בלתי נפרד ממנה. של החברה

האמנה מדגישה את זכותם של אנשים עם מוגבלות לקבל החלטות באופן עצמאי ולהיות שותפים 

 בבחירות לגבי גורלם.
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 אשר נוגעים בצורה ישירה לנגישות, נחלקים לכמה קבוצות : הדינים

 דיני תכנון ובניה. -

 דיני שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. -

 דיני רשויות מקומיות. -

 תקנים לנגישות. -

 הנחיות תכנון ונוהלי עבודה של משרדי הממשלה השונים. -

כל המקומות שבאחריות הרשות  חוק השוויון מטיל חובה ישירה על הרשויות המקומיות להנגשת

 וכל השירותים שהרשות מספקת בתוך פרק זמן קצוב.

דינים המסדירים את האחריות והסמכות של השלטון המקומי כלפי התושבים כוללים הוראות 

 בנוגע לנגישות הסביבה והשירות לאנשים עם מוגבלות, ביניהם:

 ,0752-חוק התכנון והבניה תשכ"ה -

 , 0751-חחוק רישוי עסקים תשכ" -

 ועוד.  0711-חוק הרשויות המקומיות )סידורים לנכים( התשמ"ח -

 

 0889 -חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח .0

 

 נחלק למספר פרקים: 0771-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח

 פרקי מבוא -

 פרק התעסוקה -

 פרק שירותי התחבורה הציבורית -

 מקום ציבורי ושירות ציבורי –פרק הנגישות  -

פרק העוסק בהקמת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובהגדרת תפקידה  -

 וסמכויותיה

 

 עקרון יסוד

"זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על 

 ."עקרון כבוד הבריות נברא בצלם ועלההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם ש

 

 מטרת החוק

"חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות 

בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן  שוויונית ופעילה

 ."לוא יכולתות ובכבוד, תוך מיצוי משיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיו

 

 

 



 5102דו"ח מבקר העירייה לשנת 

 

57 

 

 הגדרת אדם עם מוגבלות

"אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל 

 ."ים העיקרייםבאופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החי תפקודו

 

 עמודי התווך של החוק

 איסור הפליה על רקע מוגבלות -

 הזכות לשוויון הזדמנויות -

 הזכות להשתתפות בקבלת החלטות בעניינים הנוגעים לו עצמו -

 הזכות להשתתפות פעילה בקהילה בכל תחומי החיים -

 הזכות לקבלת שירותים איכותיים, נגישים וזמינים במסגרת השירותים הניתנים לכלל -

 הזכות לנגישות ולהתאמות -

 

 שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותנציבות 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד  5111באוגוסט  הוקמה השוויון מכוח חוק

 המשפטים.

 הנציבות ממונה על יישום חוק זה וחוקים אחרים הקשורים לאנשים עם מוגבלות.

הנציבות מפעילה מערך פיקוח מקצועי בפרישה ארצית בתחומי נגישות השירות ונגישות מבנים 

ודקים את מצב ההנגשה בפועל בתחומים שונים, על תשתיות וסביבה. המפקחים יוצאים לשטח וב

 פי קריטריונים מקצועיים ופונים לחייבים לתיקון הליקויים.

 הליכים משפטיים ננקטים לפי הצורך.

פרסמה הנציבות מדריך למנהלים ברשויות המקומיות המפרט את תהליכי הנגשת  5117בשנת 

 העיר.

 

 נגישות

 המושג נגישות.א בחוק השוויון מגדיר את 07סעיף 

אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע  –"נגישות 

הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות 

 בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכל באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי."

ב וקובע כי "אדם עם מוגבלות זכאי לנגישות למקום ציבורי ולשירות 07בסעיף ממשיך החוק 

 ציבורי."

 

 -שירותי תחבורה ציבורית

 בחוק השוויון מגדיר את נושא הנגישות בשירותי תחבורה ציבורית. 07סעיף 

)א( "אדם עם מוגבלות זכאי לשירותי תחבורה ציבורית נגישים ומתאימים לשימושו, בתדירות  07

 רה, לרבות אפשרות גישה לתחנות ולנמלים שבמסגרתם פועלים שירותי תחבורה ציבורית.סבי

אוטובוסים בקווים עירוניים, רכבות, תובלה אווירית -בסעיף זה, שירותי תחבורה ציבורית

 ואניות, המיועדים לציבור."

 קטן )א(,)ב( "מפעיל שירות תחבורה ציבורית ורשות מקומית יסדירו נגישות כאמור בסעיף  07
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 כל אחד בתחום אחריותו."

 

 אחריות הרשות המקומית .5

כאמור, החוק מטיל על הרשויות המקומיות חובה ישירה להנגשת כל המקומות שבאחריות 

 הרשות וכל השירותים שהרשות מספקת, בתוך פרק זמן קצוב.

 תחומי פעילות הרשות מעניקים לה כר נרחב וכולל בתחום הנגישות :

 -רישוי ואכיפההרשות כגוף  -

כגוף האוכף את חוק התכנון והבניה ואת חוק רישוי עסקים, ניתנת לרשות המקומית  -

 הסמכות

 לאכוף את החקיקה הנוגעת לנגישות באמצעות הפעלת בקרת נגישות בהליכי תכנון ורישוי.

 -הרשות כבעלים וכיזם -

 את כל מבני הציבור, הרחובות, השטחים הפתוחים הרשות המקומית מחויבת להנגיש

 והתשתיות שבתחומה.

 -הרשות כספק שירותים -

 הרשות המקומית מחויבת להנגיש את השירותים שהיא מספקת לכלל הציבור ואת המקומות

 שבהם הם ניתנים.

 

 נשיאה באחריות .א

 וגם על האחראי החוק מטיל אחריות אישית גם על הבעלים של המקום הציבורי או נותן השירות,

 או המנהל )באופן ישיר או עקיף( להנגשת המקומות והשירותים.

 בחוק השוויון קיימים סעיפים המגדירים את האחריות האישית להנגשת מקומות ציבוריים.

"מי שאחראי למקום ציבורי לפי סעיף קטן )ג(, יבצע התאמות נגישות לאנשים עם  -ח )ב( 07סעיף 

ו לפי הוראות הנגישות לפי חוק התכנון והבניה, לפי העניין, וידאג מוגבלות לפי סימן זה א

 לאחזקתן התקינה של התאמות אלה." 

 נא על ידי תאגיד, יהיה אדם אחראי גם הוא לעוולה,07"נעשתה עוולה כאמור בסעיף  –נב 07סעיף 

 שותף,אם היה אותה שעה מנהל פעיל ראשי בתאגיד, מנהל פעיל בתאגיד הקשור לנושא העוולה, 

למעט שותף מוגבל, או עובד בכיר האחראי לתחום שבו נעשתה העוולה, אלא אם כן הוכיח שניים 

 אלה:

 ( העוולה נעשתה שלא בידיעתו.0)

 ( הוא נקט אמצעים סבירים בנסיבות העניין כדי למנוע את העוולה."5)

 

 החלה הדרגתית .ב

חוק השוויון החלה הדרגתית על מנת להקל את המעמסה הכלכלית על החייבים בנגישות מאפשר 

 של ביצוע התאמות הנגישות ופורש אותה על פני מספר שנים במנות מוגדרות בכל שנה.
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התקנות מפרטות איזה חלק מהמבנים, מהסביבה ומהשירותים חייב בנגישות, בכל שנה, עד שנת 

 היעד הסופית.

ומיות אמור להסתיים ביצוע התאמות נגישות הדרגתי של מקום או שירות ציבורי ברשויות המק

 .5101בנובמבר  0על פי החוק עד לתאריך 

לוחות הזמנים שנקבעו לרשות מקומית אשר אחראית לביצוע הנגשה של יותר מארבעה בניינים 

 .1020025150הינם בהחלה הדרגתית ולא יאוחר מתאריך 

 

 מורשה נגישות .ג

 סימן י"א בחוק השוויון עוסק במורשה נגישות.

 ל מורשי נגישות:ישנם שני סוגים ש

 מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה. -

 מורשה לנגישות השירות. -

 לעניין התמקדות הביקורת נעסוק בסוג הראשון.

מא לחוק השוויון קובע כי מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה יהיה בעל מקצוע 07סעיף 

ך על ידי משרד מתחום ההנדסה או הארכיטקטורה, שעבר הכשרה מקצועית בתחום והוסמ

 התמ"ת להיות מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה.

 החוק מחייב את הרשות המקומית לבקש חוות דעת של מורשה נגישות בארבעה תהליכים:

 כתנאי לקבלת היתר בניה, טופס אכלוס או תעודת גמר לבניה חדשה. -

 כתנאי למתן רישיון עסק ולחידוש רישיון עסק. -

 הנגשה.חוות דעת על תכניות  -

 חוות דעת על קביעת פטורים והפחתות פרטניות בשל אי היתכנות הנדסית. -

 

 רכז נגישות .ד

 סימן י"א בחוק השוויון עוסק ברכז נגישות.

 מב לחוק קובע כי על הרשות המקומית למנות רכז נגישות מקרב העובדים.07סעיף 

 ככל האפשרהחוק מגדיר כי על האדם הזה להיות בקיא ככל הניתן בתחום הנגישות ו

 שיהיה בעצמו אדם עם מוגבלות.

 הגדרת תפקידו של רכז הנגישות:

 למסור מידע לציבור על אודות נגישותו של השירות הציבורי או המקום שבו הוא ניתן.   (0)

 (   לתת ייעוץ והדרכה בדבר חובותיו של השירות הציבורי בעניין הנגישות.5)

 

 הרשות המקומית –אסטרטגיה ודרכי פעולה  .3

 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הדריכה את הרשויות המקומיות והעומדים בראשן :

 לנקוט במהלך אסטרטגי המורכב משני ערוצי פעולה מהותיים: .א

שינוי התפיסה והחשיבה של הרשות המקומית והעלאת המודעות לנושא שוויון הזכויות  -

 שלאנשים עם מוגבלות.
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והסרת חסמי נגישות מכל מקום ומכל שירות שבהם הם הטמעת הוראות חוק השוויון  -

 קיימים.

לספק גיבוי מלא להשלכות הארגוניות, הניהוליות והתקציביות של תהליך ההטמעה  .ב

 וההנגשה.

 למסד תיק נגישות מתוקצב שיוחזק בידי חבר הנהלה. .ג

 למנות מוביל לתהליך, רצוי מנכ"ל הרשות או בעל סמכויות רחבות המקביל למנכ"ל. .ד

את  ק קובע אחריות אישית של מנהלים בכירים לביצוע הנגישות ולכן מוטב כי הם ינהלוהחו

 התהליך.

ליצור מחויבות לתהליך ולהבהיר את אחריותם של נושאי המשרות הבכירות, לקבל את  .ה

 תמיכתם ולשתפם בהחלטות על שלבי התהליך, לוחות הזמנים והתקציבים.

להשגת שיפור מהותי, תוך כדי הוזלת עלויות, ברמת למסד בקרת תכנון, רישוי ובינוי יעילה  .ו

 הנגישות בעיר.

 הרשות תבטיח שכל תכנון ומיזם ייקח בחשבון קריטריונים של נגישות. -

 הרשות תבטיח שכל בניה חדשה וכל תשתית חדשה בפיתוח יהיו נגישות. -

 הרשות תבטיח שכל שיפוץ של מבנה, מקום או תשתיות יכללו גם הנגשה. -

 הרשות תקפיד לדרוש חוות דעת של מורשי נגישות בהליכי רישוי עסקים שבתחומה. -

הרשות תתנה העברת כספים ותשלומים לביצוע תשתיות, בניה חדשה ושיפוצים, וכן  -

 פתיחת

שירותים לציבור, בהסדרת התאמות נגישות. הרשות תפקח עליהם גם באמצעות 

 בקרה

 לספקים.ואישור המשולבים במנגנון התשלומים 

 ליצור שלבי עבודה על פי הנחיות הטבלה שלהלן: .ז

 

 

 הכרזה על מיזם הנגישות ברשות המקומית –שלב א' 

 רתימת התושבים, הדרג הפוליטי והדרג הניהולי 

 הגדרת חזון ואמנת נגישות 

 הקמת מטה נגישות 

 

 כתיבת תכנית רב שלבית לנגישות –תשתיות  –שלב ב' 

 מינוי גורם מקצועי 

  תכנית רב שלבית להנגשהבניית 

 הגדרת מנגנונים לתיאום בין תחומי 

 תקצוב 
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 יישום התוכנית הרב שלבית לנגישות –שלב ג' 

 ביצוע התוכנית הרב שלבית 

 ניהול ובקרה של יישום התוכנית הרב שלבית להנגשה 

 מנגנוני רישוי, פיקוח ואכיפה 

 בקרה על שינוי והטמעה של נהלים ותהליכי עבודה 

  והטמעה בקרה עובדי הרשותהדרכה 

 הגברת מודעות הציבור ויידוע הציבור 

 

 

 עיקרי ממצאים .4

 להלן תמצית מנהלים של עיקרי הממצאים העולים מתוך הביקורת.  

 

 הערות הביקורת תיאור מס"ד

העירייה החלה לנקוט בפעולות  0

לקידום הנגישות במהלך שנת 

5102. 

 שנים לאחר חיוב החוק בנגישות. 01

 שנים לאחר המלצת הנציבות. 5

 לאחר קבלת התראות מהנציבות.

הופץ בקרב עובדי  5105באפריל  5

העירייה מזכר מאת מנכ"ל 

העירייה אשר תיאר ופירט את 

היערכות העירייה ליישום חובת 

 הנגישות של העירייה.

הנציבות מנחה את הרשויות המקומיות לנסח 

הרשות ולפרסם הצהרה בדבר חזון הנגישות של 

 המקומית.

 

מונה רכז  5102במהלך שנת  2

 נגישות בעירייה.

ניכר מהתרשמות הביקורת כי רכז הנגישות אכן 

משתדל להעניק ייעוץ והדרכה, לרכז ולטפל בקידום 

נושא הנגשת העיר, אך מאחר ותפקידו כרכז נגישות 

הוא בנוסף לתפקידו המרכזי כסגן מהנדס העיר, לא 

סוק בתחום הנגישות נותר בידו זמן מספק לע

 במידה הנדרשת.

העירייה התקשרה עם מורשה  4

שעות  51נגישות חיצוני בהיקף של 

 חודשיות.

הביקורת סבורה כי היקף השעות שהוקצו למורשה 

 הנגישות נמוך מאוד ביחס לצורכי פעילות ההנגשה.

העירייה הכינה תכנית אב להנגשה  2

הכוללת פירוט הנכסים 

שצ"פ(, אפיון )מבנים2רחובות2

הנגשה כללי, אומדן עלויות, 

 לא נמסר לביקורת פרוטוקול המאשר את התוכנית.

 בירור העלה שאין פרוטוקול כזה.
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 תקצוב ותקצוב רב שנתי.

 25התוכנית כוללת רשימה של  5

 מבנים המוגדרים כנכסי העירייה.

לבקשת הביקורת לקבל ממחלקת נכסים את פירוט 

לעירייה, נענינו כי במחלקת מבני הציבור השייכים 

 נכסים אין רשימה מסודרת של כל נכסי העירייה.

הרשימה המפורטת בתוכנית הוכנה ע"י רכז 

הנגישות אשר ליקט ממחלקות שונות בעירייה 

רשימות של נכסים שבתחום העירייה, אך אין 

 וודאות שאלו כל הנכסים.

לא  0521225105נכון לתאריך  9

מצוינים הונגשו מבני הציבור ה

 .5102בתוכנית אב כמנות לשנת 

)ה( לתקנות נגישות בניין ציבורי קיים, 1עפ"י תקנה 

 011בניינים ועד  20רשות מקומית המחזיקה מעל 

 בניינים,

 .5521525102מבנים עד לתאריך  02%צריכה להנגיש 

 1מבנים, יש להנגיש  25מאחר ובתוכנית נרשמו 

 מבנים.

מבנים שטרם  4ק ר 5102 בתוכנית נרשמו לשנת 

 הונגשו.

נערכו סקרי נגישות  5102ביולי  1

לארבעת המבנים )מתנסים( 

 הרשומים בתוכנית.

 . 5102המבנים  היו אמורים להיות מונגשים עד יוני 

 נערכו בעבורם סקרי נגישות. 5102רק ביולי 

בדיקה מדגמית שבוצעה ע"י  7

 הביקורת 

תיקי היתרי בניה של מבנים  9-ב

ההנדסה של העירייה, במחלקת 

במטרה למצוא אישורי מורשה 

נגישות העלתה כי בתיקים קיימים 

 רק אישורי כיבוי אש.

לא נמצאו אישורי איכלוס, אישור 

מורשה נגישות, אישורים של מנהל 

 אגף שפ"ע, חשמל, ניקוז וכו'.

ממחלקת הנדסה נמסר שבדרך 

כלל משרד החינוך או מפעל הפיס 

ורשה לא מאשרים תשלום ללא מ

נגישות אך לא הצליחו לאתר 

תיעוד כאמור ואישור מורשה 

 נגישות.

חוק התכנון והבנייה מחייב את הרשות המקומית 

לקבל חוות דעת של מורשה נגישות מתו"ס לאחר 

התייעצות עם מורשה נגישות השירות, כתנאי למתן 

היתר, אישור, או תעודת גמר לבניין שהוא מקום 

 ציבורי חדש.

שה לבדוק שהליך זה מתנהל באופן הביקורת ביק

 תקין בעירייה.

לאור תיאור הממצאים לא ניתן לקבוע האם הליך 

 זה מתבצע באופן תקין.

 

 12בוצע מכרז להנגשת  5101בשנת  01

 תחנות אוטובוס.

הביקורת ביקשה לקבל לידיה את 

עד למסירת דוח זה לא התקבלו האסמכתאות עפ"י 

 בקשת הביקורת.
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אישור מורשה הנגישות לתחנות 

 אלו.

 בתגובה נאמר לביקורת:

העירייה שכרה "היה יועץ נגישות ש

והוא חתם על כל החשבוניות. 

משרד התחבורה שתקצב את 

הפרויקט חייב את העירייה לשכור 

יועץ נגישות לפרויקט כתנאי 

 להעברת הכספים."

העירייה אישרה את פרויקט  00

עבודות השיפוץ של אזור רחובות 

וטינסקי אשר החל רמב"ם וז'ב

מבלי לקבל את אישור  5104בשנת 

 מורשה הנגישות.

בעקבות התראה דאגה העירייה 

לקבל לידיה סקר נגישות באפריל 

אשר קובע כי רוב התחנות  5105

 נגישות.

 הסקר הועבר לנציבות.

 

חוסר תשומת הלב להנגשה גרם בסופו של דבר 

להוצאות מיותרות והתעסקות יתירה אשר היו 

אם מלכתחילה הייתה העירייה דורשת  נמנעות

מהקבלן המבצע את חוות דעתו של מורשה הנגישות 

ודואגת לקבל לפני אישור הפרויקט את אישורו של 

 מורשה הנגישות.

למותר לציין כי אימוץ שיטה של ביצוע הנגישות 

כחלק מעבודות שיפוץ ושדרוג מוזילה באופן 

 משמעותי את עלות ההנגשה.

חצייה מונגשים אשר מעברי  2 -ב 05

נדגמו ע"י הביקורת נמצא כי 

 ההנגשה לא הושלמה ע"י התקן.

חסר סימן מאתר באי  -רמב"ם

 תנועה

 חוסר גימור-מורדי הגטאות

הנמכת מדרכה לא -רמה גימל

 תקינה.

על העירייה לסכם ולממש תהליך פיקוח על 

 פרויקטים להנגשה.

( שהעירייה 5105ברמה גימל נמסר )בפברואר 

את אישור הפרויקט עד להשלמת תיקוני מעכבת 

 הנגישות הנדרשים.

נענינו כי הנושא לא תוקן  5105לשאלתנו באפריל 

מאחר ותקצוב השעות לנושא הנגישות מאוד מוגבל. 

נמסר כי העירייה מתכוונת להחליף את היועצים 

 החיצוניים בעובד עירייה אשר יוסמך.

ביקשנו לבדוק האם העירייה  02

ואישורי נגישות מקבלת ייעוץ 

ממורשה נגישות בעבודות הפיתוח 

 אשר מתבצעות דרך אגף שפ"ע.

נענינו שכאשר העירייה יוצאת 

למכרז דרך משכ"ל יש ליווי 

נגישות לאורך כל התהליך מטעם 

 משכ"ל.

כאשר העירייה יוצאת למכרז לבד 

במקרים שהעירייה יוצאת למכרז לבד ללא משכ"ל  

יועץ הנגישות הוא מטעם הקבלן ומן הסתם מחויב 

לקבלן ולא לעירייה ולכן אינו משרת את 

 האינטרסים של העירייה.
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 יועץ הנגישות הוא מטעם הקבלן.

ביקשנו לקבל דוגמאות של אישורי 

יקטים שהמכרזים נגישות בפרו

בוצעו דרך משכ"ל. עד לרגע 

מסירת דוח זה לא התקבלו 

 הדוגמאות שביקשנו.

מוקד השירות הטלפוני של  04

רייה אינו יודע לתת מענה בכל העי

 הקשור לתחום הנגישות.

 בוצעה ביקורת סמויה טלפונית.

 .21ממצאים בהרחבה בעמוד 

לא נמצא תהליך סדור המבטיח כי  02

תלונות תושבים בענייני נגישות 

ינותבו לטיפול ומענה של רכז 

 הנגישות.

תלונות תושבים בענייני נגישות יזכו למענה מקצועי 

באם יטופלו ע"י רכז הנגישות שמונה ע"י  ונכון יותר

 העירייה.

 

 פירוט ממצאים .2

 היערכות העירייה להנגשה .א

 מחייב בנגישות כל מקום ציבורי וכל שירות ציבורי. 5112לחוק השוויון משנת  5תיקון מס' 

המליצה כאמור הנציבות לרשויות המקומיות ליצור שלבי עבודה להחלת תהליך  5117בשנת 

 העיר וליישומו ההדרגתי. הנגשת

החלה  , כעשר שנים לאחר החיוב בחוק וכשש שנים לאחר המלצת הנציבות,5102במהלך שנת 

 העירייה לנקוט בפעולות לקידום הנגישות.

 

 הצהרת הרשות המקומית על חזון נגישות .ב

הופץ בקרב עובדי העירייה מזכר מאת מנכ"ל העירייה אשר נושא את הכותרת:  5105באפריל 

 ידוע בדבר נגישות העירייה בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלות"."י

במזכר מתוארת תמציתו של חוק השוויון ומטרתו בדגש על זכותו של אדם עם מוגבלות לקבל את 

השירות ולהשתמש במוצר בבטחה, בשוויון, בכבוד, בנוחות ובמקסימום עצמאות ללא אכזבה 

 וללא עזרה מיוחדת.

עירייה נערכת להנגשת כל המבנים, המוצרים והשירותים של העירייה על עוד מצוין במזכר כי ה

 מנת לאפשר לכלל התושבים שירות נגיש, רגיש ושוויוני ועל מנת לעמוד בדרישות החוק.
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 בהמשך מתוארים התחומים שבהם תפעל העירייה להנגשת העיר בשנים הקרובות:

  כולל חניות נכים, דרכי גישה, עמדות נגישות,  –הנגשת הסניפים, החנויות והמשרדים

 עזרים ושילוט.

  מוקד טלפוני נגיש וחלופות להתקשרות עם המוקד כגוןSMS .דואל ופקס , 

 .הנגשת אתר האינטרנט 

 .הדרכות עובדים ללמידה כיצד לספק שירות נגיש 

 .הנגשת מידע ללקוחות בפורמטים מתאימים ונגישים 

 .פרסום הסדרי הנגישות 

 פניות ציבור נגישות. אפשור 

 .פרסום ושיווק נגיש 

 .הנגשת אירועים וכנסים 

 

לסיום פונה מנכ"ל העירייה לכלל עובדי הארגון בבקשה להתגייסות לתהליך מתוך אחריות 

 חברתית בדרך להפוך לארגון נגיש לכלל התושבים.

 

 מינוי רכז נגישות .ג

גן מהנדס העיר מונה על ידו כרכז במזכר המפורט לעיל מיידע מנכ"ל העירייה את העובדים כי ס

 הנגישות.

 הגדרת תפקידו כמפורט במזכר: לרכז ולוודא שכל נושאי האחריות בארגון מודעים לנדרש מהם.

 עוד מצוין כי המטלות על כלל עובדי העירייה הינן רבות ומגוונות.

 

 כאמור הגדרת תפקיד הרכז על פי החוק הינה:

 נגישותו של השירות הציבורי או המקום שבו הוא ניתן. למסור מידע לציבור על אודות   (0)

 (   לתת ייעוץ והדרכה בדבר חובותיו של השירות הציבורי בעניין הנגישות.5)

קיימנו שיחה עם רכז הנגישות וקיבלנו ממנו סקירה לגבי הפעולות  5102בתחילת דצמבר 

 ולגבי הגדרת תפקידו. שהעירייה נקטה

ואין  ע"י רכז הנגישות כי עדיין אין מודעות בקרב הציבור הרחב לנושאלגבי הסעיף הראשון נמסר 

 ידיעה שיש רכז נגישות. לדבריו יש למצוא ממשק ליידע את הציבור.

לגבי הסעיף השני, ניכר מהתרשמות הביקורת כי רכז הנגישות אכן משתדל להעניק ייעוץ והדרכה, 

העיר, אך מאחר ותפקידו כרכז נגישות הוא בנוסף לתפקידו  לרכז ולטפל בקידום נושא הנגשת

 המרכזי כסגן מהנדס העיר, לא נותר בידו זמן מספק לעסוק בתחום הנגישות במידה הנדרשת.
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 תכנית רב שלבית להנגשה .ד

על פי הדרכת הנציבות, בניית תכנית רב שלבית להנגשה הינה שלב מכריע בתהליך ההנגשה של 

להיות תכנית אסטרטגית אשר מתייחסת לכל האספקטים של הנגשת הרשות, זו אמורה  הרשות.

החל מביצוע סקר נגישות ואומדן עלויות, עבור בקביעת לוחות זמנים לביצוע על פי שיקולי תיעדוף 

 בתקצוב וכלה בתכנון מגנוני תיאום לביצוע, לניהול, להטמעה ולבקרה של התהליך.

מקצועיים שיסייעו בהובלת התוכנית. )התייחסות לכך  טרם כתיבת התוכנית יש למנות גורמים

בהמשך( התוכנית הרב שלבית אמורה לכלול התייחסות לכל התאמות הנגישות המוגדרות 

בחוקים, בתקנות ובתקנים הרלוונטיים, לחלק את משימות ההנגשה לתקופות קצובות לפי לוחות 

 ל תקופה.הזמנים המוגדרים בחוקים ובתקנות ולתת הערכה תקציבית לכ

מבנה התוכנית יכלול הגדרת תחומי אחריות, שינוי נהלים והליכים, מנגנוני ביצוע והטמעה, 

מנגנוני בקרה, מנגנוני רישוי פיקוח ואכיפה, מיפוי התאמות הנגישות הנדרשות ברשות ואומדן 

תקציבי, הגדרת עקרונות לקביעת סדרי עדיפויות, חלוקת תהליך ההנגשה לפי מנות על בסיס 

 דרי העדיפויות והוראות חוק ותקנות השוויון.ס

 

הביקורת קיבלה לידיה תכנית אב להנגשה בפורמט גיליון אקסל הכוללת: פירוט הנכסים 

 )מבנים2רחובות2שצ"פ(, אפיון הנגשה כללי, אומדן עלויות, תקצוב ותקצוב רב שנתי.

חה לקרוא את הסקר נמסר כי סקר הנגישות שבוצע נמצא בתוך תכנית האב. הביקורת לא הצלי

 מתוך התוכנית.

 לא נמסר לביקורת פרוטוקול המאשר את התוכנית. בירור העלה שאין פרוטוקול כזה.

מלבד תכנית זו לא נמסרה לידי הביקורת תכנית אסטרטגית על פי הדרכת הנציבות וכמפורט 

 לעיל. 

 

 מיפוי התאמות הנגישות הנדרשות ברשות .ה

הוגשה לעירייה ע"י הנציבות דרישה להנגשת שירות ומבנים המשמשים את  1020525104בתאריך 

 הציבור.

את פרטי בדיקת הנגישות ואת רשימת המקומות  0121025102העירייה נדרשה להעביר עד ליום 

 והבניינים לפי הפירוט הבא: )לצורך דוח זה יפורטו רק דרישות בנושא הנגשת מבנים ולא בשירות(

 .)רשימת כל הבניינים אשר נמצאים באחריות העירייה )בבעלות, בחכירה או בשכירות 

 .רשימת הבניינים, המקומות והשירותים הניתנים בהם לציבור 

  רשימת הבניינים שבדעת העירייה לסיים את הנגשתם לפי תקנות הנגישות למקום שהוא בניין

 קיים

 .בשני פרקי הזמן הראשוניים המנויים בטבלה 

 "55205205()א( לתקנות בניין קיים היה על העירייה להכין רשימה זו עד ליום 0)ב()1י תקנה עפ. 

 ומן של התאמות הנגישות טרם התחלת הנגשת כל בניין, על העירייה לבצע בדיקה לקי

 )א( לתקנות.5כנדרש בתקנה החסרות בו 
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מבנים המוגדרים כנכסי  25יצוין ע"י הביקורת כי התוכנית אשר נמסרה לידינו כוללת רשימה של 

 העירייה.

לבקשת הביקורת לקבל ממחלקת נכסים את פירוט מבני הציבור השייכים לעירייה נענינו כי 

 במחלקת נכסים אין רשימה מסודרת של כל נכסי העירייה.

הרשימה המפורטת בתוכנית הוכנה ע"י רכז הנגישות אשר ליקט ממחלקות שונות בעירייה 

 ום העירייה, אך אין וודאות שאלו כל הנכסים.רשימות של נכסים שבתח

 

 מינוי גורמים מקצועיים .ו

 הנציבות הדריכה את הרשויות המקומיות לתקצב תשומות של מורשי נגישות לצורך ליווי וייעוץ

 בשלבי ההקמה של התהליך, לשם ליווי עריכת סקרי נגישות ולבניית התוכנית הרב שנתית.

 שעות חודשיות. 51חיצוני בהיקף של  העירייה התקשרה עם מורשה נגישות

 תכנית העבודה שניתנה למורשה הנגישות אינה כוללת פיקוח שיטתי על קבלנים ומחלקת שפ"ע

 העוסקים בשיפור הנגישות.

הביקורת סבורה כי היקף השעות שהוקצו למורשה הנגישות נמוך מאוד ביחס לצורכי פעילות 

 ההנגשה.

 

 החלה הדרגתית להנגשת מבני ציבור .ז

)ה( לתקנות נגישות בניין ציבורי קיים נקבעו לוחות זמנים לביצוע ההנגשה עבור 1עפ"י תקנה 

 רשות מקומית שאחראית להנגשה של יותר מארבעה בניינים.

לוחות הזמנים לביצוע ההנגשה בהם נדרשת הרשות להשלים את כל הפעולות הנדרשות בתקנות 

 1020525104שקיבלה העירייה מהנציבות בתאריך מפורטים בטבלאות בתקנות. )יצוין כי בדרישה 

 כאמור, צורפה הטבלה בנספח א' לדרישה(.

 בטבלאות שני פרמטרים לפיהם נקבעים לוחות הזמנים:

 בניינים(. 011 – 20בניינים או  21כמות הבניינים עליהם אחראית הרשות )לדוגמה, עד  .א

ד מסוים )כלומר, מנה אחוז הבניינים שבהם יש להשלים את ביצוע ההנגשה עד למוע .ב

 להנגשה(.

 באמצעות שני פרמטרים אלה מוגדרים המועדים לסיום ההנגשה של הבניינים לפי מנות.

 

בניינים )הקטגוריה של עיריית בית שמש על פי כמות המבנים בתוכנית  011בניינים ועד  20מעל 

 .5521525102מבנים עד לתאריך  02%האב שנמסרה( יש להנגיש 

 מבנים. 1יש להנגיש  –מבנים  25ת נרשמו מאחר ובתוכני

 .5102מבנים )מתנסים( להנגשה בשנת  4בתוכנית נרשמו 

 , לא הונגשו המבנים.5105נכון לחודש אפריל 

 נערך סקר )פירוט בהמשך( אך לא הושלם התכנון ולא נבחר קבלן.

 

 בנזכר לעיל.הועברה לידי הביקורת התראה לפני צו נגישות העוסקת  0521225105בתאריך 

 .0521525105ובתוקף עד לתאריך  0521225105ההתראה הינה מתאריך 
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  סקר נגישות לארבעה מתנסים .ח

 .5102סים להנגשה בשנת "בתוכנית נרשמו ארבעה מתנ

סים הנדונים, ע"י מורשה "למתנ 5102לידי הביקורת נמסרו סקרי נגישות אשר בוצעו ביולי 

 נגישות מתו"ס.

 סים כפי שצוין בסקרי הנגישות. "הנגישות במתנלהלן יובאו צרכי 

כאמור הביקורת עסקה בעיקר בהנגשת כניסות למבני ציבור ולכן לצורך דוח זה יצוינו רק ממצאי 

 הסקר המתייחסים לכניסה למבנים.

 

 השבע פסגות מתנ"ס

 ממצאי הסקר מיקום

 קיימת חניית נכים ברחוב התבור. חניה

 לא תקין. –רוחב ואורך החניה 

 לא תקין. –אין הנמכת מדרכה 

דרך נגישה מהחניה שתותקן ועד לשביל הגישה הנגיש לגני הילדים  דרך נגישה

. )סעיף 7.2ושביל הגישה הנגיש למתנ"ס יהיה עפ"י ההנחיות שבסעיף 

 בנספחים המפרט את תקנות דרך נגישה(.

 לא תקין. –בית האחיזה בצד אחד בגובה שאינו תקין  0מדרגות חיצוניות 

 לא תקין. –אין משטחי ופסי אזהרה 

 תקין. –גובה בתי אחיזה  5מדרגות חיצוניות

 לא תקין. –אין משטחי ופסי אזהרה 

 לא תקין. –במהלך המדרגות התחתון קיים בית האחיזה בצד אחד  2מדרגות חיצוניות

 לא תקין. –במהלך המדרגות העליון לא קיימים בתי אחיזה 

 לא תקין. –אזהרה אין משטחי ופסי 

 –מ' דלת זכוכית עם רכיב בנוי  0.5דלת כניסה דו כנפית כל כנף ברוח  כניסה לבניין

 תקין.

דרך נגישה פעוטון 

 ילדים

 תקין. –הכניסה לפעוטון היא דרך שביל שרוחבו ושיפועו 

 לא תקין. –ס"מ  5סבכות ניקוז עם מרווחים של  5קיימות 

דלת כניסה פעוטון 

 ילדים

 תקין. –ס"מ  11רוחב דלת הכניסה 

 לא תקין. –מ'  0.22קיים קודן לפתיחת הדלת בגובה 

 תקין. –דלת זכוכית עם רכיב בנוי 

מדרגות פעוטון 

 ילדים

 12במהלך המדרגות התחתון קיים בית האחיזה תקין בצד אחד בגובה 

 לא תקין. –ס"מ 

 לא תקין. –במהלך המדרגות העליון לא קיימים בתי אחיזה 

 לא תקין. –אין משטחי ופסי אזהרה 
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 מאירהוף מתנ"ס

 ממצאי הסקר מיקום

 לא תקין. –קיימת חניית נכים, מידות וסימון החניה  חניה

 לא תקין. –אין הנמכת מדרכה 

נמסר ע"י מנהל המתנ"ס שכל המתחם החיצוני כבר תוכנן לקראת  פיתוח

הכולל את הפיתוח של שיפוץ של הקמת בניין חדש בליווי יועץ נגישות, 

 חניות, רמפות ועוד. -הבניין הקיים

 ולכן לא בוצעה בדיקה.

 לא תקין. –ס"מ  91דלת כניסה דו כנפית, כל כנף ברוחב  כניסה ראשית

 לא תקין –ס"מ ללא משטח משופע  7קיימת מדרגה בגובה 

מרכז להתפתחות 

 הילד

 -0מפלס 

 תקין –רוחב דלת הכניסה 

 ס"מ עם שיפוע שאינו תקין 00קיימת מדרגה בגובה 

 לא קיימת חניית נכים חניה גן ילדים

ס"מ ללא משטח  51בכניסה לגן הילדים קיימת מדרגה בגובה של  כניסה גן ילדים

 לא תקין –משופע 

בדרך משער הכניסה למתחם גן הילדים ועד דלת הכניסה לגן, קיים  דרך נגישה גן ילדים

נדרש להסיר את פני השטח על פי שביל עם מישקים שאינם תקינים, 

 ההנחיות.

 נדרש שילוט הכוונה לכניסה הראשית והנגישה.

 

 

 שמש בית רמת מתנ"ס

 ממצאי הסקר מיקום

 לא תקין. –מקומות חניה, אין חניית נכים  44קיימים  חניה

)בסמוך  0כבש 

 לרחוב(

 תקין. –רוחב הכבש 

 תקין. - 5%שיפוע הכבש 

 לא תקין. –הכביש  אין בתי אחיזה בצידי

 מהלכי מדרגות. 2קיימים  מדרגות חיצוניות

 לא תקין. –בשלושת הגרמים אין בתי אחיזה 

 לא תקין. –אין משטח אזהרה 

 לא תקין. –אין פסי אזהרה בקצות השלחים 

 כבש

)בסמוך לכניסה 

 לבניין(

 לא תקין. –קיים בית אחיזה בצד אחד 

 מדרגות

)בסמוך לכניסה 

 לבניין(

 בית אחיזה תקין. קיים

 לא תקין. –אין משטחי אזהרה 

 לא תקין. –אין פסי אזהרה בקצות השלח 
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 תקין. –דלת כניסה דו כנפית, כל כנף ברוחב של מטר  דלת כניסה

כל דלתות הכניסה והמעבר ברוחב תקין. כל דרכי הגישה אל הכניסה  פעוטון -0קומה 

 לפעוטון בשיפוצים.

 מקומות חניה. 01קיים מתחם חניה עם בסמוך לכניסה לפעוטון 

 לא תקין. –קיימת חניית נכים שהונחה עליה מכולה 

 

 זינמן / דניס מתנ"ס

 ממצאי הסקר מיקום

  מתנ"ס דניס

 תקין. –קיימות שתי חניות נכים עם הנמכת מדרכה  חניה

כבש בכניסה 

 למתחם

נע -אחידס"מ. שיפוע הכבש אינו  025קיים כבש המגשר על גובה של 

 .7.2%-5%בין 

 תקין. –רוחב הכבש 

 לא תקין. –אין משטחי ביניים בכבש 

 לא תקין. –גובה בית האחיזה בכבש 

מדרגות בכניסה 

 למתחם

 תקינים. –בתי אחיזה 

 לא תקין. –אין משטחי אזהרה 

 לא תקין. –אין פסי אזהרה בקצה השלחים 

 תקין. –רוחב דלת הכניסה  דלת כניסה

 לא תקין. –ס"מ ללא שיפוע  2בכניסה לבניין קיים סף כניסה בגובה 

 -0דלת כניסה מפלס 

 )מועדון(

 תקין. –רוחב דלת הכניסה 

 נדרש להתקין רכיב משופע קבוע. –ס"מ  5קיימת מדרגה בגובה 

 

 מתנ"ס זינמן

 ()סמוך למתנ"ס דניס

 תקין. –חניות נכים  5בכניסה מהרחוב העליון קיימות  חניה

 לא תקין. –בכניסה מהרחוב התחתון לא קיימת חניית נכים 

)מהרחוב  0כניסה 

העליון למשרדי 

 מרכז זכויות לאזרח(

 תקין. –ס"מ  11דלת כניסה דו כנפית, רוחב כל כנף 

 לא תקין. –ס"מ ללא משטח משופע  5קיימת מדרגה בגובה 

)כניסה  5כניסה 

ראשית לאולם 

 המופעים(

 תקין. - 01%תקין, שיפוע של  –תקין, רוחב הכבש  –כבש : בית אחיזה 

 תקין. –ס"מ  11דלת כניסה דו כנפית, רוחב כל כנף 

 לא תקין. - 1%משטח תפקוד לפתיחת הדלת נמצא בשיפוע של 

)משרדי 2כניסה 

 מתנ"ס זינמן(

 תקין. –רוחב דלת הכניסה 

 בסמוך לדלת קיימת סבכת ניקוז עם מרווחים שאינם תקינים.

)רח' 4 כניסה

 השבעה(

רחבת כניסה עם משטח כורכר, נדרש להסיר את כל המבואה 

החיצונית של כניסה זו, כולל התקנת מדרגות חדשות וכבש חדש 

 להתגברות על הפרשי גובה.
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 תקין. –רוחב דלת הכניסה 

גרם מדרגות 

 0חיצוניות

 –לא תקין. אין משטחי אזהרה  –ס"מ  012גובה בית אחיזה בצד אחד 

 לא תקין.

 לא תקין. –אין פסי אזהרה בקצות השלח 

גרם מדרגות 

 5חיצוניות

לא תקין. אין משטחי  –ס"מ  72גובה בית אחיזה תקין בצד אחד 

 לא תקין. –אזהרה 

 לא תקין. –אין פסי אזהרה בקצות השלח 

לא תקין. בפני  –ס"מ ללא משטח משופע  25קיימת מדרגה בגובה  מגרש כדורגל

הדרך קיימים מישקים שאינם תקינים. בשטח המגרש קיימות 

 נדרש להתקין הגנה בתחתית המדרג'.–מדרגות מילוט

 

 אישורי מורשה נגישות למבנה ציבורי חדש .ט

 קובע : 0752-)א( בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 2ו'021סעיף 

שהוא מקום ציבורי חדש, למוסד  ןלבניי, ןלא יינתן היתר, אישור או תעודת גמר, לפי העניי "

, או 2ו851מגורים חדש כהגדרתו בסעיף  ן)ז( או לבניי8ו851חינוך חדש כמשמעותו בסעיף 

לחלק ממנו, אלא אם כן התקבלה חוות דעתו של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה, 

אחד מאלה לפי לאחר התייעצות עם מורשה לנגישות השירות, כי מתקיימות הוראות לפי כל 

 :ןהעניי

 פרק זה;   (8)

1א;851סעיף    (2)
 

 ";8גם פרק ה' –מוסד חינוך חדש  ןלעניי   (3)

 

 הרשות המקומית מופקדת בין היתר על מתן אישורים בתחום התכנון והבניה לרבות טפסי אכלוס

 ותעודות גמר לבניין שהוא מקום ציבורי חדש.

כאמור החוק מחייב את הרשות המקומית וקובע כי לא יינתן היתר, אישור או תעודת גמר, אלא 

במקרה שהתקבלה חוות דעתו של מורשה נגישות מתו"ס לאחר התייעצות עם מורשה נגישות 

 השירות.

תיקי היתרי בניה של מבנים במחלקת ההנדסה של  9-בדיקה מדגמית שבוצעה ע"י הביקורת ב

 רה למצוא אישורי מורשה נגישות העלתה כי בתיקים קיימים רק אישורי כיבוי אש.העירייה, במט

לא נמצאו אישורי איכלוס, אישור מורשה נגישות, אישורים של מנהל אגף שפ"ע, חשמל, ניקוז 

 וכו'.

 

                                                           
1
 התאמות נגישות במעליות 
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ממחלקת הנדסה נמסר שבדרך כלל משרד החינוך או מפעל הפיס לא מאשרים תשלום ללא 

 יחו לאתר תיעוד כאמור ואישור מורשה נגישות.מורשה נגישות אך לא הצל

 

 הנגשת תחנות אוטובוס וסככות המתנה .י

נרשם כי בהתאם לתקנות  0421025102בהתראה לפני צו נגישות אשר קיבלה העירייה בתאריך 

נגישות שירותי תחבורה ציבורית היה על העירייה להנגיש את כל התחנות העירוניות בעיר עד ליום 

היו חייבות להיות  5420525112 -ד צוין כי כל התחנות החדשות שנבנו החל מ. עו2020525104

 נגישות בעת הצבתן בהתאם לתקנות.

נמצא כי תחנות האוטובוס )דוגמאות של חלק  1521025102 בפיקוח שנערך ע"י הנציבות ביום

 מהתחנות בעיר( אינן נגישות בהתאם לדרישות התקנות.

 

אחראית מבחינה חוקית לבצע את התאמות הנגישות בכל עוד הודגש בהתראה כי העירייה 

 התחנות העירוניות בעיר ובכל המדרכות הסמוכות.

 

 נספח א' המצורף להתראה מפרט את רשימת התחנות שנדגמו והליקויים שנמצאו:

 ליקוי כתובת התחנה מס"ד

 רחבת היערכות לא מסומנת רמב"ם 2 ארלוזורוב 0

 עם מכשולים )עמוד( דרך צרה רמב"ם 2 ז'בוטינסקי 5

 דרך צרה עם מכשולים רמב"ם 2 ז'בוטינסקי 2

 רחבה לא מסומנת הרצל 2 שוקניון 4

 רחבה לא מסומנת שוקניון 2

 רחבה לא מסומנת הרצל  2 הרב עוזיאל 5

 רחבה לא מסומנת הרצל 2 בן צבי 9

 

 תחנות אוטובוס. 12להנגשת  92201פורסם ובוצע מכרז  5101בשנת 

 

 ביקשה לקבל לידיה את אישור מורשה הנגישות לתחנות אלו. הביקורת

 בתגובה נאמר לביקורת:

"היה יועץ נגישות שהעירייה שכרה והוא חתם על כל החשבוניות. משרד התחבורה שתקצב את 

 הפרויקט חייב את העירייה לשכור יועץ נגישות לפרויקט כתנאי להעברת הכספים."

 

 האסמכתאות עפ"י בקשת הביקורת.עד למסירת דוח זה לא התקבלו 
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 הנגשת תחנות אוטובוס ברחוב רמב"ם  .יא

החלה העירייה בעבודות שיפוץ וחידוש המרחב הציבורי של כל אזור רחובות  5104בשלהי שנת 

 רמב"ם, ז'בוטינסקי והשבילים.

שנערכה בנושא צו נגישות עולה כי ברחוב רמב"ם  0920525102מקריאת פרוטוקול ישיבה מתאריך 

 תחנות לא מונגשות. 2-5קיימות לאחר סיום הפרויקט 

המשמעות העולה מכך היא כי העירייה אישרה את הפרויקט מבלי לדרוש את אישור מורשה 

 הנגישות.

מודגש כי במסגרת קביעת סדר עדיפויות להנגשה  5117בהדרכה שניתנה ע"י הנציבות בשנת 

וים תיקבע בין היתר משיקולים של וחלוקה למנות, ההחלטה אם להנגיש מבנה או רחוב מס

 מקומות שבהם מתוכננות עבודות שיפוץ ושדרוג. 

הביקורת מבקשת להאיר כי למותר לציין שאימוץ שיטה של ביצוע הנגשות כחלק מעבודות שיפוץ 

 ושדרוג מוזילה באופן משמעותי את עלות ההנגשה.

להוצאות מיותרות והתעסקות במקרה הזה חוסר תשומת הלב לנושא ההנגשה גרם בסופו של דבר 

יתירה אשר היו נמנעות אם מלכתחילה העירייה הייתה דורשת מהקבלן המבצע את חוות דעתו 

 של מורשה הנגישות ודואגת לקבל לפני אישור הפרויקט את אישורו של מורשה הנגישות.

 

לגבי רחוב רמב"ם  0021425105הביקורת קיבלה לידיה אישור מורשה נגישות מתאריך 

 'בוטינסקי.וז

 

 להלן מובאים הממצאים לגבי מצב הנגישות של תחנות האוטובוס:

 מהתחנות המפורטות מופיעות בצו הנגישות אשר פורט לעיל(. 2)

 

 ממצאים מס' / תיאור התחנה מס"ד

 התחנה נגישה 09מול בית מס'  12272 0

 יש להחליף ספסל לפי תקן הנגישות

בסמוך לבית מס'  12274 5

02 

 נגישההתחנה 

 יש להחליף ספסל לפי תקן הנגישות

בסמוך לצומת  12291 2

 ז'בוטינסקי

 התחנה אינה נגישה

 יש להחליף ספסל לפי תקן הנגישות

המדרכה המובילה אל התחנה מכיוון צומת 

ס"מ בלבד ואינו עומד  91ז'בוטינסקי צרה ברוחב 

 בתקן.

 התחנה נגישה 59ליד רמב"ם  12290 4

 התחנה נגישה 27ליד רמב"ם  12297 2

 יש להחליף ספסל לפי תקן הנגישות

 התחנה נגישה 27מול רמב"ם  12291 5
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 הועבר הסקר ע"י רכז הנגישות למפקחת המחוזית לנגישות מתו"ס מטעם  1021225105בתאריך 

 הנציבות בתוספת ההערות הבאות:

 רמב"ם, אשר קובע כי:"מצ"ב דוח של מורשה נגישות..., לאחר שיפוץ שביצעה העירייה ברחוב 

 תחנות נגישות לגמרי. 5

 הנושא בטיפול. –תחנות אחרות נגישות וחסר אך ורק ספסל נגיש  2

 אבקש ממורשה הנגישות –ס"מ לאחת התחנות כמצוין בדוח  91בנושא הדרך אל התחנה שהינה 

 לקבל פטור לנושא ככל שניתן באישורכם."

 )באם קיימת כזו( לסקר שהועבר אליה.לידי הביקורת לא הועברה תגובת הנציבות 

 

 

 הנגשת מעברי חצייה  .יב

ליד כל צומת שבו קובע בין היתר כי  0711-חוק הרשויות המקומיות )סידורים לנכים(, תשמ"ח

רשאים הולכי רגל לחצות את הכביש ובכל מעבר חציה מסומן יהיו המדרכה, אי התנועה ואבני 

נוחות בעגלת נכים לכביש וממנו בשיפוע שלא יעלה השפה מונמכים באופן המאפשר ירידה ועליה 

 .01%על 

 

)ב( שבתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמת נגישות לאתר(  2תוספת ראשונה תקנה 

מגדירה בין היתר סימנים שיותקנו לצורכי נגישות ואשר אחד מהם הוא "סימן  5111-תשס"ח

שומת ליבו של הולך רגל עם מוגבלות בראייה אל אמצעי הכוונה המיועד להפנות את ת –מאתר" 

 תחילתו של סימן מוביל או מיתקן המצוי בצמוד או בסמוך לאמצעי הכוונה כאמור.

 

גישות דגמנו מעברי בליווי מורשה הנ 5105במהלך סיור נגישות שערכנו בעיר בחודש פברואר 

 חצייה מונגשים.

 התקן: מעברי החצייה שלהלן ההנגשה לא הושלמה לפי 2 -ב
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 –לגבי מעבר החצייה בשכונה חדשה רמה ג' 

במהלך הסיור נאמר לנו שהעירייה מעכבת את אישור הפרויקט עד להשלמת תיקוני הנגישות 

 הנדרשים.

שאלנו האם הדוגמה שצילמנו בסיור תוקנה והאם נמסר אישור מורשה  5105בחודש אפריל 

 נגישות לפרויקט.

 :נענינו בתגובה 

"הנושא בעייתי, הדבר לא תוקן. מס' השעות לנושא נגישות מוגבל מאוד. העירייה מתכוונת 

 לשלוח עובד עירייה שיהיה מורשה נגישות במקום יועצים שהעירייה מעסיקה."

 

 

 יישום צורכי נגישות בעבודות פיתוח .יג

בעבודות הפיתוח ביקשנו לבדוק האם העירייה מקבלת ייעוץ ואישורי נגישות ממורשה נגישות 

 אשר מתבצעות דרך אגף שיפור פני העיר.

בפגישה נמסר לנו כי שלבי התכנון בכל הפרויקטים אשר באחריות  נפגשנו עם מנהל אגף שפ"ע.

האגף כוללים ייעוץ נגישות בשלב התכנון, פיקוח יועץ נגישות במהלך העבודות ובקשות לתיקונים, 

 בטרם התשלום.אישור מורשה נגישות בסיום הפרויקט 

כאשר הפרויקטים מבוצעים דרך החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי, הפיקוח והייעוץ, 

כאשר העירייה יוצאת למכרז לבד ללא משכ"ל יועץ הנגישות  כולל ייעוץ נגישות ניתן ע"י החברה.

הוא מטעם הקבלן. במקרים כאלו היועץ מחויב לקבלן ולא לעירייה ולכן אינו משרת את 

 ינטרסים של העירייה.הא

ביקשנו לקבל חוו"ד מורשה נגישות בשלב התכנון, אישורי מורשה נגישות לפיקוח, אישור מורשה 

עד לרגע  בפרויקטים שבוצעו דרך משכ"ל. –נגישות בסיום הפרויקט, אישור התשלום לקבלן 

 כתיבת דוח זה לא התקבלו הדוגמאות שביקשנו.

  

 וחובת הנגישות דוע הציבור בדבר הזכות לשוויוןי .יד

הנציבות בהדרכתה את הרשויות המקומיות מונה פרמטרים לחשיבות הגברת מודעות הציבור 

 לזכות השוויון של אנשים עם מוגבלות ולחובת הנגישות ואשר יבוצעו באמצעים הבאים:
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  נראּות של מעשה הנגישות–  

ואת המודעות שילוט, פרסום והכוונה להתאמות נגישות מבליטים את מעשה הנגישות 

 .הציבורית להכלתם של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים

   במקום ובשירות בכל אמצעי הפרסום והעברת המידע פרסום התאמות הנגישות שבוצעו

  –לציבור 

 גבי מודעות בחוצות ובתקשורת ובדפוס.  באתר האינטרנט, על

קיימות חיוני להליך קבלת חשוב להבין שיידוע מראש של הציבור בדבר התאמות נגישות 

 . החלטות שיעשה אדם עם מוגבלות לפני שיצא מביתו למקום כלשהו

 יהיה מצוי כל העת במוקד השירות הטלפוני של הרשות ובאתר האינטרנט  מידע מלא ועדכני

שלה, כולל מידע על הנגישות של מקומות ואירועים ומידע על פגיעה בנגישות עקב חסימת דרכי 

 .או אירועים בלתי צפויים גישה, שיפוצים

  והדרכים שבהן אפשר ליצור עמו קשר ישיר פרסום שמו של רכז הנגישות. 

   שיחצין את זכותם של אנשים קיום מסע פרסום של הרשות המקומיתמומלץ לשקול בחיוב ,

 .עם מוגבלויות להשתתפות מלאה ואת פעילות ההנגשה שמתקיימת ברשות

  ווח לרשות על ליקויים בנגישותלעודד את הציבור לדחשוב ביותר. 

 

 ביקשנו לבדוק האם קיים על פי ההנחיות מידע מלא ועדכני במוקד השירות הטלפוני של העירייה.

שירות לתושב בית  – 15-7717779התקשרנו למס' הטלפון  02:22בשעה  0521225105בתאריך 

 שמש.

 .נ'דקות המתנה נענינו ע"י נציגה  5לאחר 

כאורחים אשר אמורים להתארח בעיר בעוד מספר ימים ורוצים לדעת על הצגנו את עצמנו 

 מקומות נגישים בעיר.

 נענינו ע"י הנציגה שהיא לא יודעת להגיד, שהיא מוקד ארצי ושעלינו להתקשר לפיקוח.

 .15-7717729הנציגה מסרה לנו את מס' הטלפון של הפיקוח 

 נו שהיא לא יודעת ויש לשאול את הפיקוח.שאלנו את הנציגה אם יש רכז נגישות בעירייה ונעני

 

 תלונות הציבור בנושא נגישות .טו

לא נמצא תהליך סדור המבטיח כי תלונות תושבים בענייני נגישות ינותבו לטיפול ומענה של רכז 

 הנגישות.
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 סיכום והמלצות .טז

 ציבורי.מחייב בנגישות כל מקום ציבורי וכל שירות  5112לחוק השוויון משנת  5תיקון מס' 

הפיקה הנציבות מדריך לרשויות המקומיות על מנת להקנות ידע וכלים למובילי  5117בשנת 

 תהליך ההנגשה בעיר.

אם נתעלם לרגע מסמכויותיה הנרחבות של הנציבות בכל הקשור לחקירה, אכיפה ותביעה פלילית 

הזדמנות לפעול ואזרחית, נותיר בידינו את האפשרות להבחין בכך שניתנה לכל רשות מקומית ה

 באופן שייטיב את איכות חייהם של כל תושבי הרשות ובהם גם אנשים עם מוגבלות.

התאמות הנגישות ברחבי העיר יאפשרו לאנשים עם מוגבלות לתפקד באופן מיטבי, למצות את 

 הפוטנציאל האישי שלהם, להשתלב ולתרום בחברה.

 והחשיבה של הרשות המקומית וכחלק הנגשת היישוב הינה מהלך אשר מצריך את שינוי התפיסה

 מהאסטרטגיה הכוללת של הרשות.

 התהליך הינו תהליך רב שלבי הכרוך בהגדרת חזון הנגישות בעיר, הכרזה על תחילת התהליך,

רתימת התושבים ועובדי העירייה, בניית תכנית הנגשה רב שלבית, תקצוב, קביעת סדרי עדיפויות 

תוכנית, תיאום בין אגפי, יידוע הציבור והגברת המודעות להנגשה, ניהול ובקרה של יישום ה

 לנושא הנגישות.

רק בעקבות התראות שנשלחו  5102נדמה כי עיריית בית שמש התניעה את תהליך ההנגשה בשנת 

מהנציבות ובהמשך הדרך החלה להפנים את חשיבות התהליך, מה שהוביל להגדרת והפצת מזכר 

 הנגישות.
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 5104תגובת העירייה לדוח ביקורת מפורט לשנת 

 ביקורת מעקב אחר תיקון ליקויים של ביקורות 

 5101-5105שבוצעו בין השנים  

 

 5101שנת 

 נהלים

 סטאטוס המלצות עיקרי ממצאים 

0 
אגף רווחה, אגף שפ"ע )למעט פיקוח(, אגף חינוך, אגף אירועים 

 לא נמצאו כלל נהלים כתובים. –וספורט 

כתיבה והטמעת נהלים ע"י 

העירייה בעזרת שיתוף 

העובדים ומנהליהם. אופן 

הטמעת הנהלים צריך 

שיהיה באופן כזה שבסופו 

של תהליך יתקבל עם 

התנגדויות מינימליות ככל 

 שניתן.

 

העירייה קידמה כתיבת 

מס' נהלים בודד בנושא 

כ"א. לגבי שאר הנושאים 

טרם החלה כתיבה 

והטמעת נהלים  

 מסודרת.
5 

נמצאו מס' נהלים כתובים המקיפים  –אגף גזברות, הנדסה 

חלק מתהליכי העבודה השונים הקיימים באגף, חלקם 

 כהוראות נקודתיות.

2 

קיימים מס' נהלים. עם זאת  –מנהל כללי, משאבי אנוש 

הביקורת מעירה כי הנהלים שנמצאו מחויבי עדכון, שינוי 

 וכתיבה מחדש עפ"י תבנית אחידה.
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 רכש

 סטאטוס המלצות עיקרי ממצאים 

0 
מנהל הרכש לא מתפקד בפועל כמנהל רכש ואספקה האחראי 

 גם על המחסנים ורישום המלאי והמצאי של העירייה.

למנות מנהל רכש מקצועי 

שיהיה אחראי על כל נושא 

הרכש כולל מחסנים 

 ואינוונטר 

 טרם יושם. 

טרם מונה מחליף למנהל 

לגמלאות. הרכש שפרש 

-העירייה מבצעת רה

 ארגון כולל אגף גזברות.

5 
רכישות העירייה מתבצעות בהתאם לצרכים מיידים ולא עפ"י 

 תכנון צריכה תקופתי.

יש לפעול עפ"י תכנון צריכה 

תקופתי באמצעות מכרזי 

 זוטא2פומבי

תוקן חלקית. העירייה 

התקשרה עם מס' ספקים 

 באמצעות מכרזי מסגרת.

2 
אין נוהל כתוב מאושר של כל תהליך הרכש המגדיר לעירייה 

 סמכויות ואחריות.

לכתוב ולפרסם נוהל  רכש  

לאישור מנכ"ל בו יוסדרו כל 

הליקויים  הקשורים לאופן 

 קבלת ושליחת הצעות

 

בוצע ומיושם. נכון להיום 

רכישות מתבצעות 

 בהתאם לנוהל.

4 
אין שימוש בכל האפשרויות הממוחשבות בתהליך הרכש 

 הכוללות הוצאת דרישה ופנייה לספקים. 
 תוקן באופן כמעט מלא.

2 
ישנם הצעות המוגשות ע"י הספקים שלא באמצעות מעטפות 

 סגורות. 

תוקן. כל ההצעות 

מוגשות במעטפות סגורות 

 ועדתאו במייל ליו"ר 

 רכש

5 
שפניות לספקים לקבלת הצעות העירייה לא מקפידה על כך 

 מחיר ייעשו אך ורק ע"י מנהל הרכש.
 תוקן

9 
הוצאה וחתימה על דרישת הטובין לא יוצרת שריון תקציבי 

 אלא רק בזמן יצירה ההזמנה.
 תוקן 

על העירייה למנות אחראי  אין רישום של הטובין שנרכשו ע"י העירייה. 1

אינוונטר שיהיה אחראי על 
 תוקן. 
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האינוונטר ובלאי כל רישומי 

 של העירייה.

 מונה מנהל אינוונטר.

7 

אי הקפדה על כך שתעודות המשלוח המתקבלות בעירייה על 

קבלת הטובין, מועברות בצירוף חתימתו של מקבל הטובין 

להנהח"ש לצורך אישור תשלום לספק ולצורך השוואת תעודת 

 המשלוח לחשבונית.

 
 לא תוקן. 

 בתהליך 

 

 מחסן העירייה והמצאי )אינוונטר(ניהול 

 סטאטוס המלצות עיקרי ממצאים 

0 
לעירייה אין נוהל כתוב המסדיר את ניהול ורישום 

 המצאי.

כתיבה והטמעה של נוהל 

המסדיר את  אופן רישום 

 וניהול המצאי.

מיחשוב המצאי במסגרת 

 תוכנה לניהול רכש ומלאי.

מיפוי ורישום של המצאי 

העירייה הקיים בכל אגפי 

ומוסדות החינוך והחתמת 

עובדי העירייה על אחריותם 

 האישית לציוד  שברשותם.

גריעת מצאי בשל השבתה 

או כל סיבה אחרת ע"י ועדת 

 רכש. 

 תוקן. פורסם נוהל.

5 

העדר מוחלט של רישום האינוונטר המצוי באגפי 

 ומוסדות החינוך של העירייה.

עם קליטת מנהל אינוונטר החל 

רישום של האינוונטר בכל מוסדות 

 החינוך בעיר. 

2 

העירייה לא מחתימה את העובדים על המצאי 

)האינוונטר( המצוי בשימושם ותחת אחריותם כגון 

 כלי עבודה, מחשבים וכו'.

 חתימת עובדים על המצאי טרם יושם.

4 
לעירייה אין נוהל כתוב ומאושר המסדיר את 

 עבודת המחסן וניהולו.

כתיבה והטמעה של נוהל 

המסדיר את עבודת וניהול 

 המחסן.

הכפפת ניהול המחסן, 

רישום המצאי והרכש 

העירייה ביטלה את המחסן ואמורה 

לעבור לרישום וניהול מחסן 

 וירטואלי. 

המחסן כיום משמש לאחסון כלי 

עבודה וכמות מינימלית של אגף שפ"ע 
2 

היעדר מוחלט של רישומי הטובין ושל תנועת 

 המלאי )כניסה ויציאה( במחסן.
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5 
המחסן אינו מנוהל ע"י מערכת ממוחשבת מרכזית 

 המקושרת עם הנהח"ש ורכש.

כיחידה משולבת אחת 

בראשות מנהל רכש 

 ואספקה. 

ביטול המחסן הקיים 

במתכונתו ושאיפה להקמת 

 מחסן שרובו יהיה וירטואלי. 

במסגרת המחסן 

יש לקבוע את  יהווירטואל

 םמות המלאי המינימאלייר

על סוגיו הדרושים לעבודות 

שוטפות לתקופה מוגבלת 

 ולמקרים דחופים ומידיים.

מחשוב המחסן במערכת 

מידע אינטגרטיבית 

המאפשרת מעקב אחר 

רישום של חשבון הנגדי 

בהנהח"ש של העירייה 

ואיתור התיעוד המתאים 

 כולל הנפקת ת' כניסה. 

הפרדה מלאה של המחסן 

ע, על כל מאגף שפ"

המשמעויות הנובעות מכך. 

יש להפקיד את מפתח 

המחסן רק בידי מנהל 

המחסן, ניתן לקבוע שמפתח 

נוסף יהיה מופקד אצל עובד 

נוסף)מנהל רכש או עובד 

אחר( כגיבוי למנהל המחסן 

 . תבמקרים של היעדרויו

העובד שהעירייה תחליט על 

מינויו  כגיבוי למנהל המחסן 

יוסמך וישתלם  ובהיעדרות

בהפעלת המערכת 

 הממוחשבת לניהול מחסן.  

 בלבד.

9 
היעדר מוחלט של רישום המלאי ותנועותיו מבטל 

 לחלוטין את המשמעות של ספירת מלאי שנתי. 

1 

המחסן אינו מאובטח מפני שריפה למרות התראות 

חוזרות ונשנות מצד איגוד ערים לכיבוי והצלה 

 שמש.אזור בית 

 לא תוקן. 

 המבנה אינו משמש עוד כמחסן עירוני

7 
במחסן קיים ציוד ואביזרים רבים, לא שימושיים 

 וישנים מבלי שהעירייה קיבלה החלטה על ייעודם.

 לא תוקן

01 

מפתחות המחסן מצויות בידי עובדים נוספים 

מלבד מנהל המחסן, דבר המונע פיקוח מינימאלי 

 על המלאי במחסן. 

 משמש רק את אגף שפ"ע המחסן
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 5100שנת 

 מערך ההסעות באגף החינוך

 סטאטוס המלצות עיקרי ממצאים 

לאור מכלול הפעולות הרבות  חוסר בכ"א במחלקת הסעות 

המורכבות הנופלות על כתפי 

מדור היסעים, במיוחד בהכנה 

של מסלול ההסעות ושיבוץ 

התלמידים לקראת תחילת שנת 

ממליצה הלימודים, הביקורת 

לתגבר את המדור בעובדים 

 נוספים ומקצועיים.

לא תוקן. מכרז הסעות מופעל 

ע"י החכ"ל באמצעות המשכ"ל. 

מנהלת מח' הסעות אחראית על 

התפעול השוטף הכללי של 

ההסעות וטיפול במלווי הסעות 

ועוד'. ביקורות על ההסעות 

מבוצעות ע"י משכ"ל, עובד  

החכ"ל עוסק בהכנת בסיסי 

ממוחשב באמצעות הנתונים 

תוכנת אקסל בעזרתה ניתן 

להציג בכל רגע נתון מידע על 

הילדים המוסעים בהתאם 

לקווים המאושרים. כמו כן 

עוסק בבדיקה של הילדים 

הזכאים להסעה עפ"י דרישות 

מש' החינוך וזאת לקראת תכנון 

 קווי הסעה.  

חברת "פסגות" זכתה במכרז 

לתכנון קווי הסעות לקבלת 

ימליים ממשרד החזרים מקס

 החינוך. 

הביקורת מציינת כי בפועל לא 

תוגברה מחלקת הסעות בכ"א 

אך חלק ניכר בטיפול בהסעות 

הועבר לחכ"ל ולחברה שזכתה 

 במכרז.

נמצא כי אגף החינוך, לאחר הודעת הוויתור של חברת  0

"הסעות אלעד" על זכייתה במסלולים, פנה לקבלת 

 לא רלוונטי 



 5102דו"ח מבקר העירייה לשנת 

 

83 

 

קום לפנות הצעות מחיר למסלולים הנ"ל וזאת במ

 .בבקשה למציעים הבאים

5 

נמסרו  0125101מבדיקת הביקורת עולה כי במכרז 

בית  5לחברת "ציר הסעות" ארבע קווים שבמסלול ב' 

וזאת בניגוד ₪  041ירושלים, במחיר של -שמש

להחלטת ועדת מכרזים שהכריזה שהזוכה היא חברת 

"ברזני", שהציעה את המחיר הזול ביותר מבין כל 

 ₪.  017המציעות, בסך 

 לא רלוונטי 

2 

ייה אינה מציינת בחוזים עם כל החברות, הערכה העיר

כספית שנתית של התשלומים שהעירייה מתחייבת 

לשלם במסגרת המכרז עפ"י התקציב שאושר לכל 

 המסלולים. 

יש לציין בחוזה הערכה של  

התמורה השנתית עבור הסעות 

לגבי כל חברה בנפרד. הערכה 

תחושב על פי כמות המסלולים 

זכו  השנתית והמחירים בהם

 החברות במסגרת המכרז.

 

 לא תוקן

4 

הביקורת בדקה את תקינותם של  החוזים שנחתמו 

ומצאה כי  0125119עם חברות ההסעות במסגרת מכרז 

העירייה חתמה על חלק מחוזי הסעות מספר חודשים 

לאחר פרסום תוצאות המכרז ולאחר שחברות 

ההסעות כבר החלו להסיע את התלמידים. כך נמצא 

העירייה חתמה חוזה עם חברת "י.ד. הסעות" רק כי 

חודש מהחלטת ועדת מכרזים.  50-, כ5117במרץ 

ליקוי זה חזר על עצמו במכרז החדש שפורסם ביוני 

לקראת שנת הלימודים תשע"א כאשר העירייה  5101

חתמה על החוזים עם חברות הסעות כשמונה חודשים 

 לאחר זכייתם במכרז.

ע"י   יש לדאוג שהחוזים יחתמו

גזבר וראש העיר בסמוך לקבלת 

 החלטת ועדת מכרזים

תוקן. יש לציין כי  המכרזים 

 היום יצאו באמצעות משכ"ל

2 

בהכנת בסיס  כשל חמורהביקורת מצאה כי קיים 

הנתונים הדרוש לארגון ותכנון ההסעות בזמן, הנובע 

מחוסר כ"א במחלקת החינוך המיוחד ומאי הסדרת 

המגדירים את התהליכים  נהלים פנימיים מתאימים

הדרושים, יעדים, עמידה בלוחות זמנים ואת תפקידי 

ויחסי הגומלין בין מחלקת החינוך המיוחד  לבין מדור 

נדרש ממנהל אגף החינוך 

להסדיר בדחיפות בנוהל מסודר 

את יחסי הגומלין בין מדור 

החינוך המיוחד ובין מדור 

היסעים, לסקור את התהליכים 

ם הקשורים להכנה בנושאי

אגף החינוך קיבל עובדת נוספת 

 5105למחלקת חינוך בשנת 

שמסייעת מאוד למנהלת 

המחלקה ומשמשת כרכזת 

ועדות שיבוץ והשמה.  כמו כן 

קיבלו עובדת זמנית  5102בשנת 
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ארגון ותכנון הסעות ולהגדיר  היסעים. 

במדויק את תפקידי מחלקות 

תוכן  20.9.5100-אלו, כך שב

רשימה מסודרת ומלאה של כל 

השיבוצים במערכת החינוך 

המיוחד זאת בכדי להיערך 

במשך כל חודש אוגוסט לארגון 

ותכנון מסלולי ההסעות על פי 

השיבוצים )למעט מקרים 

כמו כן יש חריגים בשוליים(. 

למחשב את בסיס הנתונים של 

הילדים שעברו ועדות השמה 

ושיבוץ. לקראת הכנה ותכנון 

 קווי ההסעה

יבוץ ילדים העוסקת בנושא ש

בחינוך המיוחד, כ"א המסייע 

לארגון והכנת הנתונים של 

הילדים מוקדם ממה שהיה 

 בעבר.   

כל התלמידים שעברו ועדת 

השמה ושיבוץ ע"י מח' חינוך 

מיוחד מוזן למערכת ממוחשבת 

בתוכנת אקסל ומהווה בסיס 

נתונים ממוחשב לעבודה להכנת 

מסלולים ובדיקת זכאות 

ות וחוזרי להסעה בהתאם להנחי

 מנכ"ל משרד החינוך.

5 

פער המימון בין הוצאות העירייה בגין הסעות לבין 

שיעור השתתפות משרד החינוך בשנה"ל תשס"ט 

, ובשנה"ל תש"ע בשיעור של  54%נאמד בשיעור של 

 לעומת תשס"ט. 00%עלייה של  – 22%

תכנון מסלולי ההסעה יהיו ככל 

שניתן, בהתאם למספר 

במסלול  התלמידים המוסעים

וזאת במטרה לשלב יותר ילדים 

בכל קו הסעה ועל ידי כך 

לצמצם את כמות קווי ההסעה 

ו2או את כמות כלי הרכב, צעד 

שיקטין את המימון העודף של 

 העירייה.

 

העירייה יצאה בימים אלו 

למכרז פומבי לבחירת יועץ 

להסעות. במסגרת מכרז זה 

כלול גם נושא בנייה ותכנון  של 

סעים בבית שמש  הקווים המו

ומקסום קבלת החזרים דיווחים 

ממשרד החינוך. כל זאת תוך 

נסיון לייעל את מערך ההסעות 

ומציאת נקודת האיזון בין 

חסכון והתייעלות לבין מתן 

שירות טוב לילדים המוסעים 

)כדוגמת קיצור זמן הנסיעה 

 מהבית לבית הספר וההיפך(. 

9 

וחד בטווח אגף החינוך מממן לתלמידי החינוך המי

י"ב הזכאים לכרטיסיות עפ"י מרחק -הגילאים ה'

מעלות הכרטיסייה, ואילו לתלמידי החינוך  011%

מעלות כרטיסיה, בעוד שמשרד החינוך  21%הרגיל רק 

מעביר לעירייה בגין הסעות בתחבורה הציבורית 

לתלמידי החינוך הן הרגיל והן לתלמידי החינוך 

הנסיעה פר תלמיד מעלות  11%המיוחד מימון בשיעור 

 ליום לפי עלות כרטיסיה. 

על מדור היסעים להסדיר בנוהל 

את אופן חלוקת כרטיסיות 

באמצעות בתי הספר ולא 

בחלוקה ישירות לתלמידים 

המתבצעת במדור היסעים. יש 

לקבוע בנוהל את הבקרות 

 מטעם העירייה על בתי הספר.

היום העירייה מממנת 

כרטיסיות בהתאם להנחיות 

 משרד החינוך. 
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1 

אגף החינוך הגיש את הדו"ח לאישור משרד החינוך 

המפרט את מסלולי ההסעות לשנת הלימודים תשס"ט 

ולשנת הלימודים תש"ע באיחור רב. דו"ח לשנת 

ודו"ח מסלולי הסעות  5117הלימודים הוגש במאי 

, דו"ח מסלולי הסעות 5101לשנת תש"ע הוגש ביוני 

דו"ח  לשנת תשע"א לא הוגש נכון לסיום מועד כתיבת

 .5100יוני  –הביקורת 

 לא תוקן.  

עדיין קיימות בעיות בדיווח 

 למשרד החינוך.

7 

בנספח המפרט את ביצוע ההסעות לא צוינו "מספרי 

הקווים" בהתאם ל"מספרי הקווים" המופיעים באגף 

החינוך וכפי שהם מוגשים ומדווחים למשרד החינוך. 

רייה יצויין כי חברות ההסעה לא נדרשו על ידי העי

להגיש את דרישות התשלום על פי מספרי מסלול אלא 

 רק לפי שם המסלול.

יש לרשום בחוזים ובדוחות 

ובדרישות התשלום  המועברים 

לתשלום  את מס' הקווים כפי 

שמועברים למשרד החינוך ולא 

לפי שם מסלול דבר שישפר את 

המעקב והבקרה אחר תשלומים 

 לחברות המסיעות. 

 תוקן. 

י הקווים בחוזה מוספרו מספר

 ובדרישות תשלום.

01 

מבדיקה של הביקורת עולה כי עוזר הגזבר לא היה 

בודק בדיקה מעמיקה של החשבונות הכוללת בדיקת 

כפולות של עלויות נסיעה במספר נסיעות, אימות 

תעריפי נסיעה בהתאם למכרז, סיכומי ביניים, 

סיכומים סופיים ועוד. כמו כן לא הייתה התייחסות 

 להערות מנהל אגף החינוך על דרישות התשלום

שהועברו על ידו לעוזר הגזבר לביצוע התשלום. 

בדיקתו הסתכמה בכך שהיה מוודא אימות חתימת 

הנחה  725101מנהל אגף החינוך. יצויין כי מתאריך 

גזבר העירייה שכל החשבונות המועברים לתשלום על 

ידי חברות ההסעות יבדקו ויאושרו לתשלום על ידי 

  חשבת אגף החינוך לפני העברתם להנהח"ש.

נדרש מהנהלת אגף החינוך 

למנות לאלתר חשב חינוך קבוע 

בהתאם להחלטת ועדת בחינה 

שהתקיימה לפני כחצי שנה בה 

נבחרו ודורגו שלושה מועמדים 

 מועדפים. 

 

 תוקן. 

עד לעזיבת תקציבן האגף 

החשבונות נבדקו  ע"י חשב 

האגף.  עד לקבלת תקציבנית 

חדשה לאגף החשבונות נבדקים 

 עובד החכ"ל.ונחתמים ע"י 

00 

בביקורת נמצא, שההסעות שמבוצעות מחוץ לבית 

שמש מבוקרות לעיתים נדירות. לדברי מנהל ההסעות 

מפאת העומס המוטל עליה אין באפשרותה לצאת 

 לביקורות מחוץ לעיר בית שמש.

נדרש ממנהלת מדור היסעים 

לבנות תכנית שנתית לנושא 

הביקורות עם תיעוד מסודר 

בעיות שעלו לגבי התקלות וה

במהלכן, אופן הטיפול בהן, 

המענה הנדרש, הסקת מסקנות, 

 הקנסות שהוטלו וכו'.

הביקורת מתבצעת ע"י חברה 

 למשק.



 5102דו"ח מבקר העירייה לשנת 

 

86 

 

נדרש ממדור היסעים 2 אגף 

החינוך לפרסם נוהל מסודר 

שיסדיר את נושא הפיקוח על 

ההסעות מטעם ביה"ס. הנוהל 

אמור להסדיר את אופן הדיווח 

והעברת המידע אל מדור 

היסעים באגף החינוך במסגרת 

יקוח על ההסעות אל ביה"ס הפ

וממנו. כמו כן יש להגדיר את 

תפקידם של הנוגעים בדבר בבית 

 הספר. 

 

 

 תברואה

 סטאטוס המלצות עיקרי הממצאים 

0 

רוב הליקויים שהופיעו בדו"ח הביקורת של מבקר המדינה 

העוסקים בבקרות על כניסת האשפה לתחנת  5112משנת 

 תוקנו לאחר זכיית החברה החדשה בהפעלת התחנההמעבר 

. הביקורת מעירה כי תיקון הליקויים ויישום 5101בספטמבר 

הבקרות בהתאם להמלצת מבקר המדינה בזמן, היו מונעות 

חשדות של התכנות שפיכת אשפה שלא מתחום העירייה, אם 

 היתה.

  תוקן אין הערות

5 

העירייה לא דרשה ולא קיבלה מהחברה הקבלנית דו"ח יומי 

על ביצוע העבודה וממילא אין החברה מקבלת מהמפקח 

מטעם מחלקת תברואה אישור יומי על השלמת העבודה 

כנדרש, וזאת בניגוד למה שכתוב בהסכם שבין החברה 

לעירייה הקובע כי "החברה תדווח לעירייה בדו"ח יומי 

מספרי מיכלי האשפה שפינתה וכן על  המשמש יומן עבודה על

בעיות ותקלות בביצוע העבודה בכל יום, עם סיום עבודת 

הפינוי, יבדוק מנהל או מפקח מטעמו את העבודה ויאשרו 

שהיא הושלמה באותו יום כנדרש. אישור זה יהווה תנאי 

נדרש מהעירייה להקפיד על  

קבלת דו"ח יומי על ביצוע 

ודה כנדרש מהחוזה. יש העב

להעניק למפקח על הקבלן 

רכב  לצורך פיקוח נאות על 

 הקבלן כגון רכב.

העירייה יצאה למכרז 

חדש במסגרתו אמורה 

להדק את הפיקוח על 

 הקבלנים. 

 טרם אושר למפקח רכב. 
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 לתשלום התמורה לחברה".

2 

כתוצאה מהפחתת תדירות ימי פינוי בשכונות נמצאו כלי 

תבצע איסוף האשפה, אצירה שעולים על גדותיהם עוד בטרם מ

והאשפה נערמת מחוץ לכלי האצירה. הדבר גורם למפגעים 

 תברואתיים וחזותיים קשים. 

עם סיום הכנת תוכנית אב 

למחזור כאמור יש לקדם 

הכנת תוכנית מפורטת 

ליישום תוכנית האב. 

הביקורת מעירה כי על 

העירייה להקים צוות היגוי 

שיידון ויחליט ביישום 

בנושאים תוכנית האב וכן 

נוספים הקשורים לנושא 

הפסולת בעיר: להלן 

 הנושאים :

 אופן פינוי הפסולת בעיר.

סוגי כלי האצירה  

המתאימים והרצויים  

במטרה לצמצם עלויות פינוי 

האשפה וצמצום המפגעים 

 תברואתיים וסביבתיים.

תכנון של כלי האצירה 

בשכונות החדשות בעיר. 

 החלטות לגבי אופן המיחזור

בהתאם להמלצות תוכנית 

 האב לפסולת.

הסברה וחינוך לשמירה על 

 העיר ומיחזור. ןניקיו

השגת תקציבים ממשלתיים 

 לקידום הנושא.

 

במסגרת המכרז החדש 

תוגברו ימי הפינוי 

 בהתאם לצורך

4 

מסיורים שערכה הביקורת אחר אופן איסוף האשפה על ידי 

לא הקפידו על הקבלן נמצאו מספר מקרים בהם פועלי האשפה 

תפעול זהיר של עגלות האשפה בשל רצונם לסיים מוקדם ככל 

שניתן את עבודת הפינוי, וכתוצאה מכך נגרמים נזקים 

לשלדות עגלות האשפה ולהשלכת שיירי פסולת ברחובות 

 העיר.

מסיור שערך המבקר 

בנושא זה הנושא לא 

 תוקן.

2 

 0,011נמצאו מספר רב יחסית של כלי אצירה מסוג עגלות 

ליטר כשהן לקויות ושבורות כאשר חלקן אינן ניתנות לסגירה. 

כלי האצירה אינן ממוספרות ולא מצוין על עגלות ימי שעות 

 איסוף אשפה  כשירות לתושב.

כיום יש הקפדה על 

החלפה של כלי אצירה 

שבורים ע"י הקבלן וכן 

ע"י העירייה במקומות 

שבאחריותה בהתאם 

 לתקציב.

5 

קוב פתוחות ומעוותות הפרוסות  5ו מכולות בנפח כמו כן נמצא

בשכונות העיר ומשוות לה מראה מוזנח אשר פוגע בתדמית 

 העירייה ובחזות העיר ומהווה מפגע תברואתי. 

 תוקן חלקית. 

העירייה החלה ואף 

מתכננת להמשיך 

בהחלפת המכולות לכלי 

אצירה מוטמנים בכל 

רחבי העיר דבר שישפר 

מית העלויות וכן את תד

 וחזות העיר.

9 

התקבלו במוקד  5100ליולי  5101בתקופה שבין אוגוסט 

פניות של כלל העיר בנושא תקינות כלי  291"שירות לתושב" 

טופלו בחריגה מהתקן, עם זאת על פי  42%אצירה ונמצא ש

נתוני "שירות לתושב" בחלוף הזמן טופלו כל התלונות 

 האמורות.
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1 

הצפוני  ההממוקמת באזור התעשייתחנת מעבר לאיסוף אשפה 

עסק מתאים. יצוין כי  ןפעלה בעבר ופועלת בהווה  ללא רישיו

עסק מאחר שאין  ןאין כמעט אפשרות מעשית להוציא רישיו

תב"ע מאושרת מתאימה להקמת תחנת מעבר ובשל ההשקעה 

הגדולה הנדרשת מהעירייה "להכשיר" את האתר בהתאם 

 לדרישות המשרד להגנת הסביבה. 

לא תוקן. לאחרונה 

הוציא המשרד לאיכות 

הסביבה מכתבי התראה 

נוספים על תפעול תחנת 

מעבר ללא רישיון עסק 

 מתאים.

7 

מבדיקת הביקורת עולה כי עובדי האשפה אינם מקפידים 

להשתמש ב"ציוד אישי" לעובד תברואה הכולל בין היתר: 

אפוד זוהר, חולצה עם שרוולים ארוכים, מכנסיים ארוכים 

כובע בעת עבודתם. הביקורת מעירה ומציינת כי אחריות ו

מנהל העבודה להשגיח ולוודא שהעובד משתמש בציוד מגן 

אישי, תקין, מתאים וראוי, וכן להפסיק את עבודת העובד 

לאלתר במקרה בו העובד אינו משתמש בציוד מגן אישי כנדרש 

  מהוראות הבטיחות.

על מנהל העבודה להשגיח 

משתמש ולוודא שהעובד 

בציוד מגן אישי, תקין, 

מתאים וראוי, וכן להפסיק 

את עבודת העובד לאלתר 

במקרה בו העובד אינו 

משתמש בציוד מגן אישי 

 כנדרש מהוראות הבטיחות.

 תוקן

 

 טיאוט

 סטאטוס המלצות עיקרי הממצאים 

0 

חתום כנדרש ע"י העירייה אלא רק  החוזה המצוי בעירייה אינו

ע"י הקבלן. כמו כן אין בידי העירייה חוזה מלא המציין את 

 תאריך חתימת החוזה. ואת מועד תחילת עבודת הקבלן 

 תוקן. מכרז חדש 

5 
לא נמצאה בידי העירייה ערבות בנקאית כמתחייב מהחוזה עם 

  קבלן טיאוט רחובות.

 תוקן. יש ערבות בתוקף 

2 

העדר פיקוח נאות וחוסר בקרה מצד העירייה על קבלני 

הטיאוט במצב בו נדרש מנהל מחלקת טיאוט לשמש גם 

 25-כמפקח על עבודת הקבלן בכל אזורי העיר )המשתרעת על כ

 ק"מ(.  211-דונם, ואורך כבישים ומדרכות של כ

על העירייה להגביר הפיקוח על 

חברת טיאוט הרחובות 

לי ולשקול מינוי שני מנה

עבודה  מטעם הקבלן שיהיו  

אחראיים על אזורים שונים 

מבוצע במסגרת תוכנית 

 5105עבודה לשנת 
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 בעיר.

5 

הביקורת מציינת כי במסגרת הסיורים שנערכו על ידי 

את האשפה  םהביקורת נצפו מספר עובדים  המטאטאי

 הנערמת, היישר אל תוך בורות ניקוז המים )קולטנים( שבצידי

 הכביש עד כדי סתימתו לחלוטין של בור הניקוז.    

 לא תוקן הידוק הפיקוח

9 

דיווח לקוי וחסר של מנהל העבודה מטעם הקבלן על הרחובות 

והמקומות בהם בוצע הטיאוט והעדר  תבנית שיטתית וקבועה 

 לפירוט התקלות.

תוקן במסגרת תוכנית  הידוק הפיקוח

 עבודה החדשה

1 

ירודה במרכזים המסחריים וכן בחלק  ןהזנחה ורמת ניקיו

מחלקי העיר הנובעת מהעדר כ"א ותקציב. דבר הגורם לפגיעה 

 קשה בתדמית העירייה.

 לא תוקן 

7 

רוכלות לא חוקית במרכזים המסחריים בערבי שבתות וערבי 

חגים ללא כל הפרעה וללא אכיפה מצד מחלקת הפיקוח 

 העירוני. 

הידוק הפיקוח בימי שישי 

הוספת פקחים בדרך של 

העובדים בימי שישי וערבי 

 חגים.

 טרם יושם

01 

והידני מתבצע ללא תוכנית עבודה מסודרת  יטיאוט המכאנ

 ושמות הרחובות.  ןוכתובה ומפורסמת בציבור לפי ימי ניקיו

תוכנית עבודה לטיאוט 

רחובות: הכנת תוכנית עבודה 

מסודרת וכתובה שתפורסם 

לציבור. תוכנית העבודה 

מי הניקיון לפי שמות תכלול י

 רחובות. 

תוקן. הוכנה תוכנית 

עבודה מסודרת 

המפרטת את הרחובות  

אורכם, ושמות המנקים 

לפי תוכנית 

יומית2שבועית. יש 

לציין כי מפאת חוסר 

בכ"א  ישנם רחובות 

שלא הוכנסו לתוכנית 

עבודה הקבועה אלא 

מנוקים מעת לעת לפי 

 הצורך.

לחיזוק  ןמפעולות משלימות לניקיוהעירייה אינה מבצעת חלק  00

העיר כגון הצבת אשפתונים, לוחות מודעות,  ןושיפור ניקיו

 לא תוקן גיוס והסמכת נאמני ניקיון. 
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קנייה והצבה של אשפתונים  פיקוח על תליית מודעות פיראטיות.

 החסרים ברחבי העיר.

לוחות מודעות: על העירייה 

כחלק ממדיניות לשיפור חזות 

ניכר את העיר, להגדיל באופן 

מספר לוחות המודעות ברחבי 

העיר בכלל ובשכונות החרדיות 

בפרט על מנת למנוע תליית 

מודעות באופן לא חוקי על 

גדרות, ארונות חשמל וכו', ובד 

בבד להגביר את האכיפה 

בנושא זה למי שלא מקיים את 

 החוק.

שילוט: עדכון חוק העזר 

וקביעת קריטריונים לאישור 

והסרת  שילוט, הגברת הפיקוח

כל השילוט שללא אישור 

 העירייה.

הגברת הפיקוח והאכיפה 

במפגעים התברואתיים 

שבשטחים הפרטיים: יש 

לשלוח התראות טרם הטלת 

קנסות ולאפשר זמן לדיירים 

 לנקות את השטחים הפרטיים.

 חינוך סביבתי: 

גיבוש תוכנית חינוכית בקרב 

הילדים והנוער להגברת 

המודעות לחינוך וניקיון 

טרתה גם שיתוף התושבים שמ

בלקיחת אחריות למצב 

בשכונות. התוכנית כאמור 

תתמקד בדור הצעיר ותכלול 

הרצאות במסגרת בית ספרית, 

סיורים וביצוע יום ניקיון 

05 

טיפול העירייה בנושא תליית המודעות הפיראטיות המכער 

מאוד את העיר, אינו זוכה להתייחסות הראויה כאשר העירייה 

אינה נוקטת בפעולות יזומות למזעור התופעה למינימום 

 בשכונות הנ"ל. 

 לא תוקן. לקראת ביצוע

02 

רחוב כאשר רבים מהם קיימים מספר קטן של אשפתוני 

נמצאו שבורים למחצה וחלקם שבורים לגמרי ואינם ברי 

 שימוש.

 לא בוצע. חוסר תקציב.

04 
חוסר בלוחות מודעות המשמש כאמצעי פרסום עיקרי 

 בשכונות הדתיות והחרדיות.

העירייה פרסמה  מכרז 

 לתליית מודעות רחוב

02 

העירייה אינה אוכפת את חוק עזר מודעות ושלטים בכל מה 

שקשור לקבלת רישיון מאת העירייה לתליית שלט מצד 

מפרסם המודעה או השלט. כמו כן לעירייה אין נהלים 

וקריטריונים בנושא השילוט בעיר המפרטים את סוגי 

 הפרסומים ואת המקומות המותרים להצבת השלטים. 

 לא תוקן. 

ת מכרז יתוקן במסגר

 לתליית מודעות 

09 

בסיור שערכה הביקורת ברחבי העיר נתגלתה לעיני הביקורת 

פסולת בניה בבאלות במספר אתרים  בעיר דבר המעיד על  

 חוסר פיקוח ראוי בנושא מצד מחלקת פיקוח

לא תוקן. העירייה 

מינתה פקח אחד בלבד 

עם מח' תברואה 

אזורים שבהם העירייה 

מפנה את האשפה )לא 

בלן( במסגרת סיורים ק

אלו יש אכיפה של נושא 

סדר וניקיון.  מינוי 

מפקח אחד לנושא 

שמירת הסדר והניקיון 

אינו מספק והעירייה 

צריכה למנות לפחות 

שלושה פקחים לנושא 

 זה.
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 שכונתי.

העלאת תקציב ניקיון העיר 

בניגוד למצב הקיים בו 

התקציב אינו מאפשר רמת 

 ניקיון בסיסית.

אכיפה ופיקוח: הגברת 

בנושא מודעות הפיקוח 

 פיראטיות.
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 שימושים חורגים

  

 סטאטוס המלצות עיקרי הממצאים  

0 
 נמצא שהקשר בין הגורמים הנוגעים לשימושים החורגים

 ברמת מנהלי מחלקות מתקיים באופן שוטף אך אקראי.

    

5 

הגורמים השונים המטפלים בנושא שימושים חורגים אינם 

משתמשים בתוכנה אחת. בכך יש פגיעה במתן תמונה שלמה 

של השימושים החורגים, נוצרים פערי מידע וחוסר תיאום 

וסנכרון הפוגע ביכולת השליטה והבקרה של העירייה בנושא 

 לרבות נושא הוצאת שומות וגביית תשלומי ההשבחה.

נדרש ממשק משותף בין 

הממשק בין הגביה 

להנדסה הוקם בתחילת 

נדרש שלב ב  5105ינואר 

 של הממשק

 טרם תוקן. בטיפול

2 

קיים מעקב אחר תוקף השימוש החורג ע"י מהנדס העיר אם 

כי לא בתדירות המתבקשת לאור היקף העבודה הקיים. 

כתוצאה מכך עלולים להיות שימושים חורגים שפג תוקפם 

ונדרש חידושם לרבות חישוב מחדש של היטל השבחה לתקופה 

הנוספת. בהיעדר פעולה זו העירייה אינה גובה הכנסות 

 לכאורה. המגיעות לה 

הממשק יתן פתרון שוטף 

לנושא תום השימוש 

 החורג במערכת

 טרם תוקן. בטיפול

4 

להערכת הגורמים המטפלים בשימושים חורגים בעיר מספר 

השימושים החורגים בפועל גבוה מאלה הידועים ורשומים 

בעירייה. גם כאן המשמעות היא אי שמירה על החוק ואיבוד 

 הכנסות פוטנציאליות.

מבצעי אכיפה   יבוצעו

נקודתיים לאזורים 

 בעייתיים

כרגע בהליך אזור 

 תעשיה צפוני ונוחם.

2 

למרות האמור בסעיף הקודם, אגף הגבייה מקפיד לבצע 

ולעדכן את שינוי הסיווגים בארנונה עבור נכסים בעיר 

 שפועלים בייעוד מסחרי אף שמיקומם הוא בייעוד לתעשייה. 

אגף הגביה גובה ארנונה 

השימוש ולא לפי לפי 

ייעוד הקרקע כך 

שמחלקת הגביה יכולה 

אף לעזור להנדסה 

בהעברת נתוני מסחר 

 בטיפול
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 באזורי מגורים ותעשיה

5 

ישנו מחסור בעובדים מיומנים לאגף ההנדסה בעירייה אשר 

כורע תחת נטל העבודה השוטפת. כיום עובדים באגף ההנדסה 

מקומיות  עובדים. לצורך השוואה ברשויות 05-בסה"כ כ

 92,111תושבים(: במודיעין ) 11,111 -דומות לבית שמש )כ

 12,111 -עובדים בהנדסה; בחדרה )כ 22-כ  תושבים( יש

 02-תושבים( יש כ 91,111עובדים; לוד ) 52-תושבים( יש כ

 עובדים. 41-תושבים( יש כ 12,111 -עובדים; בכפר סבא )כ

 בטיפול איש 21כיום יש כ 

9 

ידים באגף ההנדסה הינו לקוי ויוצר ניגוד אופן חלוקת התפק

עניינים מובנה בתוכו. תפקיד מנהל הרישוי ותפקיד מזכיר 

הועדה הינם תחת תחומי אחריותו של עובד אחד בלבד ולא 

 תפקידים כנהוג ברשויות מקומיות אחרות. 5 -מפוצלים ל

 ועדהכיום מזכיר ה

בהתאם לתיקון החוק 

יש לו תפקיד  010

סטטוטורי  , הבעיה 

היותר גדולה שאין כיום 

לא מנהל רישוי ולא מנהל 

 פיקוח במשרה מלאה.  

 נדרש טיפול 

 

בבדיקה פרטנית של מס' תיקים בארכיב של שימושים חורגים 

בעיר, לא נמצא תיעוד מסודר ומפורט של השתלשלות 

שה ועד לאישור. חוסר הבקשות לשימוש חורג החל מהבק

הסדר בתיקים משפיע לרעה בתחומים שונים לרבות פגיעה 

בזמן עבודת הצוות המקצועי הנדרש לספק נתונים, ביטול זמן 

עקב התדיינויות משפטיות ואחרות מצד המבקשים המטילים 

ספק בנתוני העירייה לגבי הבקשות, חוסר יכולת לפעול 

שים על פי חוק וכן לאכיפה ולחיוב המבקשים לתשלומים נדר

 השפעות כלליות מחוסר סדר.

בימים אלו מבוצעות 

סריקת ארכיב בכדי 

למנוע  אי סדרים כאלו 

 ואחרים

בהקמה של מערכת 

 הסריקה

7 

לא מתבצעת פעילות יזומה לאיתור ואכיפה של שימושים 

חורגים בעיר. יחד עם זאת, באם עולה הצורך בטיפול פרטני 

בנכס מסוים מתבצעת מולו אכיפה בשטח על ידי הפיקוח. 

להערכת הפקחים, הטיפול והאכיפה של שימושים חורגים 

מהיקף העבודה הכולל. בפועל, מדובר  2% -בעיר מצריכה כ

עות מצומצם ביותר המוקדש לטיפול בשימושים במספר ש

 החורגים. 

עקבות הגדלת יחידת 

הפיקוח על הבניה 

מבוצעת פעילות יזומה 

בנוגע לשימושים 

 החורגים בעיר

 בפעילות שוטפת
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01 

 29% -לאור הנתונים שהתקבלו מרישוי עסקים, עולה כי ל

מהעסקים בעיר פועלים ללא רישיון עסק מסיבות שונות 

 )פירוט יובא בהמשך המסמך(. 

    

00 

תיקים המסווגים כשימושים חורגים אשר  2-בסה"כ ישנם כ

נמצאים בהליכים שונים להסדרתם )חלקם הוסדרו וחלקם 

טנציאל הגבייה של העירייה, בתהליך(. ניתן לאמוד כי פו

מתוך סכום זה, ₪.  0,211,541 -מתיקים אלה בלבד, עומד על כ

 טרם ניגבו על ידי העירייה.₪  211,111 -כ

היום יש כבר הרבה יותר  

בעקבות פעולות הפיקוח 

 על הבניה.

חלה התקדמות  

בנושא. בטיפול 

 היועמ"ש. 

05 

שנערך עבור מסמך זה ישנם עוד כמה עשרות  אומדןלפי 

שימושים חורגים אשר טרם הוחל בהסדרתם. פוטנציאל 

   השומות מהם מוערך בכמה מליונים.

כמו שאמרנו הנושא  

מוסדר בפעילות יזומה 

 ככל שניתן

הרבה יותר ממיליון 

 ₪ 

להערכתנו מדובר 

₪  מיליון  51-בכ

 בכל העיר.

אבל צריכים רכבים 

וציוד וגיבוי לפיקוח 

 מההנהלה הבכירה.

02 

סך כל ההכנסה ₪, כחצי מיליון  –היקף השומות שטרם נגבו 

הפוטנציאלית כיום שהעירייה אינה גובה מוערך בלפחות 

אימות אומדן זה יכול להיעשות אם העירייה ₪.  0,111,111

 תיתן לנושא עדיפות.
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 פיקוח עירוני

 סטאטוס המלצות עיקרי ממצאים 

0 

לא נערכו הכשרות מסודרות על ידי גורמים 

 מקצועיים לפקחים החדשים.

                                

על מחלקת פיקוח בשיתוף עם המחלקה 

המשפטית לבנות מערך הכשרה לפקחים 

 חדשים. 

 

הפקחים קיבלו הכשרה 

 מהלשכה המשפטית.

הפקחים קיבלו אישור 

ליציאה להשתלמות 

בשלב א' והסכמה, 

יוצאים שני פקחים 

 חדשים.

5 

חסרים נהלי עבודה כתובים ומסודרים 

המגדירים באופן ברור את עבודות הפקחים 

 והמתמצתים את חוקי העזר.

                    

 

יש להכין קובץ נהלי עבודה, אשר יכלול 

כללים מקצועיים הכתובים באופן ברור 

לנקודות וכן כללים מנהליים תוך מתן דגש 

הבאות: שעות העבודה, הופעה חיצונית, 

הפסקות במשמרת, זמינות הפקח, ודיווח 

 יומי מפורט.

בוצע, יבוצע במסגרת 

תכנית אירגון -רה

 התייעלות.

 

אין תהליכי בקרה מובנית ונאותה על עבודת 

הפקחים. בתחילת כל יום, בזמן שהפקחים 

מתאספים במשרד, מנהל המחלקה נותן 

לביצוע, אין תיעוד לישיבות ולא ניתן הנחיות 

לבחון את היעדים והדגשים שנתנו לפקחים 

ואת ביצוע הפקחים בהתאם להוראות מנהל 

 המחלקה.

 
יבוצע במסגרת רה 

ארגון והכנת תוכניות 

 עבודה

2 

נמצאו רכבים החונים בקביעות על המדרכה 

ממול בניין העירייה ללא שניתן להם דו"חות 

 חנייה. 

 

את חוקי העזר לגבי כלל  יש ליישם

 התושבים ללא אפליה

 תוקן 

 

חילוקי דעות בין מחלקת הפיקוח לבין מחלקת  4

רישוי עסקים בנושא אכיפה של נושא רוכלות 

יש לקיים דיון מקצועי בהשתתפות מנהל 

מחלקת הפיקוח, מנהל אגף שפ"ע, מנהל 

הוצאת סחורה מחוץ 

לעסק מצריכה כח אדם 



 5102דו"ח מבקר העירייה לשנת 

 

96 

 

 רישוי עסקים, היועץ המשפטי לעירייה בעיר ונושא הוצאת סחורה.

ומנכ"ל העירייה, ולהטיל את האחריות 

הפיקוח על נושא הרוכלות על מחלקת 

הפיקוח ונושא הוצאת סחורה מחוץ לעסק 

כפי שמצוי ברוב הרשויות כדוגמת בית 

שמש, וכן להסדיר את הגדרות תפקידי 

 עובדי מחלקת רישוי עסקים.

בלבד, לצורך אכיפה 

 5105העבודה בתוכנית 

ישנה התייחסות לנושא 

זה, ברגע שיתקבלו 

פקחים חדשים 

 התוכנית תצא לפועל.

2 

אין הקפדה של מילוי דו"ח פעילות יומי על  .א

 ידי הפקחים. 

מספר דו"חות נמוך של ברירות קנס דבר  .ב

היכול להעיד על חוסר אכיפה של ניקיון 

 העיר.

לא נערך רישום ממוחשב לדו"חות ברירת  .ג

מעקב ממוחשב אחר דו"חות  הקנס ואין

שמועד פירעונם תם. תהליך מציאת 

הדו"חות שלא נפרעו ושמועד פירעונם תם, 

נעשה באופן יזום על ידי שיחה טלפונית בין 

המחלקות. בירור שכזה מועד לטעויות 

 אנוש.

מידע בדבר דו"חות ברירת קנס שניתנו  .ד

שמור במחלקת פיקוח בלבד ולא מועבר 

הרלוונטיות. באופן רציף למחלקות 

 )מחלקת הגבייה והמחלקה המשפטית(.

יש להקפיד על מילוי דו"חות הפעילות 

 היומית, בסוף כל יום.

בדו"ח הפעילות היומי יש לתת דגש 

 לפרטים הבאים:

 ריכוז ההתראות שניתנו במהלך היום.

 ריכוז דו"חות ברירת הקנס שניתנו.

ריכוז כל המפגעים שהפקח טיפל בהם 

 במהלך פעילותו.

ריכוז לפי שמות הרחובות בהם ערך סיורי 

 פיקוח במהלך היום.

יש ליצור  -מעקב אחרי דו"חות הפעילות

קובץ ממוחשב אליו יוזנו דו"חות הפעילות 

היומיים של הפקחים על מנת לנהל מעקב 

 אחרי עבודת הפקחים.

 תוקן.

חוסר כוח אדם ועיסוק 

באכיפה איסור חנייה 

 5105בלבד יבוצע בשנת 

פקחים עם קבלת 

 חדשים.

 כיום הכל ממוחשב 

 

 

נמצאו אי רציפויות במספר פנקסי דו"חות 

 ברירת קנס. 

בוטלו דו"חות ברירת קנס שלא בהוראת 

היועמ"ש, למרות שעל פי דין הסמכות לביטולם 

 נתונה ליועמ"ש בלבד.

יש לדאוג כי יישמר רצף בפנקסי דו"חות 

 ברירת הקנס ובפנקסי ההתראות. 

 

 תוקן. ממוחשב

5 
אין התאמה בין קריאות מוקד לבין דיווחי 

  הפקחים על טיפול במפגעים.

יש שיפור בנושא. עדיין  

יש בעיה בנושא רישום 

הקריאות והדיווחים 
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 ע"י המוקדניות למוקד.

9 

שני פקחים שהתקבלו לעבודתם כפקחי עירייה 

 לא עמדו בתנאי הסף שפורסמו במכרז.

בהתאם יש לקבל פקחים ועובדים אחרים 

 לתנאי הסף.

תוקן כל הפקחים 

שמתקבלים הים עפ"י 

 תנאי סף

00 

נוהלי המחלקה מותירים לשיקול דעתו של 

הפקח, נתינת התראה לפינוי מפגע ציבורי 

בטרם נתינת דו"ח ברירת קנס. העתקי 

התראות שניתנו מתויקים בקלסר במחלקת 

הפיקוח. לא קיים מעקב ממוחשב על 

 פקיעת ההתראה.ההתראות שנתנו וזמן 

תוקן עם מיחשוב   

 דו"חות ברירת קנס.

05 

 לא נערכים ימי רענון לפקחים.

  

 

על מנהל אגף שפ"ע ומנהל הפיקוח יצירת 

מערך ימי רענון לפקחים. ימי רענון אלו 

יכללו דגשים שונים של מחלקה המשפטית 

כדי לשפר את האכיפה המשפטית של 

 הדו"חות הניתנים על ידי הפקחים.

 מתקיימים רענון ימי

 .בהתאם

02 

אי התאמה בין משימות הסיור המשולב 

הנדרשות על ידי המשטרה לבין משימות הסיור 

המשולב הנדרשות על ידי מנהל מחלקת 

 הפיקוח ומנהל אגף שפ"ע.

 

יש לקיים דיון בין הגורמים האחראיים על 

הסיור המשולב מטעם המשטרה לבין 

מטרות מנהל מחלקת הפיקוח, בה יוסדרו 

הסיור המשולב, תפקידיו בפועל ודפוסי 

דיווח אחידים לפקח הסיור המשולב 

ולשוטר הנלווה כך שיתאימו למחלקת 

 הפיקוח ולמשטרה.

 -יתוקן במסגרת הר

ארגון והכנת תוכניות 

 .5105עבודה לשנת 

04 

חסרים נהלים מסודרים המסדירים בין היתר 

את יחסי הגומלין בין מחלקת פיקוח לבין 

 מחלקת רישוי עסקים, הנדסה ותברואה. 

 

 

כיום יש חיבור בין  

מחלקת התברואה לבין 

הפיקוח 0 על בסיס 

פקח 0  –עבודה יומית 

איש תברואה 

שמסיירים בשטח 

 ואוכפים את החוק.

כמו כן בזמן הקרוב 

ישה בין שני תתקיים פג
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האגפים פיקוח 0 

הנדסה בשיתוף כל 

הפקחים על מנת להביא 

ליחסי גומלין בין 

המחלקות ולהגביר את 

שיתוף הפעולה לטובת 

 התושב והמערכת .

עם זאת עדיין אין 

נהלים מסודרים 

 וכתובים

 

 רכבים

 סטאטוס המלצות עיקרי הממצאים 

יש לכתוב נהלי רכב  כתיבת נהלי רכב 0

שיסדירו את כל מסודרים 

נושא ניהול צי הרכב של 

העירייה כולל נסיעות 

פרטיות, חניית רכבים, 

אכיפה וטיפול ועובדים 

 שאינם מיישמים את הנהלים

 ארגון-במסגרת רה

 הותקן  רכבים 02-התקנת דיבוריות ל 2

יש לשלט את כל רכבי  שילוט על רכבים 4

העבודה של העירייה באופן 

 בולט.

 תוקן

 תוקן  בכל הרכביםאיתורן  2

 לא בוצע   שימוש ביומן רכב ממוחשב 5
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בהתאם לשיקולי הנהלת  החלפת טנדרים לרכבים קטנים2גדולים ללא שווי שימוש 9

 העירייה

בוצע בהתאם לצרכי 

 האגף

אכיפת נסיעות פרטיות, חריגת קמ"ש, הוצאות עודפות, רכבים  1

 צמודים לכוננים קבועים

תוקן חלקית. במסגרת  

 התייעלות רכב

ביטול כפל הטבה וזקיפת שווי שימוש לעובדים המקבלים  7

 אחזקה ורכב צמוד

יש לבדוק את הרכבים 

שאינם נמצאים בחניה לאחר 

שעות העבודה ובהתאם 

לחייב את הנהגים שאחראים 

 על רכבים אלו.

 תוקן חלקית

ול להסדרת האכיפה יש לפע חניית רכבי עירייה בחניון עירוני, והפקדת המפתחות במוקד 01

של הרכבים לאחר שעות 

 העבודה.

 תוקן חלקית

 

 מעקב אחר חוזים

 סטאטוס המלצות עיקרי הממצאים 

מינוי עו"ד נוספת ותוספת  ריכוז החוזים עי גורם רשותי 0

 מזכירה  בלשכה  המשפטית

 בוצע

אין בתיוק הפרדה בין חוזים חדשים לישנים או בין חוזים  5

 שפג תוקפם.שבתוקף לחוזים 

 ? 

לא מצורף לחוזים תאריך אישור ועדת מכרזים או ועדת רכש  2

 או גורם מאשר אחר

 החלו להקפיד על כך 

אין ציון ע"ג החוזה כי נתקיימו בו כל התנאים וניתנו לגביו כל  4

 האישורים הדרושים על פי דין ואין ציון המקור התקציבי

אשר  היועמ"ש נותן חוו"ד 

משמעה שנתקיימו כל 

התנאים הנדרשים. 



 5102דו"ח מבקר העירייה לשנת 

 

011 

 

בנוסף, נדרש ס' תקציבי 

 טרם אישור היועמ"ש

 

 נכסים

 סטאטוס המלצות עיקרי הממצאים 

0 

מח' נכסים אינה מנהלת רישום של הזכויות בנכסיה, בהתאם 

למה שנקבע בתקנות הכולל רישום מסודר בכרטיס ובספר 

 נכסי דלא ניידי. 

ברישומים יש התקדמות  

במגבלות הנתונים 

 המתקבלים

5 

מועצת הרשות לא הסמיכה את מנהל מח' הנכסים או עובד 

 אחר של הרשות להיות כרשם העירייה.

יש להסמיך את מנהל 

הנכסים לשמש כרשם 

 העירייה.

 

 לא הוסמך במליאה 

2 

העירייה לא ביצעה סקר נכסים הכולל פעולות של איתור 

ולרישומים  לקיים בפועל  בהשוואהנכסים ואיתור חלקות 

 בלשכת המקרקעין.

מומלץ לבצע סקר נכסים 

מקיף שיכלול פעולות של 

איתור נכסים, איתור מבנים 

הניידים ואיתור חלקות 

בהשוואה לקיים בפועל 

ולרישומים בלשכת 

 המקרקעין.

 

לא התקבלה החלטה על 

ביצוע סקר ולא תוקצב 

 סקר 

4 

לבין אגף ההנדסה במתן היתרי חוסר תאום בין מח' נכסים 

 בניה למוסדות.

יש לכתוב מספר נהלים 

פנימיים מסודרים הכוללים 

בין היתר המגדירים 

תהליכים שונים במחלקה 

ובשיתוף מחלקות אחרות 

להגדיר בנהלים את יחסי 

 

הוגש נייר לתאום בין 

המחלקות במסגרת 

ות תוכנית ההתייעל

המובלת ע"י חברת בינות. 

טרם התקבלה תגובה 
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הגומלין בין מחלקות אחרות 

 שיש בעירייה.

 

ו2או התייחסות לנייר. 

כמו כן אין עדין תיאום 

 בעניין זה. 

2 
העדר פיקוח ובקרה אחר ניהול הפעילויות ובשימוש בנכסים 

 ואירועים, חרום וביטחון.  שבאחריות אגפי החינוך , ספורט

 אין פיקוח ואין בקרה כנ"ל

5 

מוסדות שהוקצו להם קרקעות לא נחתמו הסכמים עם 

 לא חודשו. -ומבנים, והסכמים שפג תוקפם 

יש לפעול בנחישות, להחתמת 

של כל המוסדות שקיבלו 

הקצאות קרקע ומבנים על 

 הסכמים כנדרש..

 

אין למח' כלים להניע את 

המוסדות לחידוש 

ההקצאות ואין החלטה 

על מדיניות אכיפה ידועה 

שאפשר להפעיל כנגד 

 המוסדות 

9 

כל החוזים שנחתמו עם המוסדות במסגרת הקצאות קרקע 

שנים לא אושרו ונחתמו ע"י משרד  2לתקופה העולה על 

 הפנים.

בהדרגה לקבלת   יש לפעול

אישור משרד הפנים על 

 שנים. 2חוזים שמעל 

מרבית ההסכמים תוקפם 

פג ו2או עומד לפוג וגם 

אלו שטרם פג תוקפם אין 

אפשרות לקבל את אישור 

הפנים . במידת משרד 

הצורך יינתן על כך פרוט 

 בנפרד.

1 

דירות עמידר המוחזקות ע"י העירייה נמסרו לעמותות ללא 

 הסכם שימוש בתוקף.

לאור דרישת משרד  

השיכון ודיון שהתקיים 

במשרד הפנים התחייבה 

העירייה להחזיר את 

הדירות כעיקר עד חודש 

1725105. 

7 

ומסודרים המגדירים אין בידי המחלקה נהלים כתובים 

יחסי   תהליכים שונים במחלקה ונהלים המתארים את

 הגומלין בין מחלקות אחרות בעירייה.

 לעיל  4ראה סעיף  נהלים

 אשכול פיס

 עברו לניהול עצמי.
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 ועדות עירייהדו"ח 

 5102 5104 ועדות 

 ועדות חובה 

 22 01 מכרזים 0

 52 09 כספים 5

 1 1 הנחות 2

 1 2 משנה לתמיכות 4

 4 2 תנועה 2

 1 0 כח אדם 5

 1 0 איכות הסביבה 9

 0 0 בטיחות בדרכים 1

 4 2 ביקורת 7

 1 0 חינוך 01

 2 0 שילוט 00

 0 0 שמות 05

 1 0 תכנון ובניה 02
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 1 1 מאבק בסמים 04

 1 1 הנצחת נרצחי טרור 02

 1 1 קידום מעמד הילד 05

 1 1 קליטה ועליה 09

 1 5 משנה לתכנון 01

 תרגיל והשתלמות 0 תרגיל 0 מל"ח 07

 ועדות רשות 

 02 01 הנהלה 0

 1 1 מיגור אלימות 5

 1 1 בריאות 2

 1 1 ביטחון וחירום 4

 1 1 רווחה 2

 0 1 רישוי עסקים 5

 1 1 שימור אתרים 9
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 תגובת העירייה 

 5104לדו"ח ביקורת מפורט לשנת 

 

 תגובת העירייה הליקוי

 הרגילביצוע התקציב 

לאחר  0104העירייה אישרה את התקציב לשנת 

 המועד הקבוע בחוק.

אושר לאחר המועד  5104אישור התקציב לשנת 

 07 -הקבוע בשל הבחירות שהתקיימו לכנסת ה

ועיכוב באישור תקציב המדינה ואישור מענקי 

איזון שכאמור מהווה סעיף מהותי בתקציב 

 העירייה. 

מענק האיזון הניתן בהיעדר מידע סופי על גובה 

לעירייה יש קושי אמיתי לאשר את התקציב. 

 אושר במועד הקבוע בחוק. 5102ו 5105תקציב 

 ביצוע תקציבי הפיתוח

מקורות המימון בפועל של חלק מהתב"רים 

 5104אינם מתאימים לתקצוב. לתום שנת 

 0,575בעירייה תב"רים בגרעון תקציבי בסך 

 (.אלפי ש"ח 2,020)אשתקד ₪ אלפי 

העירייה התייחסה בעבר לליקוי זה והסבירה 

שעם קבלת ההרשאה ממשרד המממן את 

התקציב, מוגש התב"ר לאישור מליאת 

המועצה ומשרד הפנים. לעיתים נוצרים פערים 

 תקציביים עם פרסום תוצאות המכרז.

 חייבים

עובדי העירייה חובות בגין מיסים,  95-לכ

היטלים ואגרות שונות המסתכמים בסוף שנת 

אלפי  741)אשתקד ₪  אלפי  5,051-לסך כ 5104

 .)₪ 

העירייה התייחסה בעבר מס' פעמים לליקוי 

זה. אין הבדל בטיפול העירייה בין עובדי 

 העירייה לתושבים אחרים. 

ים כל העובדים נמצאים בהליכי אכיפה שונ
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הכוללים בין היתר הסדרים שונים לסילוק 

 חובות במסגרת החוק.

 מנגנוני בקרה וביקרות פנימית

חמש מועדות החובה בעירייה לא התכנסו 

 בתדירות הקבועה בחוק במהלך השנה.

יועמ"ש של העירייה ישלח מכתב התראה לכל 

 החובה לפעול בהתאם לחוק. ועדותיו"ר 

 מערך השכר והעסקת עובדים

העירייה לא עדכנה את חוזי העובדים הבכירים 

בהתאם לאישורי משרד הפנים שניתנו להעסקת 

 אותם עובדים. 

העירייה החלה בתהליך עדכון החוזים בהתאם 

 לאישורים

 55עובדים )אשתקד   91-העירייה אפשרה ל

 ימי חופשה. 22עובדים( לצבור מעל 

העירייה מקבלת את הערת הביקורת  ותפעל 

באופן תדיר את העובדים שלהם צבירה להוציא 

 יום. 22 -שלמעלה מ

העירייה לא מינתה יועצת לקידום מעמד 

 האישה.

העירייה מינתה במכרז את הגב' יעל היימן 

 ליועצת לקידום מעמד האישה.

 רישום5 דיווח כספי והתקשרויות

העירייה לא עורכת התאמות שוטפות מסודרות 

שבבעלותה וטרם מול תאגיד המים והביוב 

 הסדירה נהלי עבודה מולו.

החלה העירייה בהליך של  5105בתחילת שנת 

הסדרת ההתאמות בינה לבין התאגיד. נערכו 

 מס' ישיבות אצל הגזבר ע"מ להסדיר נושא זה.

העירייה אינה מפרידה ברישומיה בין סוגי 

ההוצאות השונות בתב"רים ורושמת כל 

 ההוצאות לסעיף עבודות קבלניות.

 תוקן. העירייה מפרידה רישומי הוצאות.

הדו"חות הכספיים הרבעוניים הוכנו והוגשו 

 למשרד הפנים לאחר המועד הקבוע בחוק.

 העירייה מקבלת הערת הביקורת. 

העירייה תפעל להביא לאשר את הדו"חות 
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 בזמן.

לא הובאו לדיון  5102הדו"חות הכספיים לשנת 

 במועצת העיר.

הוגשו למליאה  5102ת דו"חות רבעוניים לשנ

 כנדרש.

 ניהול נכסים ובטיחות

העירייה לא העבירה לאישור משרד הפנים 

 בקשת הקצאה למוסד לו הוקצה מקרקעין.

העירייה העבירה כפיילוט מס' תיקים למשרד 

הפנים לפני יותר משנה ועד למועד זה משרד 

 הפנים טרם העביר את אישורו לחוזים.

ומעקב אחר השימוש העירייה לא ביצעה פיקוח 

 במקרקעין שהוקצו.

העירייה מקבלת את הערת הביקורת. תפעל 

 לתקן את הליקוי

העירייה לא ניהלה מעקב אחר תום תקופת 

חוזה ההקצאה עם הגופים להן הוקצאו 

המקרקעין ולכן העירייה לא חידשה חלק 

 מהחוזים שפג תוקפם.

העירייה החלה בקידום נושא זה ויישנה 

בעניין חידוש חוזים של מוסדות התקדמות 

 חינוך.

תיקי הקצאות מקרקעין שנבדקו  51מתוך  7-ב

לא נכללו בספר ההקצאות המנוהל  5102בשנת 

 על ידי העירייה.

העירייה מקבלת את הערת הביקורת ותפעל 

 לתיקון הליקוי. 
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 5102תלונות ציבור 

 (החוק תמצית) הציבור פניות על הממונה של פעולתו ותחומי סמכויות .0

 על, ומוסדותיה המקומית הרשות על הציבור תלונות על לממונה תלונה להגיש רשאי אדם כל

מבוקר  עירוני, גורם על וכן, המקומית ברשות תפקיד ממלא על או משרה נושא על, עובד

 .בו תפקיד ממלא על או משרה נושא על, העיריות לפקודת( ב)א 091 בסעיף כמשמעותו

 :שני אלה ובלבד שהתקיימו, הנילון של תפקידיו למילוי הנוגע בעניין תהא בסעיף כאמור תלונה

 אחר, והמתלונן באדם במישרין הפוגע מעשה או, עצמו במתלונן במישרין פוגע המעשה (0

 ;בעניינו תלונה להגיש אדם אותו של הסכמתו את, קיבל

 או, תקין למינהל בניגוד או חוקית סמכות בלא שנעשה או לחוק בניגוד נעשה המעשה (5

 שהוגשה תלונה או בכתב שהוגשה תלונה. בולט צדק-אי או יתרה נוקשות משום בו שיש

, ומענו המתלונן שם בה ויצוינו המתלונן בידי תיחתם המתלונן מפי ונרשמה פה בעל

 אחר פרט וכל, אירע המועד שבו לרבות ,התלונה נסבה שעליו העניין של מפורט תיאור

 .התלונה של יעיל לבירור והמסייע לעניין הנוגע

 

 לבררן שאין תלונות

 :אלה בתלונות בירור יהיה לא( א)

 הכריע דין(  בית או משפט שבית או דין בבית או משפט בבית ועומד התלוי בעניין תלונה (0

 ;לגופו בו

 ; טורדנית או קנטרנית שהיא תלונה (5

 ; שיפוטית מעין או שיפוטית פעולה על תלונה (2

 הסכם, תקנות מהוראות החורג מעשה על, כעובד לשירותו הנוגע בעניין עובד של תלונה (4

 ;כדין שנקבעו כלליים מהסדרים או קיבוצי

 תלונות. כנציב בתפקידו המדינה למבקר תלונה לגביו הוגשה שכבר בעניין תלונה (2

 סיבה שיש הציבור תלונות על הממונה מצא כן אם אלא, אלה בתלונות בירור יהיה לא( ב) 

 :בירורן את המצדיקה מיוחדת
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, אפשר היה או, אפשר שעליה החלטה בו שניתנה בעניין תלונה (0

 העניינים מסוג אינו והוא, ערעור או ערר, דין השגה פי על להגיש

 ;בהם דן( 0()א) קטן שסעיף

 נסבה שעליו המעשה מיום שנה שעברה לאחר שהוגשה תלונה (5

 .יותר המאוחר לפי, למתלונן נודע שהמעשה מיום או התלונה

 יודיע, אותה לברר אין( ב) או( א) קטנים סעיפים לפי או לחוק 2 סעיף שלפי תלונה הוגשה (ג)

 .הנימוקים לכך את ויציין בה יטפל שלא, בכתב, למתלונן הציבור תלונות על הממונה

 

 תלונה בירור דרכי

 אינו קשור והוא, לנכון שיראה דרך בכל התלונה את לברר רשאי הציבור תלונות על הממונה

, הנילון לידיעת התלונה את יביא הציבור תלונות על הממונה. ראיות בדיני או דין שבסדר להוראה

 להם ייתן, עליו הממונה לידיעת גם 2 בסעיף כאמור תפקיד ממלא או נושא משרה, עובד היה ואם

 בתוך תקופה שיקבע התלונה על ישיבו כי מהם לדרוש רשאי והוא, עליה להשיב נאותה הזדמנות

 אם, אחר אדם וכל הנילון את, המתלונן את לשמוע רשאי הציבור תלונות על הממונה. בדרישתו

 :הציבור תלונות על הממונה רשאי הבירור לצורך. תועלת בכך ראה

 ידיעה כל, שיקבע ובאופן בדרישה שיקבע תקופה בתוך, לו למסור אדם מכל לדרוש (0

 ;התלונה בבירור לעזור הציבור תלונות על הממונה לדעת העשויים מסמך או

 לפניו במועד להתייצב( א)2 בסעיף המנויים הגופים מן גוף של עובד מכל לדרוש (5

 (0) בפסקה כאמור מסמכים או ידיעות מסירת לשם שיקבע

 הגשתה. מיום אחת שנה תום עד המאוחר לכל יסתיים התלונה בירור (2

 

 הבירור הפסקת

 מקום לבירורה היה לא מלכתחילה כי ראה אם תלונה בירור יפסיק הציבור תלונות על הממונה

 או שהמתלונן תיקונו על בא התלונה שעניין ראה אם להפסיקו הוא ורשאי, זה חוק הוראות לפי

, עליו לנילון ולממונה, למתלונן בכתב יודיע הציבור תלונות על הממונה; תלונתו את ביטל

 .לכך הנימוקים את ויציין הבירור את שהפסיק
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 (00 סעיף) הבירור תוצאות

 או כולה, מוצדקת היתה שהתלונה, הבירור הליך בתוך, הציבור תלונות על הממונה מצא( א)

 :להלן כמפורט ינהג, חלקה

 ולראש הרשות עליו לממונה, לנילון, למתלונן בכתב מנומקת הודעה כך על ימסור (0

 ;המקומית

( הרשות למועצת גם כאמור הודעה תימסר – המקומית הרשות ראש הנילון היה (5

 ;המקומית

הציבור  תלונות על הממונה רשאי – ליקוי של קיומו התלונה בירור העלה (2

, המקומית הרשות מועצת או המקומית הרשות ראש ולפני הנילון לפני( להצביע

 .לכך והמועד הדרך ועל הליקוי בתיקון הצורך על, העניין לפי

  תלונות על לממונה יודיעו, המקומית הרשות ראש, העניין לפי, וכן, עליו הממונה או הנילון (ב)

 .2(א) בסעיף קטן כאמור המועד בתוך הליקוי לתיקון שננקטו האמצעים על הציבור

 

 להודעה סייגים

 נימוקיו או ממצאיו את מלציין פטור הציבור תלונות על הממונה יהיה( א)00 סעיף לפי בהודעה

 ; פלוני תפקיד הטלת או פלונית למשרה מינוי בעניין היתה כשהתלונה (0

 ;המתלונן זולת אדם של בזכותו כדין שלא לפגוע לדעתו עלולים הראיה או כשהחומר (5

סודית  ידיעה או מקצועי סוד גילוי משום הראיה או החומר בגילוי לדעתו כשיש (2

 .דין כל לפי כמשמעותם

 

 התלונה דחיית

 לנילון ,למתלונן ממצאיו על יודיע, מוצדקת אינה התלונה כי הציבור תלונות על הממונה מצא

 – תלונה בעניין הציבור תלונות על הממונה של וסעדים החלטותיו זכויות .עליו ולממונה

 שלא, (דין בבית או משפט בבית סעד או זכות אחר לאדם או למתלונן להעניק כדי בהן אין (0

 ; כן לפני לו היו
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 זכאי שהוא סעד לבקש או בזכות להשתמש אחר מאדם או מהמתלונן למנוע כדי בהן אין (5

 או התלונה הגשת בשל המועד יוארך לא, בחיקוק מועד לכך נקבע אם ואולם, להם

 .בירורה

 תלונות על הממונה של וממצאיו החלטותיו נגד סעד לבקשת דין בית או משפט בית ייזקק לא

 )עד כאן לשון החוק(. .תלונה בעניין הציבור

 רבים שירותים לציבור חוק כאמור לעיל מספקות י"עפ תפקידן מתוקף המקומיות הרשויות

 המקומית הרשות מוסדות לבין בציבור נרחבים חוגים בין יומיומי נוצר קשר שבגינם ומגוונים

 באיה ועל התושבים על ניכרת במידה משפיעות הרשות המקומית של פעולותיה.  ועובדיה

 . ראוי או טיפול מענה ללא אלה נותרים אחת האחרים, ולא

 תלונות על ממונה) המקומיות הרשויות חוק, ופורסם חוקק 5111 אפריל בחודש, האמור רקע על

 בנוגע תלונות להפניית ברורה כתובת לציבור לתת במטרה נועד החוק, 5111-ח"תשס(, הציבור

 התושב על בהגנה חשוב תפקיד זה למוסד. מעניקה המקומית שהרשות ליחס או השירות לטיב

 .והרשות התושב שביחסי בעניינים עובדיה או2ו הרשות מפני שרירות

לממלאי  תחליף להוות בא אינו הציבור תלונות על הממונה כי5 לציין ראוי זאת עם יחד

 . מופקדים עליהם בנושאים אחריותם מתוקף השונים ברשות התפקידים

 שהמתלונן ובלבד התלונה קבלת עם נכנס לתמונה הציבור תלונות על הממונה לאמור בכפוף

 .בעניינו והאפשרויות ההליכים את בדבר הנוגעים עם מיצה
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 5102פילוח פניות ציבור שהתקבלו בשנת  .5

 

 

 

 

 

 

24% 

21% 

17% 

12% 

10% 

16% 

 2015תלונות ציבור 

 הנדסה

 ע"שפ

 פיקוח

 גבייה

 חינוך

 אחר

52% 

17% 

14% 

17% 

 פילוח תלונות הנדסה

 עבירות בנייה

 פיתוח

 תנועה ותחבורה

 אחר

54% 

11% 

12% 

23% 

 ע"פילוח תלונות שפ

 ניקיון

 שיפוץ

 תברואה

 אחר

 2015תלונות 

 29 הנדסה

 26 שפ"ע

 21 פיקוח

 14 גבייה

 12 חינוך

 19 אחר

 29 הנדסה

 15 עבירות בנייה

 5 פיתוח

 4 תנועה ותחבורה

 5 אחר

 26 שפ"ע

 14 ניקיון

 3 שיפוץ

 3 תברואה

 6 אחר
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 הוראות החוק בנושא ביקורת

 תפקיד המבקר

 מגדיר את תפקידי מבקר העירייה כדלקמן: 091סעיף 

, 0752 -''הלבדוק אם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ .0

נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות 

 והחיסכון; 

 לבדוק את פעולות עובדי העירייה;  .5

לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין,  .2

 טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון; 

חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת לבקר את הנהלת  .4

 רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

תפקידו, סמכויותיו ודרכי עבודתו של מבקר העירייה נקבעו בפקודת העיריות. אלו חוזקו  .2

לפקודת העיריות. ההוראות באו בעיקר להקנות למבקר העירייה מעמד  11בתיקון מספר 

 ח ביקורת יעילה ואפקטיבית.עצמאי כדי להבטי

 

 גופים מבוקרים

 )ב( מגדיר את הגופים המבוקרים כדלקמן:091סעיף 

הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל 

תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית 

נת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה לגבי אותה ש

 ייקרא להלן ''גוף עירוני מבוקר''; 

 על פי הוראה זו, גוף מוגדר כ"גוף מבוקר" אם מתקיים בו לפחות אחד משני  תנאים:

 העירייה משתתפת בתקציבו בהיקף המהווה עשירית או יותר מתקציבו השנתי. .0

 משתתפת במינוי הנהלתו.העירייה  .5
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 לענייני ביקורת ועדהעבודת ה

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

ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירייה, בכל דו"ח של משרד הפנים על העירייה ובכל 

הליקויים שהעלתה הביקורת, והיא רשאית דו"ח של מבקר העירייה, ולעקוב אחרי תיקון 

תגיש למועצה את סיכומיה  ועדהלדון בכל דו"ח ביקורת אחר על העירייה שהוגש לפי דין; ה

 והצעותיה.

יהיה תואם, ככל שניתן, את ההרכב  ועדהלא יעלה על שבעה; הרכב ה ועדהמספר חברי ה (ב)

לענייני  ועדהיו חברים בהסיעתי של המועצה; ראש העירייה, סגניו וחברי ההנהלה לא יה

 ביקורת. 

(, מהאופוזיציה ולא יכהן 5לענייני ביקורת יהיה, בכפוף להוראות פסקה ) ועדהיושב ראש ה (ג)

 כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר;

 

לענייני ביקורת כשייך לאופוזיציה, אם התקיימו  ועדהלעניין סעיף זה יראו את יושב ראש ה

 בסיעתו, בין היתר, לפחות כל אלה:

 סיעתו שונה מסיעתו של ראש העירייה;      )א( 

 ההנהלה; ועדתלסיעתו אין ייצוג ב      )ב(

 מסיעתו לא מונו סגנים לראש העירייה;      )ג(

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

 

 ועדהההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד, יהיה ראש ה ועדתהיו הסיעות כולן מיוצגות ב

 לענייני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה:

 ההנהלה; ועדתהוא אינו חבר ב (א)

 הוא אינו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים; (ב)

 עירוני מבוקר. הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף (ג)

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

 

 



 5102דו"ח מבקר העירייה לשנת 

 

004 

 

 תוכנית עבודה

בכפוף לאמור בסעיף קטן )א(, יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת 

  -בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת 

 על פי שיקול דעתו של המבקר;  .0

 על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני;  .5

לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני  ועדהעל פי דרישת ה .2

 עבודה. נושאים לשנת

 המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.  .4

 

 תקציב שנתי

יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה  יכין)ה( לפקודת העיריות קובע כי מבקר העירייה 091סעיף 

 הצעת תקציב שנתי ללשכתו, לרבות הצעת תקן, במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה. 

היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העירייה, כפי שיקבע 

 השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה השנתי.

דת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העירייה, כפי שהגיש אותן וע

 מבקר העירייה, במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי.

  

 המצאת מסמכים ומסירת מידע )תיקון: התשל''א5 התשל''ט5 התש''ן5 התשס''ב(

 )ב( קובע:091סעיף 

העירייה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי  ראש העירייה וסגניו, חברי המועצה, עובדי (א)

המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, 

ימציאו למבקר העירייה, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העירייה 

קופה דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך הת

 הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה. 

למבקר העירייה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר  (ב)

מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של 

 העירייה או של המשרתים את העירייה או של גוף עירוני מבוקר. 
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חסוי על פי דין, יחולו על מבקר העירייה ועל עובדים מטעמו המגבלות לגבי המידע ה (ג)

 הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.

עובדו של מבקר העירייה שאינו עובד העירייה, יחולו עליו, לעניין עבודתו האמורה, כל  (ד)

 איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העירייה.

ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת  לצורך (ה)

יו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה ועדותיה או כל ועדה מועדותהעירייה או כל ועדה מ

 שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו. 

לישיבות, אך אין חובה על המבקר יש לשים לב כי ההוראה קובעת חובה להזמין את המבקר 

להשתתף בכל הישיבות אליהן הוא מוזמן. יש הסוברים שנוכחותו של מבקר העירייה בישיבות , 

2מליאה שלישיבתה הוא הוזמן, תיעשה כהלכה ואם ועדההיא על מנת להשגיח ולהבטיח שעבודת ה

ל ידו, אין לך טעות השתתף בישיבה ולא אמר דבר ולא התריע על פגמים, משמע  שהדבר אושר ע

 גדולה מזו.

יה, היא למטרת הביקורת, יעילות ועדותמ ועדהמטרת נוכחותו של המבקר, בישיבות המועצה או 

הביקורת מותנית בידיעה מעמיקה מוקדמת ועדכנית ככל האפשר, של פעולות העירייה על כל 

החלטות, חשובות  קביעת מדיניות, קבלת -ענפיה המרובים. חלק חשוב מאוד מכלל פעולות אלו

. מבקר העירייה משתתף בישיבות ועדותמתבצע בישיבות מועצה העירייה וב-והקצאת משאבים

 אלו כדי להיות מעודכן ולעמוד מקרוב על פעולות העירייה.

 

 דיווח

 )ג( קובע את חובת הדיווח כדלקמן:091סעיף 

המבקר יגיש לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך. הדו"ח יוגש אחת לשנה, לא  (א)

באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדו"ח. בדו"ח יסכם המבקר את  0-יאוחר מ

פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד. 

לענייני ביקורת. אין  ועדהן זה, ימציא המבקר העתק ממנו לבעת הגשת הדו"ח לפי סעיף קט

ב לחוק מבקר המדינה, 50-א ו50בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 

 )נוסח משולב(.  0721-התשי''ח

לענייני ביקורת  ועדהבנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש העירייה ול (ב)

לענייני  ועדהרך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העירייה או הדו"ח על ממצאי ביקורת שע

 דרשו ממנו  לעשות כך. ביקורת

לענייני ביקורת את  ועדהתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העירייה ל (ג)

 הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו. 
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ון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העירייה עליו ותגיש למועצה לענייני ביקורת תד ועדהה (ד)

לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה כאמור 

בסעיף קטן )ג(. לא הגיש ראש העירייה את הערותיו על הדו"ח עד תום התקופה האמורה, 

בדו"ח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה  ועדהתדון ה

את סיכומיה  ועדה. בטרם תשלים הועדהחודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העירייה ל

והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של העירייה או של 

 ח. "על הדו גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב

    את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד ועדה( תוך חודשיים מן היום שהגישה ה0)ה

 ח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור. "בהם ובדו

 את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף ועדההגישה ה ( לא5)ה

יא ראש העירייה לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו, קטן )ד(, או לא המצ

ימציא המבקר עותק הדו"ח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדו"ח ובהמלצותיו לא יאוחר 

 משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העירייה.

ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד "לא יפרסם אדם דו (ו)

ע להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר העירייה, ואולם מבקר שנקב

 , להתיר פרסום כאמור.ועדההעירייה או ראש העירייה רשאי, באישור ה

היה למבקר העירייה יסוד להניח שראש העירייה או היועץ המשפטי של העירייה הוא צד  (ז)

, יעביר המבקר את 0799-, התשל''זלעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק העונשין

 העניין במישרין לידיעת מבקר המדינה.

 

 פרסום דו"ח ביקורת או ממצא ביקורת

)ג()ו( לפקודת העיריות קובע איסור פרסום של כל דו"ח או חלק ממנו, לפני שחלף המועד 091סעיף 

חלק ממנו לפני  )א( לפקודה, המפרסם דו"ח  ביקורת או224שנקבע להגשתו למועצה. על פי סעיף 

 שהדבר הותר כדין עובר עבירה פלילית אשר העונש בגינה הוא שנת מאסר.

 

 מעקב אחר תיקון ליקויים

, קובעת שמבקר העירייה 0794-לתקנות העירייה )דין וחשבון מבקר העירייה( תשל"ד 4תקנה 

ויים יפרט בדו"ח השנתי שהוא מגיש לראש העירייה את המעקב שהוא ביצע אחר תיקון הליק

 חות  קודמים וכמו כן יציין את תיקוני הליקויים"שנמצאו על ידי הביקורת בדו

יש לפרסם נוהל שכל אגף יהיה חייב לשלב במסגרת תוכנית העבודה השנתית כמשימה לביצוע, 

 את יישום תיקון הליקוי והמלצות המבקר ולדווח על ביצועה.
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בפועל של נוהל זה יבטא את החשיבות שרואה הנהלת העירייה ביישום המלצות המבקר  םיישו

 לטובת המערכת העירונית ולשמירה על החוק.

 

 תגובת המבוקרים

תגובות המבוקרים במהלך הכנת דו"ח הביקורת וגם לאחריו, הינן חלק בלתי נפרד מעבודת 

לעיתים, תוצאת הביקורת אינה  הביקורת. מלאכת הביקורת אינה משימה קלה מעצם הגדרתה

קלה גם למבוקרים. ראוי, על כן, שהכללים המנחים את עבודת הביקורת בקביעת העובדות 

 והמסקנות יהיו גלויים לעין כל וידועים למבוקרים.

סדרנה דברים של מהלך הכנת הדו"ח נחלק לשלבים: השלב הראשון הוא בירור עובדתי עם 

למבוקר להמציא לביקורת את הסבריו כשהם נתמכים בהתכתבויות המבוקר, תוך מתן אפשרות 

ובמסמכים שונים. בשלב הבא מקבל המבוקר את טיוטת הדו"ח הראשונה עליה הוא רשאי להגיב, 

אם רצונו בכך, בין בכתב בין בעל פה. לעיתים הביקורת מזמנת את המבוקר להבהרת נקודות 

טרם הברור סופי. רק לאחר מכן מגיע השלב עובדתיות ולברור פרטים שנראים לביקורת כי 

השלישי  שהוא הכנת דו"ח סופי במידת הצורך ועל פי העניין מאפשרת הביקורת למבוקר להעיר 

 ח הסופי."את הערותיו גם לאחר הדו

מחובתה של הביקורת לגלות רגישות רבה וזהירות כלפי המבוקר ובדרך כלל לבקר תהליכים 

 לעניינו של מבוקר.ופעולות של נושאים ולא 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


