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ביקורת על מערך ההסעות באגף החינוך

 .2כללי
במהלך החודשים מרץ-מאי ערכתי ביקורת בנושא מערך הסעות באגף החינוך .הביקורת בחנה את
מערך הסעות תלמידים בין השנים .1118-1121

 .1מטרת הביקורת


חתירה לרמת שירות נורמטיבית ,אדיבה ומחייבת של העירייה כלפי תלמידים



הגברת הבקרה על ההוצאות עבור הסעות תלמידים ומיצוי הכנסות העירייה ממשרד החינוך



שיפור והגברת הפיקוח על קבלני הסעות



שדרוג תהליכי עבודה וחיזוק שיתוף פעולה הפנים-אגפי בנושא הסעות

 .3הפעולות שבוצעו


בדיקה של המבנה הארגוני במדור היסעים



בדיקה של הוצאות והכנסות



בדיקת יישום הנחיות ביטחון ובטיחות



בדיקה בקרות העירייה על מדור היסעים



עמידה בדרישות החוק בנושא בטיחות תלמידים ומלווים

 .4הבסיס החוקי
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חוזרי מנכ"ל



חוק ליווי נסיעה בטוחה



חוק הסעות תלמידים נכים



חוק החינוך המיוחד



פקודת העיריות

 .5מבוא
עיריית בית שמש מקיימת מערך היסעים גדול ומורכב לתלמידי החינוך למוסדות החינוך השונים,
כאשר החלק הארי מההוצאה מיועד להסעות תלמידים בחינוך המיוחד.
משרד החינוך קבע כללים והנחיות להסעת תלמידים ומשתתף במימון הסעות על פי תבחינים
שנקבעו .ההסעות מתבצעות באמצעות חברות הסעה ובאמצעות התחבורה הציבורית.
מערכת ההיסעים הינה חלופה כלכלית ופדגוגית לבניית בתי ספר נוספים בעיר ומאפשרת
אינטגרציה בחינוך בין תלמידים בעלי רקע חברתי שונה .כמו כן המערכת נותנת מענה לצורכי
תלמידי החינוך המיוחד בכך שהיא מתחשבת בסוגי הלקויות השונים הקיימים בחינוך המיוחד
ומאפשרת לתלמידי החינוך המיוחד ללמוד בבתי ספר העונים על צורכיהם הייחודיים.
משרד החינוך משתתף בהוצאות עיריית בית שמש עבור הסעות בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד
בשיעור  71%מן העלות המאושרת .המשרד משתתף בהוצאות הסעה של תלמידים בחינוך המיוחד
לגילאי  0-12על פי החלטת ועדת השמה ,ערר או ועדת שיבוץ .משרד החינוך אינו נוטל חלק בארגון
ההסעות אלא משתתף במימונן בלבד ,כאשר ההתחשבנות עם הרשויות במקומיות הינה לפי שנת
לימודים.
חוזי ההתקשרות עם חברות ההסעה הינם על פי נוסח חוזה הסעה שהכין משרד החינוך .בחוזה
נקבעו כללים שונים לגבי סוג כלי הרכב ומפרטו בהם תבוצענה ההסעות ,התחייבויות חברות
ההסעה בנוגע לביטוחים ,ערבויות ,הוראות בטיחות ובטחון ,סידורים להסעת ילדים נכים וכו'.

הביקורת מודה על שיתוף הפעולה החיובי במהלך עבודתה עם מנהל אגף החינוך ,מנהלת מדור
הסעים ,סגנית גזבר-חשבת חינוך ומנהלת מדור חינוך מיוחד.
תגובת המבוקרים מופיעה בגוף דו"ח הביקורת.
 .6עיקרי הממצאים
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מכרז


נמצא כי אגף החינוך ,לאחר הודעת הוויתור של חברת "הסעות אלעד" על זכייתה
במסלולים ,פנה לקבלת הצעות מחיר למסלולים הנ"ל וזאת במקום לפנות בבקשה
למציעים הבאים.



מבדיקת הביקורת עולה כי במכרז  2101121נמסרו לחברת "ציר הסעות" ארבע קווים
שבמסלול ב'  6בית שמש-ירושלים ,במחיר של  ₪ 247וזאת בניגוד להחלטת ועדת מכרזים
שהכריזה שהזוכה היא חברת "ברזני" ,שהציעה את המחיר הזול ביותר מבין כל
המציעות ,בסך .₪ 212

חוזים


העירייה אינה מציינת בחוזים עם כל החברות ,הערכה כספית שנתית של התשלומים
שהעירייה מתחייבת לשלם במסגרת המכרז עפ"י התקציב שאושר לכל המסלולים.



הביקורת בדקה את תקינותם של החוזים שנחתמו עם חברות ההסעות במסגרת מכרז
 2101118ומצאה כי העירייה חתמה על חלק מחוזי הסעות מספר חודשים לאחר פרסום
תוצאות המכרז ולאחר שחברות ההסעות כבר החלו להסיע את התלמידים .כך נמצא כי
העירייה חתמה חוזה עם חברת "י.ד .הסעות" רק במרץ  ,1112כ 12-חודש מהחלטת ועדת
מכרזים .ליקוי זה חזר על עצמו במכרז החדש שפורסם ביוני  1121לקראת שנת הלימודים
תשע"א כאשר העירייה ח תמה על החוזים עם חברות הסעות כשמונה חודשים לאחר
זכייתם במכרז.



הביקורת מצאה כי קיים כשל חמור בהכנת בסיס הנתונים הדרוש לארגון ותכנון ההסעות
בזמן ,הנובע מחוסר כ"א במחלקת החינוך המיוחד ומאי הסדרת נהלים פנימיים
מתאימים המגדירים את התהליכים הדרושים ,יעדים ,עמידה בלוחות זמנים ואת תפקידי
ויחסי הגומלין בין מחלקת החינוך המיוחד לבין מדור היסעים.

מימון


פער המימון בין הוצאות העירייה בגין הסעות לבין שיעור השתתפות משרד החינוך
בשנה"ל תשס"ט נאמד בשיעור של  ,14%ובשנה"ל תש"ע בשיעור של  – 02%עלייה של
 22%לעומת תשס"ט.



אגף החינוך מממן לתלמידי החינוך המיוחד בטווח הגילאים ה'-י"ב הזכאים לכרטיסיות
עפ"י מרחק  211%מעלות הכרטיסיה ,ואילו לתלמידי החינוך הרגיל רק  21%מעלות
כרטיסיה ,בעוד שמשרד החינוך מעביר לעירייה בגין הסעות בתחבורה הציבורית לתלמידי
החינוך הן הרגיל והן לתלמידי החינוך המיוחד מימון בשיעור  71%מעלות הנסיעה פר
תלמיד ליום לפי עלות כרטיסיה.
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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 הלימודים הוגש במאי
 1112ודו"ח מסלולי הסעות לשנת תש"ע הוגש ביוני  ,1121דו"ח מסלולי הסעות לשנת
תשע"א לא הוגש נכון לסיום מועד כתיבת דו"ח הביקורת – יוני .1122

תשלום לחב' ההסעות


בנספח המפרט את ביצוע ההסעות לא צויינו "מספרי הקווים" בהתאם ל"מספרי
הקווים" המופיעים באגף החינוך וכפי שהם מוגשים ומדווחים למשרד החינוך .יצויין כי
חברות ההסעה לא נדרשו על ידי העירייה להגיש את דרישות התשלום על פי מספרי
מסלול אלא רק לפי שם המסלול.



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 מנהל אגף החינוך .יצויין כי מתאריך
 201121הנחה גזבר העירייה שכל החשבונות המועברים לתשלום על ידי חברות ההסעות
יבדקו ויאושרו לתשלום על ידי חשבת אגף החינוך לפני העברתם להנהח"ש.

פיקוח


בביקורת נמצא ,שההסעות שמבוצעות מחוץ לבית שמש מבוקרות לעיתים נדירות .לדברי
הממונה מפאת העומס המוטל עליה אין באפשרותה לצאת לביקורות מחוץ לעיר בית
שמש.

 .7פירוט הממצאים
 7.2תפקוד ומבנה ארגוני של מדור היסעים
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מדור היסעים באגף החינוך ,אחראי לטיפול בהסעות תלמידים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד וכן
על הסעות של אגף הרווחה .צוות המדור כולל את מנהלת המדור ומזכירה בלבד .יצוין כי מנהל
אגף החינוך (שפרש שבמרץ  )1122היה שותף פעיל ומעורב אישית בטיפול בסעות.
מדור הסעות עוסק בתחומים מגוונים ובכלל זאת:
א .ניהול מסלולי הסעות בחינוך המיוחד והרגיל – הכנת תשתית המסלולים.
ב .ניהול זכאות הסיוע ,תחבורה ציבורית ,חלוקת כרטיסיות לתלמידים זכאים מידי חודש.
ג .בדיקת מעקב וחשבונות חברות ההסעה.
ד .דיווח מסלולי הסעות תלמידים למשרד החינוך.
ה .טיפול בתלונות הורים ,מנהלים ועוד.
ו .קשר רציף עם חברות ההסעה.
ז .ביקורת הפעלת רכבים בשטח.
ח .הכנת חומר לועדת מכרזים ורכש בנושא הסעות.
לאור מכלול הפעולות הרבות המורכבות הנופלות על כתפי מדור הסעים ,במיוחד בהכנה של
מסלול ההסעות ושיבוץ התלמידים לקראת תחילת שנת הלימודים ,הביקורת ממליצה לתגבר את
המדור בעובד0ת נוספ0ת מקרב העובדים הקיימים או לחלופין על ידי עובד0ת כ"א ,שיועסק בין
החודשים יוני-אוגוסט (כולל).

 7.1מכרזים
א .מכרז 2101117
במאי  1118לקראת שנת הלימודים תשס"ח פרסמה העירייה מכרז ובו היא מזמינה את
חברות ההיסעים להציע מחירים להסעות תלמידים ו0או עובדי הוראה על פי התנאים,
הדרישות וההנחיות המפורטים במכרז.
למכרז זה ניגשו  21חברות הסעות אשר נדרשו להציע מחירים בהתאם וביחס למחירים
המרביים (מחיר המקסימום).
ועדת מכרזים במסגרת ישיבותיה בנושא ,קיימה שלוש ישיבות על מנת לדון ולהכריז על
חברות ההיסעים הזוכות על פי הקווים שפורסמו במכרז.
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ועדת המכרזים בישיבתה מיום  ,2.8.18לאחר שקיבלה סקירה על המכרז והמורכבות שבו
החליטה:
 .0לפסול את כל ההצעות שמעל למחיר המקסימום שבמכרז.
 .2להכריז על המציעים הזולים לפי הקווים על פי חוו"ד היועמ"ש.
ועדת מכרזים בישיבתה מיום  21.8.18בחנה את ההצעות ובהתאם לחוו"ד היועמ"ש החליטה
על החברות הזוכות כדלהלן:
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מבוטל עפ"י המלצת
אגף החינוך
מבוטל עפ"י המלצת
אגף החינוך
קרלוס
מבוטל עפ"י המלצת
אגף החינוך

72
62

קרלוס

72

ב.מ

מבוטל עפ"י המלצת
אגף החינוך
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ב .מכרז 17021
ביוני  1121פרסמה העירייה מכרז חדש לקראת שנת הלימודים תשע"א ובו היא מזמינה את
חברות ההיסעים להציע מחירים להסעות תלמידים ו0או עובדי הוראה על פי התנאים,
הדרישות וההנחיות המפורטים במכרז.
למכרז זה ניגשו  20חברות הסעות אשר נדרשו להציע מחירים בהתאם וביחס למחירים
המרביים (מחיר המקסימום).
ועדת מכרזים במסגרת ישיבותיה בנושא ,קיימה שלוש ישיבות על מנת לדון ולהכריז על
חברות ההיסעים הזוכות על פי הקווים שפורסמו במכרז.
ועדת המכרזים בישיבתה מיום  ,11.8.21החליטה להכריז על החברות הזוכות כדלקמן:
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221.2
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2
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2
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י

מעלה ח'
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2

221

יא
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אבו גוש
בני ברק

טרנ 24
טרנ 24

2
2

222
222

יג
יד
טו
טז
יז

רמלה
חשמונאים
מודיען עלית
פתח תקוה
מודיעין

טרנ 11
טרנ 24
טרנ 24
טרנ 24
טרנ 24

2
2
2
2
2

241
241
241
222
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גוש עציון
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 16בית"ר
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מודיעין
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2
טרנ 24
2
טרנ 24
0
טרנ
2
מונית

121
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210

כא

22
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מציע סכום
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ברזני 06
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ציר
הס'
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דקלה
י.ד.
דקלה
 100ברזני
ו 200ציר
הס'

הערות

דקלה נפסל.
סכום נמוך
משמעותית
מהאומדן.
לאחר שימוע הועדה
החליטה לפצל בין
ברזני ל.י.ד ביחס
הנ"ל למרות שברזני
היה יותר זול.
הוחלט להסמיך את
הגזבר ומנ' חינוך
להפחית מחיר של י.ד
בחצי  -₪ל.₪ 06-
עד שלוש תחנות
יותר משלוש תחנות
עפ"י המלצת מנ'
החינוך לפיצול קווים
עם כמות רכבים
גדולה
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 7.3מסירת מסלולים לביצוע לחברות שלא זכו במכרז
ועדת מכרזים החליטה בין יתר החלטותיה במכרז זה ,לפצל את מסלול מס' ב'  2בית שמש-
ירושלים ,בין חברת ברזני שהציעה מחיר בסך של  ₪ 247לנסיעה – שהוא המחיר הנמוך ביותר
מבין ההצעות – לבין חברת ציר הסעות שהציעה את המחיר הזול ביותר מבין שאר ההצעות
האחרות שהוצעו ,כך שציר הסעות תקבל  200וחברת ברזני  100מסך כלי הרכב הדרושים למסלול
זה .הפיצול נעשה משיקולי כמויות כלי רכב .ועדת מכרזים הסמיכה את הגזבר ואת מנהל אגף
חינוך לנהל משא ומתן להשוואת המחיר שהציעה חב' ציר הסעות למחיר שהציע חברת ברזני
הסעות.
מבדיקת הביקורת עולה כי לחברת ציר הסעות נמסרו הסעות של ארבע קווים נוספים שבמסלול ב'
- 6בית-שמש ירושלים במחיר של  ₪ 247וזאת בניגוד להחלטת ועדת מכרזים שהחליטה שהזוכה
היא חברת "ברזני" שהציעה מחיר של  ₪ 212שהוא המחיר הזול ביותר שהוצע למסלול זה .יצויין
כי חברת "ציר הסעות" הציעה למסלול זה מחיר של  ₪ 227בלבד .הביקורת מציינת כי העירייה
טרם חתמה חוזה עם חברת "ציר הסעות" מאחר שלא העבירו את כל המסמכים הדרושים
לחתימת חוזה.
הביקורת מציינת כי למעט מקרה ספציפי זה במכרז  18021לא מצאה הביקורת מקרים נוספים של
מסירת קווים לחברות שלא בהתאם למכרז.

 7.4מסלולים שנתקבלו במסגרת הצעות מחיר
כפי שעולה מן הטבלה ,במכרז  21018זכתה חברת "הסעות אלעד" במסלול  2א' (בית שמש-
מודיעין באמצעות טרנזיט) ,במסלול  2ב' (מבית שמש-מודיעין באמצעות מונית) ,במסלול  6ב'
(בית שמש -יהוד באמצעות מונית) .לאחר זכייתה של חברת "הסעות אלעד" במסלולים אלו,
הודיעה החברה לעירייה כי אינה יכולה לבצע את ההסעות הנ"ל והיא מוותרת על זכייתה.
נמצא כי אגף החינוך ,לאחר הודעת הוויתור של חברת "הסעות אלעד" על זכייתה במסלולים
כאמור ,פנה לקבלת הצעות מחיר למסלולים הנ"ל וזאת במקום לפנות בבקשה למציעים הבאים
בתור שהשתתפו במכרז ושהציעו את המחיר הזול השני לאחר חברת "הסעות אלעד".
החברות שזכו בביצוע הסעות במסלולים במסגרת הצעות המחיר ,במקום חברת "הסעות אלעד",
הם :חברת "א.ס .הסעות" – שזכתה בביצוע הסעה למודיעין באמצעות מונית בעלות של ₪ 011
לנסיעה ,חברת "הסעות דקלה" זכתה בביצוע הסעה למודיעין באמצעות טרנזיט בעלות של ₪ 267
לנסיעה ,וחברת "י.ד .הסעות" זכתה בביצוע הסעה ליהוד בעלות הסעה של  ₪ 212לנסיעה.
הביקורת מציינת כי המחירים כפי שהציעו חברות ההסעות הבאות בתור במכרז  2101118לאחר
חברת "הסעות אלעד" למסלולים הנ"ל היו זולות מההצעות המחיר שנתקבלו במסגרת קבלת
"הצעות מחיר" .להלן המחירים:
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שם המסלול

סכום שהוצע במכרז
בש"ח

סכום במסגרת
הצעות מחיר בפועל

מסלול  2א'

218

211

212

267

מסלול  2ב'

211

221

211

011

מסלול  6ב'

211

221

244

212

הביקורת מעירה כי העירייה היתה צריכה לנהוג במקרה הנ"ל שבו חברת הסעות מוותרת על
זכייתה במכרז לביצוע ההסעה על פי המקובל בדיני המכרזים ,ולפנות למציעים האחרים הבאים
בתור והזולים מבין המציעים במכרז ולא לבקש הצעות מחיר חדשות .פנייה לבאים בתור במכרז
ולא לבקש הצעות מחיר חדשות צריכה היתה להיעשות במיוחד במקרה זה כאשר החברה הודיעה
על ויתור סמוך מאוד להודעת העירייה לחברה על זכייתה בביצוע ההסעות.
מנהל אגף החינוך מסר בהתייחסותו לדו"ח כי מחירים אלו אושרו לאחר התייעצות ואישור משרד
החינוך על מימונם.
לאור התייחסות מנהל אגף החינוך הביקורת מעירה כי למרות שמשרד החינוך מאשר ומממן את
עלות הסעות במחירים הנ"ל ,אין זה פוטר את העירייה מלהתאמץ להפחית את מחירי ההסעות,
מאחר שהעירייה מממנת את יתרת הסכום שמעל  71%השתתפות משרד החינוך.

 7.5חתימה על חוזים
א .עיכוב הליך חתימת חוזים
הביקורת בדקה את תקינותם של החוזים שנחתמו עם חברות ההסעות במסגרת מכרז 2101118
ומצאה כי העירייה חתמה על חלק מחוזי הסעות מספר חודשים לאחר פרסום תוצאות המכרז
ולאחר שחברות ההסעות החלו להסיע את התלמידים .נמצא כי העירייה חתמה חוזה עם חברת
"י.ד .הסעות" רק במרץ  ,1112כ 12-חודש לאחר החלטת ועדת מכרזים .ליקוי זה חזר על עצמו
במכרז החדש שפורסם ביוני  1121לקראת שנת הלימודים תשע"א כאשר העירייה חתמה על
החוזים עם חברות הסעות כשמונה חודשים לאחר זכייתם במכרז.

ב .ציון שם המסלול
בהתאם לסעיף  1.2לחוזה" :הקבלן מתחייב בזה לבצע הסעות תלמידים בהתאם לתנאי חוזה זה
על בסיס המחירים ,שהוצעו על ידו בנספח א' לחוזה."...
הביקורת ה עלתה כי נספח א' לחוזה שנחתם עם כל קבלן לביצוע ההסעות ,כולל טבלה המכילה
את כל הצעות המחיר הראשוניות שהוגשו ע"י החברות וכן את המסלולים הראשיים ,אך אינו את
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מפרט את מספרי הקווים של כל מוסד ומוסד וכן את המחירים ,שאושרו לביצוע הקבלן ,בידי
ועדת המכרזים.
הביקורת בדעה כי נספח א' לחוזה הכולל את מחירי ביצוע ההסעות במסלולים השונים ,אמור
לכלול לגבי כל חברה בנפרד את כל מספרי הקווים הסופי שזכתה החברה ,ולא רק את שם
המסלול הראשי כדוגמת "פנימי בית שמש" וכו' .כמו כן יש לאשר על גבי הנספח בחתימת שני
הצדדים להתקשרות.

ג .הגדרת מכסת התקציב השנתי
עוד נמצא כי העירייה אינה מציינת בחוזים עם כל החברות הערכה כספית שנתית של התשלומים
שהעירייה מתחייבת לשלם במסגרת המכרז ,עפ"י התקציב שאושר לכל המסלולים .הביקורת
מעירה כי על העירייה לערוך חישוב שנתי של ההוצאה הכספית עבור ההסעות בכלל ושל כל חברה
בנפרד ,על פי כמות המסלולים השנתית והמחירים בהם זכו החברות במסגרת המכרז ולציין את
סכום התמורה בחוזה.
הביקורת מעירה כי אי ציון התשלום בגוף החוזה מהווה פתח לחריגה מתקציב ההסעות ונותנת
"יד חופשית" להגדלת כמויות הסעות ומחירם ללא כל בקרה נאותה ללא קבלת החלטות מסודרת
במקרה של שינויים נדרשים .עוד מציינת הביקורת כי ציון הסכום בחוזה מהווה כלי בקרה המונע
חריגות במשך השנה על ההוצאות של אגף החינוך ועל התנהלותו בנושא הסעות.
יצויין כי מאז שהועברו אליה האחריות לבדיקת חשבונות הסעות חינוך אין היא מאשרת
מסלולים שלא על פי נספח המחירים המצורף לחוזה והחתום על ידי גזבר ,ראש עיר וחברת
הסעות.

 7.6תכנון וארגון ההסעות ומסלולם
ארגון ההסעות וביצוען חל על הרשות המקומית שהתלמידים מתגוררים בתחומה .משרד החינוך
אינו נוטל חלק בארגון ההסעות ,אלא משתתף במימונם בלבד .לא מתבצעות הסעות באופן ישיר
על ידי מוסדות חינוך אלא רק על ידי הרשויות ,ולפיכך ,גם לא מועברת השתתפות משה"ח ישירות
למוסדות החינוך אלא רק לרשויות.
תכנון מסלול ההסעות מתבצע על ידי מנהל האגף (שפרש במרץ  )1122בשיתוף מנהלת מדור
היסעים ,וזאת על סמך נתונים שאמורים להתקבל ממדור חינוך מיוחד לגבי תלמידי החינוך
המיוחד.
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך נקבעו כללים והוראות להסעת תלמידים במערכת החינוך .על פי
החוזר:
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 .2הסעת התלמידים מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתמידים שבאזור מגוריהם אין בתי
ספר ,או שבית הספר נמצא בריחוק ניכר מביתם.
 .1בחינוך הרגיל – משרד החינוך משתתף בהוצאות הסעה לגני חובה ולבתי ספר מכתה א'
עד י' ועד בכלל.
 .0בחינוך המיוחד – משתתף המשרד בהוצאות הסעה לגילאי  12 -0לבתי ספר רשמיים,
לבתי ספר "מוכרים שאינם רשמיים" ולגני ילדים ,על פי החלטת ועדת שיבוץ.
 .4חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות ,התשנ"ד 2224 -מחייב את הרשות
המקומית להסיע ילד נכה למוסד חינוכי שהוא לומד בו.
בסעיף  2.4א' ו-ב' לחוזר נקבע המרחק המצדיק השתתפות בהוצאות הסעה כדלקמן:
 .2המרחק המזערי בין מקום המגורים לבית הספר הקרוב ביותר המצדיק השתתפות
בהוצאת ההסעה היא:
-

לתלמידים מגן חובה ועד כיתה ד' (ועד בכלל) מ 1 -ק"מ.

-

לתלמידים מכתה ה' ומעלה מ 0 -ק"מ.

 .1תלמידי החינוך המיוחד ,החל מכיתות הגן של גילאי  0ועד גיל  ,12הסובלים
מהמוגבלויות המפורטות להלן :זכאים להסעה מאורגנת מיוחדת ,ללא קשר להגבלת
מרחק:
-

תלמידים עם פיגור קשה0עמוק סיעודי.

-

משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות.

-

אוטיסטיםPDD0

-

בחוזר פורט  6מוגבלויות נוספות

עיריית בית שמש קבעה כי תלמידים בגילאי כיתות א' עד ד' (כולל) הלומדים במסגרות החינוך
המיוחד יוסעו באמצעות הסעות מאורגנות ולגבי שאר תלמידי החינוך המיוחד מכיתה ה' ומעלה
וכן לגבי כל תלמידי החינוך הרגיל מגן חובה ומעלה ,נסיעותיהם ימומנו באמצעות התחבורה
הציבורית באמצעות כרטיסיות שיחולקו על ידי העירייה ,ולא בהסעות המאורגנות.
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 7.7ארגון ואיסוף מידע על נתוני התלמידים הזכאים להסעות
א .כללי
שלב איסוף המידע על כל התלמידים הזכאים להסעות או למימון הסעות הינו השלב החשוב
ביותר בתכנון ובארגון הסעות בפועל .לדעת הביקורת אגף החינוך צריך לפעול להכנת בסיס
הנתונים הדרוש לתכנון מערך הסעות (למעט חריגים) עד לתאריך  01ליולי לכל היותר .בסיס
הנתונים צריך לכלול את כל הפרטים הרלוונטיים לצורך ארגון ההסעות על ידי מדור היסעים
לקראת פתיחת שנת הלימודים ב  2לספטמבר.
הביקורת סבורה כי יש חשיבות רבה להגעתו בזמן של המידע הנדרש לידי האחראים על ההסעות,
שכן עיכוב בהעברתו עלול לשבש באפן קשה את תהליכי העבודה של המחלקה ולפגוע בהסדרת
ההסעות במועדן ,כפי שתציין הביקורת בהמשך.
הביקורת מצאה כי קיים כשל חמור בהכנת בסיס הנתונים הדרוש לארגון ותכנון ההסעות בזמן,
הנובע בעיקר מחוסר כ"א במדור חינוך מיוחד ומאי הסדרת נהלים פנימיים מתאימים המגדירים
את התהליכים הדרושים ,יעדים ,עמידה בלוחות זמנים ואת תפקידי ויחסי הגומלין של המחלקות
השונות עם מדור היסעים בכל מה שקשור להכנה וארגון ההסעות.
להלן תיאור המפרט את התהליכים המבוצעים בפועל:

ב .תלמידי החינוך המיוחד המוסעים בהסעות מאורגנות
מידע על תלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד אמור להתקבל ממחלקת החינוך המיוחד
וזאת לאחר קבלת החלטות ועדת ההשמה הקובעת את הלקויות מהם סובל הילד והודעת ועדת
שיבוץ הקובעת את המוסד בה ילמד התלמיד .החלטות ועדת שיבוץ נשלחות למוסד או לבית
הספר ולמדור היסעים הכוללת את פרטי התלמיד וכתובת המוסד החינוכי בו שובץ .בהתאם
להחלטות ועדת שיבוץ ,מדור היסעים משבץ את התלמידים בגילאי גן  -ד' כולל ,בהסעות מטעם
העירייה.
תלמידים מכיתה ה' ומעלה זכאים לקבלת מימון נסיעותיהם בתחבורה הציבורית באמצעות
כרטיסיות .ילדים עם צרכים מיוחדים הסובלים מנכויות0לקויות קשות ,משובצים בכלי רכב
מיוחדים ומדווחים בד"כ במסגרת "פר תלמיד".
הביקורת מציינת כי מדור היסעים אינו מודיע לתלמידי החינוך המיוחד הזכאים עפ"י מרחק
למימון הסעות באמצעות התחבורה הציבורית ,או לחילופין הודעות לבתי הספר בהם הם לומדים
בכיתות ה' ומעלה ,על זכאותם לקבלת כרטיסיות.
מנהלת מדור היסעים מסרה לביקורת כי מדור חינוך המיוחד מעבי אליה מידע על הודעות שיבוץ
בעקבות החלטות ועדות השמה בלבד .לדבריה המידע המועבר אליה אינו מספק ואינו מלא ,ונדרש
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להעביר נתונים נוספים המציגים את כל מצבת התלמידים במערכת החינוך המיוחד כולל עדכונים
ושינויים בגין עזיבת תלמידים את מקום המגורים ,שינוי כתובת ,סיום הלימודים של תלמידי
כיתה י"ב ,אי הגעת תלמידים ששובצו במסגרת ועדות השמה ושיבוץ ועוד.
מנהלת מדור היסעים הוסיפה כי אין זה מתפקידה לעקוב אחר העדכונים והשינויים שנוצרים
במערכת החינוך המיוחד ,ולבדוק האם אכן ממשיך תלמיד ללמוד בשנת הלימודים העוקבת.
לדבריה היא מבקשת ודורשת מידי שנה שיועברו אליה רשימות מסודרות הכוללות פרטים על
המוסד הלימודים ,כתובת וסוג הליקוי של כל התלמידים בטבלאות מסודרות.
עוד הוסיפה כי גם לגבי הודעות השיבוץ במסגרת ועדות השמה ,קיימת בעיה בהעברת החומר
ממדור החינוך המיוחד ,כאשר לטענתה לא כל ההודעות מתקבלות במדור היסעים או שהודעות
השיבוץ מגיעות מאוחר כדוגמת השנה הנוכחית תשע"א בה החומר הועבר במלואו באיחור רב.
בחודש אפריל  1121מדור היסעים פעל באופן יזום והתקשר לכל המסגרות לקבלת מידע על כל
התלמידים בחינוך המיוחד ועדכן את הטבלאות המצויות בידם .בהסתמך על המידע שקיבלו,
ומתוך היכרות את הכתובות (הן של התלמידים והן של מוסדות החינוך) משובצים התלמידים
במסלולים ,תוך קביעת סדרי האיסוף ,התחשבות במשך הנסיעה וכיוצ"ב.
לאור האמור לעיל הביקורת ממליצה להגביל את זמני המצאת המידע למדור היסעים באופן
שלעוסקים במלאכה יוותר זמן סביר להיערך לתכנון ההסעות בצורה יעילה .הביקורת סבורה ,כי
יש חשיבות רבה להגעתו בזמן של המידע שלעיל לידי האחראים על ההסעות.
הביקורת מעירה כי כתוצאה מעיכוב בהעברת המידע על התלמידים הלומדים בחינוך המיוחד
בשלמותו ,נגרמים שיבושים קשים בתהליכי העבודה של המחלקה ,כגון :אי הסדרת ההסעות
במועדן וכן עיכוב בהעברת הדיווחים למשרד החינוך ,תוספות של קווי נסיעה ,ובסופו של דבר גם
לעיכוב בהעברת תשלומי משרד החינוך לעירייה.
לאור טענותיה של מנהלת מדור היסעים בנושא העברת חומר ממחלקת החינוך המיוחד ,נפגשה
הביקורת עם מנהלת מדור חינוך מיוחד על מנת לברר את יחסי הגומלין בכל מה שקשור להעברת
המידע לקראת שיבוצם של תלמידי החינוך המיוחד בהסעות.
מנהלת מדור חינוך מיוחד מסרה לביקורת כי ישיבות ועדות השמה מתכנסת בחודשים אפריל-
מאי בהם לקבלת החלטות לגבי כל הבקשות המוגשות ,ובחודשים יוני-יולי מתכנסת ועדת שיבוץ.
בהתאם להחלטות ועדת השמה ,מנהלת מדור חינוך מיוחד משבצת את כל התלמידים וכל הודעות
השיבוץ – הכוללות את פרטי התלמיד ,כתובתו ,המוסד בו שובץ וכתובת ביה"ס – מונפקות
ונשלחות לגורמים הרלוונטיים כולל מדור היסעים ,על מנת לשבצו בהסעה המתאימה.
לדבריה ,אין ביכולתה לדעת על כל השינויים כפי שפורט לעיל ומעולם לא נדרשה ואין מתפקידה
להעביר את החומר על פי המתכונת שמבקשת מדור היסעים .לדבריה ,על מדור היסעים לעדכן כל
שנה את הרשימות הבסיסיות הקיימות אצלם בהתאם להודעות השיבוץ .לגבי שינויים שונים,
באחריות בית הספר לעדכן להעביר את המידע למדור היסעים.
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העתקי ההודעות לעניין השיבוצים במוסדות החינוך מועברות באופן ידני למדור היסעים לצורך
שילוב התלמיד במסלולי ההסעה .הביקורת בדעה ,כי מאחר שעבודתה של ועדת השיבוץ מתנהלת
באופן ממוחשב ,יש לשקול יצירת ממשק שישרת את מדור חינוך מיוחד ומדור היסעים ,כך שנתוני
השיבוץ למוס דות החינוך יועברו לאחראים על ההסעות באופן ממוחשב – דבר שיקל על תכנון
מערך ההסעות.
מנהלת מדור חינוך מיוחד ציינה בפני הביקורת את העומס המוטל עליהם והתפקידים שבתחום
אחריותה הכוללים:
-

אחריות וטיפול בכ 2,111-תלמידים המשובצים במסגרות החינוך המיוחד

-

השמה ושיבוץ ילדים במסגרות מיוחדות

-

שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגיל

-

תכנון תוכניות לפיתוח מוסדות החינוך המיוחד לסוגיהם השונים

-

תקצוב והפעלה של מסגרות החינוך המיוחד

-

טיפול ,פיתוח והכשרה מקצועית של הצוותים החינוכיים-טיפוליים

-

יעוץ ,הדרכה וליווי מסגרות החינוך המיוחד

-

יעוץ וקבלת קהל וליווי הורים

-

שיבוץ סייעות

לאור המורכבות והעומס המוטל על מדור החינוך המיוחד נדרש ממנהלת אגף החינוך לקיים דיון
דחוף על מנת לבחון תגבור המחלקה בעובד0ים נוספים ומקצועיים אשר ירכזו ויסייעו במכלול
המטלות של המחלקה .לשם השוואה בדקה הביקורת את כוח האדם הקיים במדור חינוך מיוחד
בעיר אחרת ומצאה כי המחלקה מאוישת על ידי שש עובדות בתפקידים :מנהלת מחלקה ,מרכזת
ועדות השמה ,שתי מזכירות ,אחראית חינוך מיוחד בגיל הרך ורכזת סייעות.
יצוין כי מס' התושבים בעיר שנלקחה לשם השוואה פחותה במקצת ממספר תושבי העיר בית
שמש ובמצב סוציו אקונומי גבוה יותר .כמו כן המרקם חברתי הומוגני ופשוט בהרבה מאשר
המרקם החברתי המורכב והמסובך הקיים בעיר בית שמש אשר דורש כח אדם ,מקצועי ומיומן,
בנוסף למצבת הקיימת היום והעומדת על מנהלת מחלקה ומזכירה בלבד.
כמו כן הביקורת מעירה וממליצה למנהלת אגף החינוך להסדיר בדחיפות בנוהל מסודר את יחסי
הגומלין בין מדור החינוך המיוחד ובין מדור היסעים ,לסקור את התהליכים בנושאים הקשורים
להכנה תכנון ההסעות וארגונם ,ולהגדיר במדויק את תפקידי מדורים אלו ,כך שעד  2.7.1122תוכן
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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 חריגים בשוליים).
עוד ממליצה הביקורת להסדיר את אופן העברת המידע ממוסדות החינוך המיוחד בעיר בית שמש
ומחוצה לה ,ולפרסם נוהל הקובע את אופן העדכון לגבי תלמידים שנדרש לגביהם מידע על שיבוץ,
המשך או עזיבת מסלול הסעה.

ג .תכנון המסלולים
בניית תוכנית ההסעות צריך להיות במגמת חסכון וצמצום כמות הקווים וכמות כלי הרכב
הפועלים בפרויקט ההסעות באופן יעיל ,זאת משום שלא ניתן לצמצם את כמות הילדים
שזכאותם נקבעה על-ידי ועדת ההשמה.
מעיון מנתוני המסלולים בהסעות של שנת תשע"א קיימים מסלולים אשר לדעת הביקורת מספר
הילדים אינו מצדיק שימוש במספר הרכבים שנקבע ,בעיקר במסלולים המופעלים בתוך בית
שמש .לדעת הביקורת למרות שקיים אישור והחזר כספי של משרד החינוך על הקווים ,יש לעשות
מאמצים נוספים לצמצום מספר כלי הרכב אשר יביא לחסכון כספי של העירייה .אך מחד גיסא יש
הביקורת בדעה כי מערך ההסעות הינה הנקודה "הגמישה" שאותה צריך לבחון ביסודיות רבה,
במטרה לשלב יותר ילדים בכל קו הסעה ועל ידי כך לצמצם את כמות קווי ההסעה ו0או את כמות
כלי הרכב ,צעד שיקטין את המימון העודף של העירייה.
עם זאת הביקורת מציינת כי יש לוודא שצמצום כלי הרכב מטעמי חסכון יבוצעו תוך מינימום
פגיעה בזמני איסוף ופיזור הילדים.

ד .מימון נסיעות בתחבורה הציבורית
 .2חלוקת כרטיסיות
משרד החינוך מעביר את מימון הסעות באמצעות כרטיסיות לתלמידי החינוך הרגיל לפי רשימות
הקיימות במערכת "הסעות נט" בה מצוי כל פרטי התלמידים הגרים בעיר בית שמש והכוללים את
פרטי בית הספר ,כתובת בית הספר ,כתובת מגורי התלמיד ועוד .באמצעות מידע זה בודק משרד
החינוך את זכאותם של התלמידים למימון הסעה באמצעות כרטיסיות בהתאם לקריטריון של
מרחק שנקבע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך .כפי שנכתב לעיל ,בפועל ,לא כל התלמידים הזכאים
למימון תחבורה ציבורית ושבגינם מועברים כספים לעירייה ממשרד החינוך ,מממשים את
זכאותם לקבלת כרטיסיות מאגף החינוך.
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מנהלת מדור היסעים מסרה לביקורת כי מידע לגבי תלמידים הלומדים בחינוך הרגיל הזכאים
למימון נסיעותיהם (באמצעות כרטיסיות) ,אמור להיות מועבר למדור על ידי הורי התלמידים או
בתי הספר בהם לומדים התלמידים .חלוקת הכרטיסיות לתלמידים מתבצעת ישירות באגף
החינוך בלבד.
לדעת הביקורת על אגף החינוך להסדיר בנוהל את אופן חלוקת כרטיסיות לתלמידים הלומדים
במסגרות בבית שמש באמצעות בתי הספר ולא בחלוקה ישירות לתלמידים המתבצעת במדור
היסעים .יש לקבוע בנוהל את אופן הבקרה מטעם העירייה על חלוקת הכרטיסיות בבתי הספר
כגון החזרת כרטיסיות משומשות וספירת מלאי וכו'.
אגף החינוך של העירייה מעביר לתלמידי החינוך המיוחד שבטווח כיתות ה'-י"ב מימון הוצאות
נסיעותיהם בשיעור  211%מעלות הכרטיסיות בעוד שלתלמידי החינוך הרגיל רק  21%מעלות
כרטיסיה וזאת למרות שמשרד החינוך מעביר לעירייה ,הן לתלמידי החינוך הרגיל והן לתלמידי
החינוך המיוחד  71%מעלות הנסיעה פר תלמיד ליום לפי עלות כרטיסיה.
הביקורת מעירה כי ההחלטה להעניק  21%מעלות כרטיסיה ( 11ניקובים) לתלמידי החינוך הרגיל
לעומת  211%מעלות כרטיסיה לתלמידי החינוך המיוחד לא התקבלה בצורה מסודרת על ידי
הנהלת העירייה .לדעת הביקורת החלטה כזו ראוי שתובא לדיון והחלטה בפני הנהלת העיר על
מנת לקבוע מדיניות וקריטריונים ברורים ואחידים.
הביקורת סוברת כי בסמכות העירייה לקבל החלטה בנוגע למחויבותיה בגין גובה המימון שהיא
מממנת את תלמידי החינוך הרגיל או המיוחד מעבר להשתתפות משרד החינוך והחלטות אחרות
הנוגעות להסעות תלמידים.
הביקורת מעירה כי החלטות מעין אלו צריכות להתקבל על ידי ההנהלה הבכירה של העירייה תוך
שקיפות מלאה ולאחר שהוצגו בפניה כל הנתונים והניתוחים הכלכליים המפרטים את הוצאות
העירייה והכנסותיה ממשרד החינוך על סוגיהן הכוללות; הכנסות מכרטיסיות – פר מסלול ופר
תלמיד ,וכן מידע לגבי אחוז השתתפות משרד החינוך לפי סוגי ההכנסות והיבטים נוספים של
כדאיות מול תועלת.
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 7.8הוצאות והכנסות עבור הסעות
להלן פירוט ההוצאות והכנסות לשנים  1117-1121בש"ח כפי שנמסרו על ידי חשבת החינוך
שבעירייה:
מס'
סידורי

שנת
כספים

2008
1
2008

2009
2
2009

2010
3
2010

הנושא

סכום הוצאה

הכנסה
ממשרד החינוך

הסעות
תלמידים
מורים
הסעות ח.
מיוחד
סה"כ

986,539
55,519

479,665
239,898

7,512,263
8,554,321

3,218,967
3,938,530

הסעות
תלמידים

2,124,887

2,184,265
248,189

הסעות ח.
מיוחד
מורים
סה"כ

השתתפות
הורים
בהסעות
רמב"ש

222,993

222,993
172,821

4,643,125

7,988,898
461,781
10,575,566

7,075,579

172,821

הסעות
תלמידים
מורים
הסעות ח.
מיוחד

1,172,293
13,224

2,051,411
301173

37,226

5,883,017

6,398,817

סה"כ

7,068,534

8,751,401

סה"כ כללי

26,198,421

19,765,510

37,226
433,040

סה"כ הכנסות

הפרש בין
תקבולים
שהתקבלו
בפועל לבין
הוצאות בפועל

702,658
239,898
3,218,967
4,161,523

-4,392,798

2,357,086
248,189
4,643,125
0
7,248,400

-3,327,166

2,088,637
301,173
6,398,817
0
8,788,627
20,198,550

1,720,093
-5,999,871
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להלן פירוט הוצאות והכנסות לשנה"ל תשס"ט-תש"ע שנמסרו ע"י חשבת משרד החינוך:

מס'
סידורי

1

2

שנת
לימודים

הנושא

תשס"ט
הסעות
 9/08-8/09תלמידים
הסעות ח.
 9/08-8/09מיוחד
מורים
סה"כ
תש"ע
הסעות
 9/09-8/10תלמידים
הסעות ח.
 9/09-8/10מיוחד
מורים
סה"כ
סה"כ כללי

סכום הוצאה

הכנסה
ממשרד החינוך

השתתפות
הורים
בהסעות
רמב"ש

1,796,604

1,813,174

126,665

7,738,928

5,123,930
249,956
7,187,060

126,665

9,535,532

סה"כ הכנסות

סכום האמור
להתקבל ממשרד
החינוך 81%

הפרש בין
תקבולים
שהתקבלו
בפועל לבין
אישור משרד
החינוך

1,939,839
5,123,930
249,956
7,313,725

1,457,485

1,248,273

175,429

8,750,593
293,734
10,501,812

5,469,032
206,516
6,923,821

175,429

5,469,032
206,516
7,099,250

4,0,,30,22

12011,0441

,,40,02

1202140031

2,348,472

7,628,426

1,423,702

3,577,991

8,401,450
16,029,875

מהטבלה עולה כי בשנת הלימודים תשס"ט נאמד סכום ההוצאה של הסעות בסך ₪ 2,202,201
וסכום הכנסה ממשרד החינוך נאמד בכ ,₪ 8,278,161-סכום המהווה  82%מסך ההוצאה על
הסעות ,חריגה של  2%בלבד משיעור השתתפות משרד החינוך בהסעות (.)71%
בשנת הלימודים תש"ע סכום ההוצאה בגין הסעות חינוך נאמד בסך  ₪ 21,212,721וסכום
ההכנסה ממשרד החינוך נאמד בסך  ₪ 6,210,712המהווה  66%מסך ההוצאה על הסעות ,חריגה
של  24%מהשתתפות משרד החינוך בהסעות (.)71%
פער המימון בין הוצאת העירייה בגין הסעות לבין שיעור השתתפות משרד החינוך בשנה"ל
תשס"ט נאמד בשיעור של  12%ובשנה"ל תש"ע בשיעור של  04%עלייה של  2%לעומת תשס"ט.
הביקורת מבקשת לציין כי ההכנסות עבור הסעות ממשרד החינוך כוללים גם את מימון הסעות
תלמידים בתחבורה הציבורית באמצעות חלוקת כרטיסיות לתלמידי החינוך הרגיל ותלמידי
כיתות ה'-י"ב בחינוך המיוחד (למעט לקויות קשות המוסעים בהסעות מאורגנות).
לאור עובדה זו עולה כי הכספים המועברים ממשרד החינוך בגין נסיעה בתחבורה ציבורית
מסבסדים את ההסעות המאורגנות על ידי העירייה באמצעות חברות ההסעות ,ולמעשה ניתן
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לומר שהחריגה בין ההכנסות ממשרד החינוך לבין הוצאות העירייה בפועל על פי מסלול (הסעות
מאורגנות) הינה גדולה יותר מכפי שנראה.
הביקורת מעירה כי פער המימון בין ההכנסות להוצאות מהווה נטל כבד על העירייה וכל חריגה
מעבר ל 11% -עליו מתחייבת העירייה לתשלום ,מכביד על תקציב העירייה ביתר שאת .על אגף
החינוך לבדוק את כל ההיבטים שגרמו לעליה של פער המימון ולפעול להקטנת פער מימון זה
למינימום ככל שניתן.

 7.9פיקוח ובקרה על החשבונות המוגשים לתשלום
א .השתתפות משרד החינוך במימון ההסעות
אופן ההתחשבנות עם משרד החינוך אמור להתבצע על פי התהליך כדלקמן:
מידי שנה אמור להיות מוגש במהלך חודש דצמבר או לכל היותר עד חודש מרץ למנהל גף הסעות
והקצאות במשרד החינוך ,דו"ח ידני לגבי שנת הלימודים הנוכחית ,הכולל :פירוט המסלולים,
מספר כלי הרכב ,מס' התלמידים ,שם המוסד החינוכי והעלות היומית לכל קבלן הסעה (כפי
שאושרה ע"י העירייה) .נציג משרד החינוך בודק את הדו"ח ומעביר לעירייה ,במהלך אותה שנת
הלימודים ,פרוטוקול המפרט את מספרי המסלול ,כלי הרכב ,התלמידים והעלויות שהוכרו על ידו
לתשלום.
דו" ח במתכונת דומה מוגש ע"י העירייה במהלך סוף שנת הלימודים לגבי הסעות ,שהתקיימו
בחגים ובמהלך החודשים יולי-אוגוסט; לגבי דו"ח זה אמורה לקבל העירייה הודעה לעניין
אישורם בלבד (ללא פירוט נלווה).
בפועל נמצא כי 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 הלימודים תשע"א הוגש
הוגש רק בסוף שנת הלימודים (יוני )1122
מעיון בפרוטוקול ועדת ההסעות לשנת תשס"ט בישיבתה מיום  11.2.12נמצא ,כי הועדה דנה
בדיווחי ההסעות של תלמידי ההסעות של החינוך המיוחד (פר מסלול) והחליטה לאשר את רוב
רובו של המסלולים שדווחו על ידי העירייה ,למעט מקרים בהם לא אושרו  07תלמידים
במסלולים שונים מפאת אי זכאותם להסעה מאחר שלא עונים על קריטריונים .להלן המקרים:
 .2מסלול מס'  802לא אושרו  0תלמידים.
 .1מסלול מס'  844לא אושרה תלמידה אחת.
 .0מסלול מס'  847לא אושרו  4תלמידים.
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 .4מסלול מס'  821לא אושרו  0תלמידים.
 .2מסלול מס'  822לא אושרו  28תלמידים.
 .6מסלול מס'  881לא אושרו  2תלמידים.
 .8מסלול מס'  714לא אושרו  2תלמידים.
כמו כן ועדת הסעות בישיבתה מיום  6.8.21דנה בדיווחי הסעות תלמידים לשנת תש"ע והחליטה
לאשר את כל דיווחי ההסעות שהועברו אליה על ידי אגף החינוך.
מנהלת מדור היסעים מסרה לביקורת בהתייחסותה כי התלמידים במסלולים שהוגשו לשנת
תשס"ט הנ"ל לא אושרו מאחר וועדות השמה של התלמידים לא היו בתוקף.
בנוסף מסרה מנהלת מדור היסעים לביקורת כי הסעות שהעירייה מבצעת במסגרת ההסעות
המאורגנות לבית ספר לשפות ותרבויות ,הסעות תלמידים אתיופים מבית שמש הוותיקה לבית
ספר אהבת ישראל ברמת בית שמש ,והסעות ממוסדות לימוד למסגרות חוץ בית ספרית בתוך
ירושלים כמו מועדוניות ,אינם מאושרות על ידי משרד החינוך ולא הוגשו על ידי העירייה בקשות
למשרד החינוך למימון הסעות אלו ,כך שלמעשה מסלולים אלו ממומנים במלואם על ידי
העירייה.
כאמור לעיל ,הבקשה לקבלת החזרים ממשרד החינוך ,מוגשת מדי שנה במתכונת של דו"ח הבנוי
לפי שנת לימודים ,ואילו ההחזרים המתקבלים בפועל במהלך השנה ,מתקבלים מדי חודש כסך
כולל (בתוספת הפרשים מחודשים קודמים) ללא פירוט והסבר על מהות ההחזר ,ונרשמים בספרי
העירייה לפי שנת כספים – דבר המקשה על ביצוע השוואה בין הסכום המבוקש לסכום ששולם.
הביקורת מציינת כי מאחר ומדור היסעים מגישה את דיווחי ההסעות רק לקראת סוף שנת
הלימודים ,התקבולים לעירייה מועברים כמקדמות על סמך נתוני השנה הקודמת ולא על סמך
נתוני אמת .עם אישור דיווחי ההסעות על ידי ועדת הסעות מבוצע עידכון ,והתקבולים מועברים
בתוספת או בקיזוז הפרשים מחודשים קודמים.
הביקורת מעירה כי מאחר שהדיווחים מוגשים מאוחר מאוד (בסוף שנת הלימודים) ,מועברות
לעירייה במשך כל השנה מקדמות עבור שנה הקודמת .משכך התקבולים נרשמים ע"י העירייה
מבלי שקיימת אפשרות לבצע כל בדיקה השוואתית לגבי הסכומים ,שהתקבלו בפועל ,לעומת
הסכומים שהיו אמורים להתקבל מידי חודש בחודשו.
כמו כן נמצא כי רישום ההכנסות ממשרד החינוך וחלוקתן בין סעיפי ההכנסה השונים ,מבוצעים
בידי חשבת החינוך באגף הגזברות וזאת ללא בדיקה באופן קבוע ושוטף ,במשך כל השנה ,בין
ההכנסות בפועל ממשרד החינוך לבין ההוצאות בפועל של ההסעות .הביקורת ממליצה לבצע
בדיקה קפדנית לגבי המסלולים שאושרו על ידי המשרד ולוודא ולבדוק באופן שוטף במשך כל
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השנה ,בעזרת דו"חות אקסל הנמצאים במערכת מית"ר ,כי כל המסלולים אכן אושרו ע"י המשרד
ויש בגינם החזר כספי בפועל.
מנהל אגף החינוך (הפורש) מסר לביקורת כי לאחר אישור פרוטוקול על ידי משרד החינוך הוא
היה בודק את מסלולי הסעות שאושרו בפרוטוקול ובהתאם היה שולח למשרד החינוך מכתב
ערעור על החלטת הוועדה ובקשה להשתתפות במימון מסלולים בהתאם .
הביקורת מעירה כי בדיקת הפרוטוקול על ידי מנהל אגף החינוך נעשתה אך ורק לגבי המסלולים.
בעוד שבדיקה קבועה ושוטפת ,במשך כל השנה ,בין ההכנסות בפועל ממשרד החינוך לבין
ההוצאות בפועל של ההסעות לא היתה מבוצעת.
הביקורת מציינת כי מכתב ערעור לגבי אישור הפרוטוקול נשלח מס' חודשים לאחר סיום שנת
הלימודים .לדוגמא ערעור על אישור פרוטוקול לשנת תשס"ט מיום  1ביוני  1112נשלח ב.22 -
לאוקטובר  1112ומכתב ערעור לשנת תש"ע טרם נשלח .יצויין כי משרד החינוך טרם הגיב לערעור
העירייה על פרוטוקול לשנת תשס"ט.
לדעת הביקורת העברת דיווחי המסלולים בזמן וללא עיכובים היה מאפשר ומקל על משרד החינוך
לתקן הפרוטוקול בעקבות ערעור ביתר קלות ובזמן( אם היה צורך).

ב .אופן הגשת חשבונות לתשלום
דרישות לתשלום עבור ביצוע הסעות המוגשות על ידי חברות ההסעות לעירייה ,מוגשות בצירוף
נספח המפרט את ימי הסעה ,מספר רכבים ,עלות הסעה ,מספר פיזורים ואיסופים ליום ,וכן את
שם המסלול בהתאם לזכייתו במכרז או בהצעות מחיר הכולל רק את שם המוסד אליו היו
מוסעים התלמידים ושם העיר בו מצוי המוסד (במקרה של נסיעה מחוץ לעיר).
בנספח המפרט את ביצוע ההסעות המצורף לדרישות תשלום המוגשות ע"י חברות ההסעות ,לא
צויינו "מספרי הקווים" בהתאם ל"מספרי הקווים" המופיעים באגף החינוך וכפי שהם מוגשים
ומדווחים למשרד החינוך ,אלא רק את שמות הקווים .יצויין כי חברות ההסעה לא נדרשו על ידי
העירייה להגיש את דרישות התשלום על פי מספרי מסלול אלא רק על ידי שם המסלול.
הביקורת מעירה כי הגשת חשבונות לתשלום עם ציון מספר מסלול מהווה נתון חשוב וכלי לפיקוח
ובקרה נאותה מצד הגזברות על פעילות אגף החינוך ועל חברות ההסעה .אי ציון "מספרי הקווים"
עלולים לגרום להגדלת נפח ההסעות במסלול הראשי שחברת הסעה זכתה בו לדוגמא :הגדלת נפח
תתי המסלולים במסגרת המסלול הראשי שזכה במכרז הנקרא "פנימי בית שמש".
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ג .בדיקת חשבונות המוגשות לתשלום
בעת בדיקת החשבוניות ואישורן לתשלום ,נדרשים העוסקים בדבר לאמת מספר מרכיבים,
כדלקמן :אימות תעריפי ההסעות ,אימות מסלולים ,אימות מספר וסוגי רכבים בכל מסלול,
אימות ימי הסעה ,מספר פיזורים ואיסוף של כל מסלול ומסלול ,הכפלות של מספר נסיעות
בתעריפי הסעות ,סיכומים חודשיים ועוד.
עם קבלת חשבונות לתשלום באגף החינוך ,מנהל אגף החינוך היה בודק בפועל את החשבוניות
ומאשר את נכונותן של המרכיבים שצויינו לעיל .הביקורת בדעה כי אין זה מתפקידו של מנהל
אגף החינוך לבדוק את החשבוניות אלא לאשר את סבירותן לאחר בדיקה מעמיקה יותר של
כמויות ומסלולים בידי מנהלת מדור היסעים ובדיקה הסכומים והתעריפים על ידי תקציבן0חשב
אגף החינוך.
חשבונות ההסעות היו מועברים על ידי מנהל אגף החינוך ישירות לעוזר הגזבר לשם בדיקה
חשבית הכוללת בדיקת מכפלות ,תעריפי נסיעה ,מספר רכבים וסיכומים ,וכן התייחסות להערות
מנהל אגף החינוך .חשבת החינוך העבירה לעוזר הגזבר טבלה הכוללת את שמות החברות
המסיעות ,תעריפי נסיעה כפי שזכו במכרז ושם המסלול ,על מנת שתשמש ככלי עבודה לבדיקת
החשבונות המועברות אליו לתשלום .נמצא כי הטבלא שהועברה ,לא היתה מעודכנת בהתאם
לשינויים שבוצעו לאחר המכרז ובהמשך השנים.
חשבת החינוך מסרה לביקורת כי היא לא עודכנה לגבי השינויים שהיו בחברות ההסעות לאחר
פרסום תוצאות המכרז.
מבדיקה של הביקורת עולה כי עוזר הגזבר לא היה בודק בדיקה הכוללת בדיקת כפולות של
עלויות נסיעה במספר נסיעות ,אימות תעריפי נסיעה בהתאם למכרז ,סיכומי ביניים ,סיכומים
סופיים ועוד .בדיקתו הסתכמה בכך שהיה מוודא אימות חתימת מנהל אגף החינוך .יצויין כי
מתאריך  201121הנחה גזבר העירייה שכל החשבונות המועברים לתשלום על ידי חברות ההסעות
יבדקו ויאושרו לתשלום על ידי חשבת אגף החינוך .כמו כן לא הייתה התייחסות להערות שהעיר
מנהל אגף החינוך על דרישות בתשלום שהועברו על ידו לעוזר הגזבר לביצוע התשלום.

ד .תשלום פיצוי בגין התייקרויות
בתאריך  6ביולי  1117שלח אגף הכספים במשרד החינוך מכתב ובו הוא מודיע כי משרד החינוך
הגיע להסכם עם משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי על מתן פיצוי התייקרויות עבור השנים
בהן הוקפאו התעריפים מתוקף החלטת ממשלה.
משרד החינוך כתב במכתב כי עדכון התעריפים יחול על הסעות אשר התבצעו בפועל מיום
 2.2.1117ואילך בעבור ההסעות המבוצעות בשיטת מסלולים ,כאשר התייקרויות בגין הסעות
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באוטובוסים נקבע בשיעור של  26.40%והסעות המבוצעות באוטובוס זעיר ומונית בשיעור של
 .22.26%הביקורת בדקה את התעריפים בחשבוניות שהוגשו לתשלום ומצאה כי תעריפי הנסיעות
כפי שהופיעו בחשבוניות ביחס למכרז היו בהתאם לשיעור התייקרויות שנקבעו על ידי משרד
החינוך .עוד נכתב במכתב כי קידום התעריפים נועד להקל על הרשויות המקומיות ,אשר במהלך
התקופה מ 2.2.1116 -ועד  02.21.1118לא קיבלו כל תוספת התייקרות.
לדעת הביקורת עדכון תעריפי הנסיעות המהווה פיצוי בגין התייקרויות לרשויות המקומיות
מתייחס לרשויות שלא פרסמו מכרז חדש בסמיכות לעדכון התעריפים אלא נמצאים באמצע
מכרז ,וזאת מאחר שמחירי המציעים במכרז החדש שהתפרסם ביוני  1118אמורים להיות
מתומחרים בהתאם להתייקרויות הקיימות במשק .אי לכך מתן התייקרויות לחברות לא היה
מחוייב המציאות והיה על העירייה לשקול ברצינות האם להעניק את ההתייקרויות לחברות לאור
זכייתם בסמוך להחלטה ממשרד החינוך על ההתייקרויות.
הדבר נכון במיוחד לגבי חברות שמבצעות מסלולים במחירים ששווים או גבוהים מהמחיר המירבי
שהוצע במכרז כדוגמת חברת "א.ס .הסעים" שביצעה הסעה למודיעין בעלות של  ,₪ 011לעומת
המחיר המירבי שהוצע במכרז בסך  ,₪ 21הסעות למורים ירושלים בעלות נסיעה של ₪ 212
לעומת המחיר המירבי שהוצע במכרז בסך  ,₪ 26ועוד דוגמאות נוספות שיש בידי הביקורת.

 7.21פיקוח ובקרה על ההסעות
הפיקוח והבקרה אחר הסעות ילדים בחינוך המיוחד מתבצע ע"י שני גורמים כדלהלן:


ביקורות יומיות המבוצעות ע"י מנהלת מדור היסעים.



ביקורות יזומות ע"י משרד החינוך.

א .ביקורות המבוצעות ע"י מנהלת מדור היסעים
מנהלת מדור היסעים מסרה לביקורת ,כי במסגרת תפקידה היא מבצעת את הפעולות הבאות:


בדיקת ביצוע ההסעות באופן מעשי ,בשטח – לוודא עמידה בזמנים של חברות ההסעות
עפ"י תנאי המכרז .הבדיקות מבוצעות בעיקר בשעות הבוקר ,בבתי ספר וגני ילדים ,כולל
במוסדות החינוך מחוץ לבית שמש שבהם מתקיימות הסעות .בחוזה נקבע כי חברות
שאינן מבצעות ואינן עומדות בהתחייבויות עפ"י הנדרש יוטלו עליהם קנסות.



קיום קשר ישיר עם הורי התלמידים במגמה למצוא פתרונות לבעיות המדווחות ע"י
ההורים.
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קיום קשר עם מלווי ההסעות ודיווח באם ישנן בעיות וחריגות בביצוע ההסעות.



קיום קשר עם חברות ההסעות.



עריכת ביקורות עם קצין הבטיחות העירוני ודיווח על כל הליקויים והבעיות לממונים.

לדעת הביקורת נדרש ממנהלת מדור היסעים לבנות תוכנית שנתית לנושא הביקורות עם
תיעוד מסודר לגבי התקלות והבעיות שעלו במהלכן ,אופן הטיפול בהן ,המענה הנדרש ,הסקת
מסקנות ,הקנסות שהוטלו וכו'.
במידה שנמצאים כשלים בהסעות ,הממונה אמור להטיל על חברת ההסעות קנסות בהתאם
ללוח הקנסות המצורף לחוזה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו .החלטות מנהלת מדור היסעים
על הטלת הקנסות מועברות למחלקת הנהח"ש לקיזוז אך לא מתנהל כל מעקב אחר ביצוע
קיזוזם מהחשבוניות שהוגשו.
בביקורת נמצא ,שההסעות שמבוצעות מחוץ לבית שמש מבוקרות לעיתים נדירות .לדברי
הממונה ,מפאת העומס המוטל עליה אין באפשרותה לצאת לביקורות מחוץ לעיר בית שמש.
לדעת הביקורת על מדור היסעים  0אגף 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 הפיקוח על ההסעות אל ביה"ס וממנו .כמו כן יש להגדיר את
תפקידם של הנוגעים בדבר בבית הספר.

ב .ביטחון ובטיחות
בחוק הסעה בטיחותית לילדים נכים התשנ"ד 2224-נקבע ,כי שר התחבורה יקבע בתקנות תקנים
ומ פרטים טכניים לרכב המיועד להסעות ילדים נכים לפי סוגי הנכות והמוגבלות ,באופן שיבטיחו
את בריאותו ובטיחותו של הילד הנכה.
עפ"י חוזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי מס'  442מדצמבר  ,1116הרשות המקומית תדאג לביצוע
כל הוראות הבטיחות המתחייבות מתקנות התעבורה של משרד התחבורה ומהוראות הבטיחות
של משרד החינוך .הוראות והנחיות אלה תיכללנה בנוסח האחיד של המכרז והחוזה להסעות
תלמידים .אי-קיום הוראות הבטיחות על ידי מסיע כלשהו יגרום לקיזוז תשלומים המגיעים לו
בגין הסעה ,ואולי אף להפסקת ההתקשרות עם החברה.
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך על הסעות במערכת החינוך נקבעו כללים והוראות בנושא ביטחון
ובטיחות.
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לדברי מנהלת מדור היסעים  ,היא מבצעת בדיקות בנושא בטיחות במסגרת היכולות שיש ברשותה
על פי טופס מובנה .בדיקתה כוללת הימצאות של האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד
התחבורה מכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים ותלמידים ,לרבות :ערכות מילוט ,עזרה ראשונה,
כיבוי אש ,נקיון הרכב,מזגן ,המצאות מלווים וכן בדיקת צירופים של הסעות .כמו כן היא בודקת
האם רכב ההסעה בן  21שנים לכל היותר.
לדבריה ,פיקוח על נושאים הנוגעים לבטיחות של כלי רכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים
בהתאם למפרט טכני להסעת נוסעים לא מפוקחות על ידה ,אלא אמורים להיות מבוקרים בשיתוף
ממונה בטיחות בעירייה .לדבריה אין שיתוף פעולה בינה לבין ממונה בטיחות בכל מה שקשור
לפיקוח בטיחותי על ההסעות.
לדעת הביקורת נדרש להגדיר בנוהל מסודר את אופן הפיקוח והבדיקות שיש לבצע בנושא בטיחות
ההסעות.
עוד נקבע עפ"י החוזר הנ"ל ,כי לפני עליית התלמידים לרכב המסיע ,יבדוק הנהג את הרכב מבחוץ
ומבפנים ,ויוודא שלא נשאר בו כל חפץ חשוד בתחילת כל יום העבודה מידי בוקר ולאחר חנייה
ללא השגחה .קב"ט מוסדות החינוך ברשויות המקומיות יוודא אכיפת נוהל זה במלואו .בכל
אוטובוס יימצא טופס בדיקה ,שימולא וייחתם מידי בוקר על ידי הנהג ויוחלף פעם בחודש.
לביקורת לא הוצגו בדיקות מסוג זה והעתקי טפסי הבדיקה.
הביקורת בדעה ,כי עניין הבטיחות בהיסעי תלמידים הינו בעל חשיבות עליונה הנוגעת לחיי
הילדים וביטחונם האישי .יש להקפיד הקפדה יתירה על ביצוע בדיקות וביקורות בנושא הבטיחות
והביטחון ,ולהפעיל את כל הסנקציות הנדרשות בהתאם לממצאי ביקורות אלו ,כולל הפסקת
התקשרות עם קבלנים ,שאינם עומדים בדרישות הבטיחות.
עוד נקבע בחוזר כי מידי שנה במסגרת היערכות לארגון מערך ההסעות ,מוזכר כי לנוסח האחיד
של החוזר מצורף נספח הנוגע לביטחון ובטיחות .הרשויות נדרשות להקפיד על הדרכת הנהג
המבצע את הסעות התלמידים עפ"י הנספח .מנהלת מדור היסעים מסרה לביקורת כי כל החברות
מוזמנים להיערכות לקראת תחילת שנת הלימודים.
לדעת הביקורת ,על קצין הבטיחות בתעבורה מטעם העירייה ,מנהלת מחלקת ההסעות בעירייה
בשיתוף קציני בטיחות מטעם החברות המבצעות את הסעות התלמידים ,לדאוג ולוודא כי הנהגים
המבצעים את ההסעות יקראו את הנספח הנ"ל ויאשרו בחתימתם כי קראו את הנספח ,וכי הם
מודעים להוראות הבטיחות והביטחון.
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 .8סיכום והמלצות
סיכום

8.2

דו"ח ביקורת זה סקר את פעולות ותפקוד מדור היסעים ואגף החינוך בנושא הסעות חינוך לרבות
בדיקת מכרזים ,חוזים ,דיווחים על מסלולים למשרד החינוך ,בטיחות ,תכנון וארגון ההסעות
ועוד .לדעת הביקורת ,המפתח לניהול טוב ויעיל של מערך ההסעות בחינוך נקבע בעיקר ,מאופן
הכנת בסיס המידע של מצבת התלמידים הזכאים להסעות ולוחות הזמנים של הכנת בסיס מידע
שכזה ,הכלים הממוחשבים העומדים לטובת מדור היסעים בניהול ההסעות והיכולת של
העוסקים בנושא לתפעל ולהשתמש בכלים ממוחשבים שונים וכן בתכנון טוב ומוקדם של
המסלולים.
הביקורת רואה לנכון להמליץ על מספר פעולות לתיקון הליקויים שמופיעים בדו"ח הביקורת.

המלצות הביקורת

8.1


מכלול הפעולות הרבות המורכבות הנופלות על כתפי מדור היסעים ,במיוחד בהכנה של
מסלול ההסעות ושיבוץ התלמידים לקראת תחילת שנת הלימודים ,ממליצה הביקורת
לתגבר את המחלקה בעובד0ת נוספ0ת מקרב העובדים הקיימים בין החודשים יוני-
אוגוסט (כולל).



נדרש ממנהלת אגף החינוך להסדיר בדחיפות בנוהל מסודר את יחסי הגומלין בין מדור
החינוך המיוחד ובין מדור היסעים ,לסקור את התהליכים בנושאים הקשורים להכנה
ארגון ות כנון הסעות ולהגדיר במדויק את תפקידי מחלקות אלו ,כך שב 02.8.1122-תוכן
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
חריגים בשוליים).



לאור המורכבות והעומס המוטל על מדור חינוך מיוחד על הנהלת העירייה בשיתוף אגף
החינוך לקיים דיון דחוף על מנת לבחון תגבור המחלקה בעובד0ים נוספים ומקצועיים
אשר ירכזו ויסייעו במכלול המטלות של המחלקה .לשם השוואה בדקה הביקורת את כח
האדם הקיים במדור חינוך מיוחד בעיר אחרת ומצאה כי המחלקה מאויישת על ידי שש
עובדות בתפקידים :מנהל מחלקה ,מרכז ועדות השמה ,שתי מזכירות ,אחראי חינוך
מיוחד בגיל הרך ורכז סייעות.



על מדור הסעים לעשות מאמצים נוספים לצמצום מספר כלי הרכב אשר יביא לחסכון
כספי של העירייה .תכנון מסלולי ההסעה יהיו ככל שניתן ,בהתאם למספר התלמידים
המוסעים במסלול וזאת במטרה לשלב יותר ילדים בכל קו הסעה ועל ידי כך לצמצם את
כמות קווי ההסעה ו0או את כמות כלי הרכב ,צעד שיקטין את המימון העודף של העירייה.
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נדרש ממדור חינוך מיוחד להסדיר את אופן העברת המידע ממוסדות החינוך המיוחד
בעיר בית שמש ומחוצה לה ,ולפרסם נוהל הקובע את אופן עדכון המידע לגבי תלמידים
הממשיכים ללמוד במוסדות אלו וכן מידע על עזיבה והמשך.



על מדור הסעים 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.



הביקורת ממליצה לבצע בדיקה קפדנית לגבי המסלולים שאושרו על ידי המשרד ולוודא
ולבדוק באופן שוטף במשך כל השנה ,כי כל המסלולים אכן אושרו ע"י המשרד ויש בגינם
החזר כספי בפועל .בדיקה זו צריכה להתבצע באופן שוטף על ידי חשב0ת אגף החינוך.
הביקורת ממליצה ומעירה כי יש לזרז בדחיפות קבלת תקציבן לאגף החינוך.



נדרש מאגף הגזברות ואגף החינוך להסדיר במשותף נוהל המגדיר את יחסי הגומלין בין
האגפים בנושא הסעות לגבי שינויים0הגדלות הסעות שלא בהתאם לחוזה .הוראות לגבי
שינויים בקווי ההסעות0תלמידים ,תוספת קווים וכו' לחברות ההסעות ,יהיו באישור
הגזברות ומתועדים בכתב.



יש לציין בחוזה הערכה של התמורה השנתית עבור הסעות לגבי כל חברה בנפרד .הערכה
תחושב על פי כמות המסלולים השנתית והמחירים בהם זכו החברות במסגרת המכרז.



נדרש ממנהלת מדור היסעים לבנות תוכנית שנתית לנושא הביקורות עם תיעוד מסודר
לגבי התקלות והבעיות שעלו במהלכן ,אופן הטיפול בהן ,המענה הנדרש ,הסקת מסקנות,
הקנסות שהוטלו וכו'.



נדרש ממדור היסעים  0אגף 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 הפיקוח על ההסעות אל ביה"ס וממנו .כמו כן יש להגדיר
את תפקידם של הנוגעים בדבר בבית הספר.



על הנהלת העירייה לבחון באופן יסודי ,פדגוגי וכלכלי את הרחבת יכולת קליטה של
תלמידי החינוך המיוחד בתוך מוסדות החינוך בבית שמש ,במגמה לצמצם את כמות
התלמידים המוסעים למוסדות חינוך מיוחדים מחוץ לעיר.



נדרש מהנהלת אגף החינוך למנות לאלתר חשב חינוך קבוע בהתאם להחלטת ועדת בחינה
שהתקיימה לפני כחצי שנה בה נבחרו ודורגו שלושה מועמדים מועדפים.

33

דו"ח מבקר העירייה לשנת 1122

בדיקת מצב חזות העיר – פינוי אשפה
בחודשים יוני-אוגוסט בדקה הביקורת את נושא פינוי אשפה ,אחזקת מדרכות ואופן הפיקוח
שמקיימת מחלקת תברואה על עבודת הקבלן.
ביקורת זו הינה חלק מסדרת דו"חות ביקורת בנושא שפ"ע והיא המשך לביקורת קודמת בנושא
הפיקוח וניקיון העיר אשר רמת תפקודו קובעת במידה רבה את מידת איכות החיים בעיר.

 .2מטרת הביקורת ויעדיה
 2.2מטרת הביקורת:
מטרת הביקורת היא לעמוד על רמת המצב החזותי של העיר ואופן הפיקוח על קבלני גינון ואשפה.
 2.1הנושאים שנבחנו:
א .התקשרות העירייה בהסכם עם הקבלן
ב .אופן ביצוע עבודת הקבלן אל מול החוזה
ג .אופן הפיקוח והבקרה של מחלקת תברואה על עבודת הקבלן
ד .רמת הביצוע בפועל של מחלקת תברואה
ה .ממשקים עם מחלקות ואגפים אחרים
ו .בדיקת התקציב אל מול הצרכים

 2.0מהלך הבדיקה:
 שוחחנו עם בעלי התפקידים הבאים:

מנהל אגף שפ"ע



מנהל מחלקת תברואה



תקציבאית אגף שפ"ע
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 עיינו במסמכים הבאים:

נתוני תקציב מחלקת טיאוט רחובות לשנים 1112-1121



דו"חות על ביצוע עבודות



חוזה תברואה

 -סיירנו ברחבי העיר.

 .1הבסיס החוקי
על פי פקודת העיריות (נוסח חדש) סעיף " 141תברואה בריאות הציבור ונוחותו" ,על העירייה
מופקד מטלת פינוי אשפה וניקיון הרחובות.
בעניין תברואה ,בריאות הציבור ונוחותו ,תעשה העירייה פעולות אלה:
א .תנקוט באמצעים להסרת כל מטרד או למניעתו ותדאג לבדיקתו שמטרתן לברר מה הם
המטרדים הקיימים.
ב .תורה בדבר פינוי פחי אשפה מכל בית ותקבע את האגרות בעד פינוי כאמור.
ג .תורה בדבר בדיקתם ,הסרתם ,החזקתם ,ניקויים והרקתם של ביבים ,נקזים ,בתי כסא,
אסלות ,בורות שופכין ,מי פלשין ,מזחילות ,מרוצי מים ,בורות אפר ואביזרים
סניטאריים.
ד .תתקין במצב טוב ומתוקן פחי אשפה ציבוריים ושאר כלי קיבול שמניחים ואוספים בהם
אשפה ותדאג שיוחזקו באופן שלא יהוו מטרד או מפגע לבריאות.
ה .תדאג לטיאוט רחובות שאינם רכוש הפרט וניקויים.
ו .תמנע הצטברות של פחי ואשפה במקום ציבורי או פרטי במידה המהווה סכנה לבריאות
הציבור ותנקוט באמצעים להסרת כל מטרד ציבורי הנובע מבור שופכין או נקז ,בין
פרטיים ובין ציבוריים או מכל מקור אחר.
ז .תמנע הזדהמותן של זרמים ,תעלות ,מרוצי מים או בארות והנחת אשפה על גדות זרם,
תעלה או מרוץ מים העלולה לגרום להזדהמותן.
ח .תורה בדבר בדיקת בתים ובניינים בכדי לברר את מצב הניקיון שלהם או לעניין אחר
בדבר אמצעים להשמדת עכברושים עכברים ושאר שרצים.
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 .3סקירה כללית
אחד הנושאים החשובים ביותר אשר העירייה מופקדת עליהם הוא וחזות העיר ,שכן מראה
הרחובות משקף את איכות שירותי העירייה ומהווה את אחד המרכיבים העיקריים באיכות
החיים של התושבים.
חזות העיר וניקיונה מורכב ממספר תחומי פעילויות עיקריות אשר בכללם :פינוי אשפה מבתי
מגורים ,פינוי אשפה ממכולות ,פינוי גזם ,טיאוט רחובות ,גינון ,אחזקה ופיקוח.

הביקורת מציינת לשבח את שיתוף הפעולה לה זכינו מצד מנהל אגף שפ"ע והפיקוח ובמיוחד
ממנהל מחלקת תברואה מר שאול אזולאי במאמציו לתיקון הליקויים וייעול עבודת המחלקה אל
מול הקבלן ,במסגרת סמכותו והכלים והמשאבים העומדים לרשותו.
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 .4ממצאים עיקריים
 רוב הליקויים שהופיעו בדו"ח הביקורת של מבקר המדינה משנת  1112העוסקים בבקרות
על כניסת האשפה לתחנת המעבר תוקנו רק לאחר זכיית החברה החדשה בהפעלת התחנה
בספטמבר  .1121הביקורת מעירה כי תיקון הליקויים וישום הבקרות בהתאם להמלצת
מבקר המדינה בזמן ,היו מונעות חשדות של התכנות שפיכת אשפה שלא מתחום העירייה,
אם היתה.


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 המשמש יומן עבודה על מספרי מיכלי האשפה שפינתה וכן 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 לתשלום
התמורה לחברה".



כתוצאה מהפחתת תדירות ימי פינוי בשכונות רמה א' וב' נמצאו כלי אצירה שעולים על
גדותיהם עוד בטרם מתבצע איסוף האשפה ,והאשפה נערמת מחוץ לכלי האצירה .הדבר
גורם למפגעים תברואתיים וחזותיים קשים.



מסיורים שערכה הביקורת אחר אופן איסוף האשפה על ידי הקבלן נמצאו מספר מקרים
בהם פועלי האשפה לא הקפידו על 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.



נמצאו מספר רב יחסית של כלי אצירה מסוג עגלות  2,211ליטר כשהן לקויות ושבורות
כאשר חלקן אינן ניתנות לסגירה .כמו כן נמצאו עגלות אשפה מטונפות כלפי חוץ שאינן
מגיעות למתקני איסוף אשפה (מלבד לצורך תיקון) לצורך שטיפה וניקוי .כלי האצירה
אינן ממוספרות ולא מצוין על עגלות ימי שעות איסוף אשפה כשירות לתושב.



כמו כן נמצאו מכולות בנפח  6קוב פתוחות ומעוותות הפרוסות בשכונות העיר ומשוות לה
מראה מוזנח אשר פוגע בתדמית העירייה ובחזות העיר ומהווה מפגע תברואתי.



בתקופה שבין אוגוסט  1121ליולי  1122התקבלו במוקד "שירות לתושב"  287פניות של
כלל העיר בנושא תקינות כלי אצירה ונמצא ש 40%טופלו בחריגה מהתקן ,עם זאת על פי
נתוני "שירות לתושב" בחלוף הזמן טופלו כל התלונות האמורות.



תחנת מעבר לאיסוף אשפה הממוקמת באזור התעשייה הצפוני פעלה בעבר ופועלת בהווה
ללא רישיון עסק מתאים .יצוין כי אין כמעט אפשרות מעשית להוציא רישיון עסק מאחר
שאין תב"ע מאושרת מתאימה להקמת תחנת מעבר ובשל ההשקעה הגדולה הנדרשת
מהעירייה "להכשיר" את האתר בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה.



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
וכובע בעת עבודתם .הביקורת מעירה ומציינת כי אחריות מנהל העבודה להשגיח ולוודא
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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.


בתאריך  2.2.22שלחה אדריכלית העיר מכתב למנהל אגף שפ"ע ובו היא מתריעה על כך
שמיכלי המחזור הותקנו על ידי החברה שלא עפ"י ההיתר שניתן ולא על פי מה שנקבע
במשותף עם אגף שפ"ע וזאת בניגוד להנחיות מפורשות שהועברו על ידה .במכתב פורטו
האתרים שלא אושרו ובוצעה בהם התקנת המיכלים המוטמנים .פועל יוצא של מכתב זה
קובע בעצם כי למיכלים שהוטמנו אין היתר בניה כנדרש.

38

דו"ח מבקר העירייה לשנת 1122
 .5פירוט הממצאים
כללי
רשויות מקומיות ובכללן עיריית בית שמש עוסקות בפינוי מספר סוגי אשפה :אשפה ביתית
שמקורה במשקי בית ,בבתי עסק ובמפעלי תעשיה ,אשפה שמקורה בפעולות בניה ,בגרוטאות רכב,
ובגרוטאות אחרות ,גזם ואשפה אורגנית שמקורה בצמחייה.
פ ינוי האשפה הביתית נעשה לרוב באמצעות ריקון מיכלים למשאיות שבהן נמצא מתקן לדחיסת
אשפה ובאמצעות הובלת האשפה הדחוסה לאתר לסילוק פסולת או לתחנת מעבר .כמו כן נערמת
ברחבי העיר פסולת של גזם וגרוטאות המפונה באמצעות מנוף.
עיריית בית שמש נמנית בין הערים שבהן קצב גידול האוכלוסייה מואץ ביותר .בסוף שנת 1114
התגוררו בבית שמש כ 61,111 -תושבים .הגידול המשמעותי ביותר החל בשנת  ,2222עם אכלוס
השכונות החדשות ברמת בית שמש .בעקבות אכלוסה הנרחב והמואץ של העיר הוחלט בעירייה
שפינוי האשפה יעשה בשכונות החדשות באמצעות חברות קבלניות בפיקוח האגף לשיפור פני
העיר.
נכון להיום פינוי האשפה באזור התעשייה המערבי ובחלקה הצפוני של בית שמש הכוללים את:
בית שמש הותיקה ,גבעת שרת ,קריה חרדית ושכונת חפציבה ,מתבצע באמצעות עובדי עירייה
ופינוי האשפה בשכונת רמת בית שמש (א' ו-ב') ובאזור התעשייה המערבי מתבצע באמצעות חברה
קבלנית חיצונית.
האשפה המופנה על ידי חברה קבלנית הועברה ישירות לאתר פסולת "חרובית" הנמצאת בסמוך
למושב שדות מיכה .הביקורת מציינת כי חברת "טיירו נעים" זכתה בכל המכרזים שפורסמו
לאיסוף אשפה .מאז החליטה העירייה לעבוד באמצעות חברה קבלנית בנובמבר  2222ועד למועד
זה.
האשפה המפונה באמצעות העירייה מועברת לתחנת מעבר לפסולת שנמצאת באזור התעשייה
הצפוני ומשם לאתר סילוק פסולת "חרובית" (שדות מיכה) וכיום לאחר סגירת האתר "חרובית"
לאתר "דודאים" .אתר תחנת המעבר הופעל על ידי חברת "טיירו נעים" שזכתה במכרז זה ,בנוסף
לזכייתה במכרז איסוף האשפה של השכונות החדשות בעיר כאמור .מתאריך יולי  1121מופעל
האתר על ידי חברת י.ר.א.ב לאחר שזו זכתה במכרז שפרסמה העירייה.
בביקורת שערך מבקר המדינה בשנת  1112בנושא שילוב חברות קבלניות בניקיון כתב המבקר כי
"העירייה לא קבעה נוהל עבודה כתוב לפינוי האשפה הנאספת באמצעות עובדי העירייה בבית
שמש הותיקה המפרט את מסלולי הפינוי ,שעות הפינוי וכוח האדם והציוד הנדרשים".
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הביקורת בדקה ומצאה כי ליקוי זה שהעיר המבקר בדו"ח תוקן ונקבע נוהל לפינוי אשפה.
הביקורת מציינת כי ביולי  1122כתב מנהל אגף שפ"ע טיוטת נוהל חדש לפינוי אשפה על ידי עובדי
העירייה המפרט את מסלולי הפינוי על פי רחובות ,כמות כלי האצירה ,שעות הפינוי וכוח האדם
והציוד הנדרשים .טיוטת נוהל זה הועברה לממונה ,לעובדי התברואה להתייחסות ולדיון בנושא.

תחנת מעבר
במשך שנים פינתה העירייה את האשפה שבתחומה ישירות לאתר פסולת "חרובית" הנמצא בשטח
המושב שדות מיכה שבתחום המועצה האזורית מטה יהודה כאמור .אתר הפסולת "חרובית"
נפתח ונסגר לסירוגים במשך השנים בגלל סכסוכי בעלויות וליקויים תברואתיים בהפעלתו .עקב
כך הוחלט בעירייה לפנות את האשפה לאתר סילוק פסולת בעזריה שליד ירושלים ,ולאחר מכן
הוחלט לפנותה לאתר פסולת "דודאים" שבתחום המועצה האזורית בני שמעון שבנגב .לצורך כך
הפעילה העירייה באזור הצפוני של בית שמש תחנת מעבר לפסולת שבה מועברת האשפה
למשאיות גדולות ומשם היא מוסעת לאתרי הפסולת .באפריל  1114החל איגוד ערים לאיכות
סביבה דרום יהודה להפעיל את אתר "חרובית" ובעקבות כך חזרה העירייה לפנות אשפה לאתר
זה.
בדו"ח הביקורת שערך מבקר המדינה על איסוף האשפה בעיר ,ציין המבקר מספר ליקויים
הקשורים להפעלת תחנת המעבר .להלן הליקויים:


החברה המפעילה השאירה אשפה לא מכוסה בגמר היום ולא נקטה באמצעים למפגעי
ריח וזאת בניגוד להסכם שנחתם עימה.



העירייה לא מימשה את הסעיף המאפשר לה קבלת פיצויים בגין אי קיום הסעיף הנ"ל.



החברה המפעילה לא נדרשה להגיש לעירייה דו"ח יומי על כמויות אשפה הנכנסות
לתחנת המעבר ועל אלה שיצאו ממנה וממילא לא קיבלה ממנהל התברואה אישור יומי
על עבודתה .באי עמידתה של העירייה על הדרישה לקבל דו"ח יומי על כמויות האשפה
שעברו בתחנת המעבר ,ויתרה העירייה על כלי מרכזי וחשוב לפיקוח השוטפת של
התחנה.



ברחבי התחנה אין מאזניים לשקילת משאיות האשפה שבאות בתחומה .מבקר המדינה
ציין בדו"ח הביקורת כי החברה המפעילה נהגה להגיש לעירייה תעודות משלוח מאתר
פסולת "דודאים" ובהן ציון כמויות האשפה שנשקלו בכניסה לאתר .מאחר ששנים רבות
החברה מפנה אשפה גם ממוא"ז מטה יהודה ,לא ניתן לוודא כי כמויות האשפה
הנשקלות בכניסה לאתר "דודאים" פונו מתחום העיר בית שמש בלבד שהובאו מתחנת
המעבר ולא גם אשפה שפונתה מתחום המוא"ז מטה יהודה ,והעירייה משלמת גם עבור
אשפה זו.



לפי ההסכם שנחתם עם חברת "טיירו" על הפעלת תחנת המעבר בשנת  ,1112נקבע כי
החברה אינה רשאית להסב לאחר כל זכות או חובה הנובעות מההסכם אלא באישור
העירייה בכתב ומראש .הועלה כי למרות האמור העבירה חברת "טיירו" לקבלן משנה
את הובלת האשפה לאתר פסולת "חרובית" ללא קבלת אישור מהעירייה.
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ביולי  1121פרסמה העירייה מכרז חדש להפעלת תחנת מעבר האשפה .במכרז זה זכתה חברת
"י.ר.א.ב שירותי נוי בע"מ" אשר החליפה את חברת "טיירו נעים" שהפעילה עד לאותו מועד את
האתר .הביקורת רואה לנכון לציין כי עם החלפת החברה המפעילה את האתר ,רוב הליקויים
שצוינו על ידי מבקר המדינה תוקנו על ידי אגף שפ"ע.
ביולי  1121הועברו לעירייה ,באמצעות חבר מועצה ,תלונות וצילומים המעידות לכאורה על כך
שקבלן איסוף האשפה המפעיל גם את תחנת המעבר כאמור מעביר אשפה לתחנת המעבר שלא
פונתה מתחום העיר בית שמש וכי העירייה משלמת גם עבור אשפה זו.
בעקבות תלונה זו ותלונה נוספת על איסוף גזם מתחום רשות אחרת ,התקיימו דיונים בהנהלת
העירייה בהשתתפות מנהל אגף שפ"ע והוחלט על נקיטת מספר צעדים הכוללים בין היתר שמירה
של על האתר  14שעות ביממה ופנייה לחברת י.ר.א.ב ,הזוכה במכרז החדש ,בבקשה להתקנת
משקל לשקילת האשפה הנכנסת מידי יום בהתאם לחוזה .כמו כן הוחלט על בדיקת החשדות
והפעלת בקרות ונהלים למניעת היתכנות של מעילות מעין אלו .בנוסף הוחלט ,בהתייעצות עם
פרקליט המחוז ,על הגשת תלונה למשטרה.
הביקורת מציינת כי רוב הליקויים שהופיעו בדו"ח הביקורת של מבקר המדינה העוסקים בבקרות
על כניסת האשפה לתחנת המעבר תוקנו רק בספטמבר  1121לאחר זכיית החברה החדשה בהפעלת
התחנה .עם זאת הביקורת מעירה כי תיקון הליקויים וישום הבקרות בהתאם להמלצת מבקר
המדינה בזמן ,היו מונעות חשדות אלו ומונעות היתכנות שפיכת אשפה שלא מתחום העירייה ,אם
היתה.
הביקורת מציינת כי נכון למועד הביקורת קיימת שמירה של  14שעות בתחנת המעבר והאשפה
הנאספת באמצעות עובדי עירייה ונכנסת לתחנת המעבר נשקלת במשקל שהותקן על ידי חברת
י.ר.א.ב .נתוני השקילה מתחנת המעבר מועברת לתקציבאית אגף שפ"ע שבודקת ועורכת הצלבות
בהתאם לנתונים המועברים מאתר הפסולת "דודאים".

רישיון עסק לתחנת המעבר
לתחנת מעבר לאיסוף אשפה הממוקמת באזור התעשייה הצפוני אין רישיון עסק ולא היה רישיון
עסק בעבר .למעשה אין כמעט אפשרות מעשית להוציא רישיון עסק מאחר שאין תב"ע מאושרת
מתאימה להקמת תחנת מעבר ובשל ההשקעה הגדולה הנדרשת מהעירייה "להכשיר" את האתר
בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה.
בחוזה שנחתם מיום  7.7.21עם חברת י.ר.א.ב המפעילה את תחנת המעבר נקבע כי החברה מקבלת
על עצמה להשיג תוך  211יום רישיון עסק להפעלת תחנת המעבר ומתחייבת לפעול להשגת כל
האישורים הנדרשים בחוק רישוי עסקים.
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בתאריך  21.22.21הגישה חברת י.ר.א.ב בקשה לרישיון עסק כמתחייב מההסכם .במהלך הפעולות
שננקטו על ידי חברת י.ר.א.ב לצורך קידום רישיון העסק התברר כי לתחנת המעבר אין היתר בניה
כנדרש ואין אפשרות להנפיק היתר בניה וזאת לאור העובדה שהתב"ע הקיימת בשטח זה אינה
מאפשרת הנפקת היתר בנייה לתחנת מעבר.
יצוין כי חברת י.ר.א.ב החלה לפעול לקידום רישיון העסק בהתאם להתחייבותה בחוזה כגון:
התקנת משקל ,תיקון משטח בטון ,התקנת גדר ,תיקון משאבת לשאיבת תשטיפים .מאחר
שהוצאת רישיון עסק מצריך ביצוע פעולות על ידי העירייה לקבלת אישורים נוספים של איכות
הסביבה ,הוצאת היתר בניה ועוד ,הוצאת רישיון העסק מתעכב.
בתאריך  8.1.22התקיימה פגישה וסיור בתחנת המעבר בהשתתפות נציגי העירייה והמשרד להגנת
ה סביבה בה הוחלט שהעירייה תעביר למשרד להגנת הסביבה מכתב המפרט את לוחות זמנים
מפורטים לביצוע הדרישות לקבלת רישיון העסק של קירוי ותת לחץ .לאחר קבלת הבקשות
לרישיון עסק במשרד להגנת הסביבה יועבר אישור זמני מטעם המשרד בכפוף לתנאים שעל
העירייה למלאת תוך שישה חודשים מיום קבלת התנאים .בתאריך  12.2.22שלח המשרד להגנת
הסביבה את התנאים לעירייה.
בשל ההשקעה הגדולה שעיריית בית שמש אמורה להשקיע בכדי לעמוד בתנאי איכות הסביבה
ובשל אי התאמת התב"ע לתחנת המעבר הקיימת ,התקבלה החלטה בעירייה לנסות ולאתר שטח
חדש להקמת תחנת מעבר.
הביקורת מבקשת ולהזכיר כי ביולי  1114הגישה המדינה (ע"י ב"כ המשרד להגנת הסביבה) כתבי
אישום נגד העירייה ,נגד ראש העיר דאז ,סגנו ,הממונה על שפ"ע וכנגד בכירים נוספים בגין הפעלת
תחנת מעבר שלא בהתאם לתנאי הפעלת תחנת מעבר .בינואר  1122התקבלה החלטת בית המשפט
המחוזי בע ניין זה בו הוחלט לזכות את הנאשמים מהעבירות שיוחסו להם .הביקורת מבקשת
לציין עוד כי על פי המידע שהועבר לביקורת ,פרקליטות המדינה ערערה לבית משפט עליון על
החלטת בית משפט מחוזי כך שהתיק בעניין זה עדיין עומד ותלוי כנגד הנאשמים וכנגד עיריית
בית שמש.
הביקורת מעירה כי על העירייה לפעול ביתר שאת למציאת פתרון על מנת שהפעלת תחנת אשפה
(הקיימת או במקום חלופי) תופעל כדין ובהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה והיתר בניה על
פי התב"ע .הביקורת מציינת כי הפעלת תחנת המעבר ללא רישיון עסק מתאים ובניגוד ל"תנאים"
שהועברו על ידי המשרד להגנת הסביבה מהווה "סיכון משפטי" ממשי בכך שיוגש כתב אישום
כנגד העירייה.
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בקרה על האשפה הנאספת ברמב"ש ואזור תעשיה צפוני (חברה קבלנית)
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 לכתוב בהסכם שבין החברה לעירייה הקובע כי "החברה תדווח לעירייה בדו"ח יומי
המשמש יומן עבודה על מספרי מיכלי האשפה שפינתה וכן 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 לתשלום התמורה לחברה".
תדירות פינוי האשפה




עובדי עירייה – איסוף האשפה באמצעות עובדי העירייה:
-

בשכונות גבעת שרת בית שמש הותיקה מתבצע בתדירות של בין שניים לארבע
פעמים בשבוע כאשר מכולות  6קוב מפונים ארבע פעמים ,כלי אצירה  061ו2,211 -
ליטר פעמיים עד שלוש פעמים ופחים מוטמנים שתי פעמים בשבוע.

-

בשכונות הקריה החרדית ,חפציבה" ,ממזרח שמש" מפנה העירייה בתדירות של שש
פעמים בשבוע כאשר מכולות  6קוב מפונים פעמיים ביום דהיינו  21פעמים בשבוע.

קבלן – עד שנת  1121תדירות איסוף האשפה בשכונת רמת בית שמש היתה בהתאם למה
שנקבע ונחתם בחוזה עם הקבלן ,ארבע פעמים בשבוע .בתחילת שנת  1122החליטה העירייה
,בשל מצוקה תקציבית ,לקצץ בעלויות איסוף האשפה ולהפחית בתדירות איסוף האשפה
המבוצע על ידי הקבלן בשכונות רמה א' וב' מארבע ,לשלוש פעמים.

בעקבות הפחתת תדירות ימי פינוי בשכונות אלו התקבלו תלונות רבות מצד תושבים המתגוררים
ברמת בית שמש א' ו-ב' על כך שכלי האצירה עולים על גדותיהם עוד בטרם מתבצע איסוף
האשפה ,האשפה נערמת מחוץ לכלי האצירה והדבר גורם למפגעים תברואתיים וחזותיים.
בסיורים שעשתה הביקורת בחודשים יולי-אוגוסט נמצא כי אכן כלי אצירה רבים עולים על
גדותיהם בימי שישי ובמוצ"ש בעיקר בשכונות רמה א' וב' וכן באזורי התעשייה.
להלן שתי דוגמאות המעידות על מצב האשפה ברמב"ש:
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בתקופה שבין אוגוסט  1121ליולי  1122התקבלו במוקד "שירות לתושב"  287פניות בנושא אי
פינוי אשפה כנדרש ונמצא כי  40%טופלו ,בחריגה מהתקן .עם זאת על פי נתוני "שירות לתושב"
בחלוף הזמן טופלו כל התלונות האמורות .להלן נתונים בצירוף תרשים סטטיסטי:

תקינות כל האצירה
לצורך פינוי האשפה עושה העירייה שימוש בכל סוגי כלי אצירה שברשותה :עגלות בנפחים שונים,
מכולות ודחסניות .לתקינותם ,ניקיונם ותחזוקתם של כלי האצירה יש חשיבות רבה .העדר
מכסים או פגמים במנגנון הפתיחה והסגירה של כלי האצירה גורמים לכך שכלי האצירה נותרים
פתוחים ,הריח העולה מהם מושך בעלי חיים ואלו נוברים באשפה ומפזרים אותה מכלי האשפה.
נמצאו מספר יחסית רב של כלי אצירה מסוג עגלות  2,211ליטר כשהן לקויות ושבורות וחלקן אינן
ניתנות לסגירה .כמו כן נמצאו עגלות אשפה מטונפות כלפי חוץ כיוון שהן אינן מגיעות למתקני
איסוף אשפה (מלבד לצורך תיקון) והן אינן נשטפות ומנוקות .כלי האצירה אינן ממוספרות ולא
מצוינים על עגלות ימי שעות איסוף אשפה כשירות לתושב.
בהתאם לנקבע בחוזה מול קבלן לאיסוף אשפה בשכונות החדשות ,התחייב הקבלן לבצע כל תיקון
בכלי האצירה לצורך תחזוקתם השוטפת של כלי האצירה ובמידה ונדרש הדבר יחליפם בכלי
אצירה מאותו סוג לפי הצורך ,וזאת תוך  2שעות ממועד שנודע לו הדבר.
הביקורת מציינת כי מסיורים שערכה הביקורת אחר אופן איסוף האשפה שנאסף על ידי הקבלן
נמצאו מספר מקרים בהם פועלי האשפה לא הקפידו על תפעול זהיר של עגלות האשפה בשל רצונם
לסיים מוקדם ככל שניתן את עבודת הפינוי ,וכתוצאה מכך נגרמו נזקים לשלדות עגלות האשפה
ולהשלכת שיירי פסולת ברחובות העיר .כך לדוגמא ,נצפו על ידי הביקורת פועלי האשפה המרימים
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את עגלות האשפה וכתוצאה ממהירות העבודה ,עגלות האשפה "מוטחות" ארצה מגובה ובכך
נגרם נזק רב לעגלות כאמור.
הביקורת מעירה כי לאור ריבוי הליקויים שראתה הביקורת בכלי האצירה בנפח  2,211ליטר
ולאור העובדה שחוזה איסוף אשפה מסתיים באוקטובר  ,1121נדרש ממחלקת תברואה לסקור
את כל כלי האצירה ולדרוש מהקבלן לתקן את הדרוש תיקון כך שלקראת המכרז החדש יהיו
תקינים.

כמו כן נמצאו מכולות בנפח  6קוב פתוחות ומעוותות הפרוסות בשכונות העיר ומשוות לה מראה
מוזנח אשר פוגע בתדמית העירייה ובחזות העיר ומהווה מפגע תברואתי.

בתקופה שבין אוגוסט  1121ליולי  1122התקבלו במוקד "שירות לתושב"  77פניות מכלל העיר
בנושא תקינות כלי אצירה ונמצא ש 42%טופלו בחריגה מהתקן .עם זאת על פי נתוני "שירות
לתושב" בחלוף הזמן טופלו כל התלונות האמורות .להלן נתונים בצירוף תרשים סטטיסטי:
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הביקורת מציינת כי מעיון בדו"חות שבתוכנת המוקד על התלונות שהתקבלו במוקד שירות
לתושב נמצא כי תיקון כלי האצירה או החלפתם מתבצע זמן רב לאחר פתיחת הקריאה.
עוד מציינת הביקורת כי בשכונות שבהם הקבלן אוסף את האשפה ,כלי אצירה פגומים אשר לא
ניתנים לשימוש או לתיקון ,מונחים על ידי הקבלן בסמוך לחדרי האשפה כאשר עובדי האשפה
הופכים את הפח על מנת שלא יוחזר לשימוש על ידי הדיירים .הפח מונח ו"ממתין" להחלפתו או
השמשתו במקום.
נמצא כי כלי האצירה הפגומים המונחים בצד לא זוכים לטיפול מיידי על ידי הקבלן בניגוד לחוזה
הקובע כי כלי אצירה יוחלפו או יושמשו כ 2 -שעות לאחר קבלת הודעה על כך מהעירייה או מגורם
אחר.
כך לדוגמא ,ברחוב לכיש וברחוב נחל רפאים הונחו פחים פגומים ,שלא ניתנים לשימוש בסמוך
לחדרי האשפה ,בין שלושה שבועות-לחודש מבלי שיוחלפו או שהושמשו על ידי הקבלן .מיותר
לציין כי כל אותו זמן דיירי הבניין נאלצו להשתמש בכלי אצירה הנותרים וכתוצאה מזה נאלצו
להשליך חלק מהאשפה על רצפת חדרי האשפה.

פח פגום שהונח על ידי הקבלן ברח' לכיש.

פח זה היה מונח כשלושה שבועות ללא טיפול וללא שהוחלף בפח חדש.
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אופטימיזציה כלכלית
איסוף אשפה ברמת בית שמש
בעקבות תלונות תושבים על הפחתת יום איסוף אשפה אחד מארבע לשלוש של האשפה הנאספת
על ידי הקבלן ברמה א' וב' בדקה הביקורת את סבירות ההחלטה מבחינה מספרית כמו כן בדקה
הביקורת את הכדאיות הכלכלית של הצבת פחים מוטמנים לעומת כלי האצירה המוצבים ברחבי
העיר כיום ביחס למספר פינויים בשבוע ולכמות האשפה הנאספת.
על מנת לבצע את החישוב נעזרה הביקורת בנתונים על כמויות אשפה שהתקבלו מאגף שפ"ע וכן
על סמך נתוני מספרי אוכלוסין מתוכנת ממ"ד של משרד הפנים .להלן נתוני עזר שאספה הביקורת
לחישוב הנושא:
נושא

נתוני כמויות
סכומים וכו'

מספר תושבים

07,142

מספר תושבים מוערך (תוספת )21%

42,724

מספר בתי אב6,846 -

6,846

ממוצע נפשות לבית אב

2.6

הערות

בהתאם להערכת העירייה תושבים רבים
הנמצאים בסטאטוס תיירים ואינם רשומים
במרשם אוכלוסין

פוטנציאל כלי אצירה בקוב
אזור תעשיה צפוני

מספר תושבים לחלק במספר בתי אב.

כולל 1,111
עפ"י הערכה של כלי האצירה באזור תעשיה

פוטנציאל כלי אצירה בקוב לא כולל 2271
אזור תעשיה צפוני
יחס ק"ג לנפח אשפה בכלי אצירה כ-
לק"ג
רגילים

28

יחס לק"ג לנפח אשפה בפחים כ21 -
לק"ג
מוטמנים

ליטר מכולה  6קוב מכילה כ 081 -ק"ג .עגלת אשפה
 2,211ליטר מכילה כ 81 -ק"ג
ליטר פח מוטמן  2.8קוב יכול להכיל כ 221-611 -ק"ג

כמויות אשפה ביתית לשנת  24,711 1122טון
ברמה א' וב' ואזור תעשיה

על פי כמויות אמת נכון ליולי  1122נאסף על ידי
הקבלן  7,062טון לא כולל אשפה יבשה וגזם

הערכה של כמויות אשפה ברמת בית  20,111טון
שמש – ללא אזור תעשיה צפוני

הערכה לפי יחס כל האצירה המוצבים באזור
התעשייה
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חישוב ממוצע פינויים מינימאלי בהתאם לפוטנציאל כלי אצירה קיימים ברמת בית שמש:
נושא

אופן החישוב

הערות

קצב ייצור אשפה ליום לנפש עפ"י נתוני
אוכלוסין (כולל אזור תעשיה)

 2.1ק"ג ליום
לנפש

כמות אשפה לשנה בק"ג:
 021ימים * מס' תושבים

קצב ייצור אשפה ליום לנפש עפ"י נתוני
אוכלוסין ברמת בית שמש (לא כולל אזור
תעשיה)

 2ק"ג ליום
לנפש

כמות אשפה ברמה לשנה בק"ג
 021ימים * מס' תושבים

יחס פוטנציאל הכלה של פח מוטמן לעומת כלי
אצירה רגיל

2.61

פוטנציאל כמות בק"ג של מוטמן
פוטנציאל כמות בק"ג של מכולה

כמות אשפה נאספת בפועל בשבוע (שישה ימים)
ברמת בית שמש בק"ג

121,111

(כמות אשפה לשנת ) 1122
 021ימים בשנה

כמות אשפה פוטנציאלית ליום עפ"י מספר כלי
אצירה בק"ג

 21,221ק"ג

סה"כ פוטנציאל כל אצירה בקוב
יחס ק"ג לנפח אשפה בכלי אצירה
רגילים.

ממוצע פינויים בשבוע מחושב ברמה א' וב'

1.7

כמות אשפה נאספת בפועל בשבוע
(שישה ימים) ק"ג
כמות אשפה פוטנציאלית עפ"י
מספר כלי אצירה בק"ג

הנתונים בטבלה מראים על ממוצע יצור אשפה לתושב ברמה א' וב' של  2.1ק"ג ליום לנפש כולל
אזור תעשיה ו 1.28-בשכונת רמת בית שמש א' וב' .כמו כן אנו רואים כי ממוצע הפינויים שחושב
על ידי הביקורת ברמת בית שמש בממוצע של  1.8פינויים לשבוע מינימום.
הביקורת מציינת כי גם אי נניח שקיימת סטייה מסוימת כלפי מטה במספרים ,הרי שניתן לקבוע
שמספר הפינויים המחושב על פי כמויות האשפה ופוטנציאל כלי האצירה המוצבים בשכונות אלו
צריך להיות מינימום כשלושה פינויים לשבוע בממוצע.
עוד מציינת הביקורת כי העובדה שבה נצפים מכולות אשפה העולות על גדותיהן בימי שישי ,ערבי
חג ומוצ "ש כתוצאה מהפחתת ימי הפינוי מארבע לשלוש ,אינה סותרת את תוצאת חישוב של
הביקורת המראה כי נדרש כ-שלושה פינויים בשבוע בשכונות רמב"ש א' וב' ,שכן עיקר הבעיה
באשפה המצטברת קיימת בימי שישי ומוצ"ש כאמור ,וזאת כתוצאה מכך שבימי שישי מיוצרת
אשפה מרובה המושלכת לכלי האצירה רק בשעות הערב אחה"צ של יום שישי לאחר סיום ההכנות
לשבת וכן לאחר צאת השבת ,בו בזמן שהאשפה נאספת (ברמה א') על ידי הקבלן בשעות
המוקדמות של בוקר יום שישי ולאחר מכן ביום שני בבוקר ,או איסוף (ברמה ב') בימי חמישי
ולאחר מכן ביום ראשון .כך יוצא שהאשפה אינה מפונה בחלקים ניכרים בשכונה שלושה ימים
שלמים שבהם נערמת כמויות אשפה מרובות יותר משאר ימי השבוע מסיבות מובנות ושפורטו
לעיל.
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הביקורת מעירה כי מחובתה של העירייה לפתור את בעיית האשפה הנערמת בסופי השבוע ,דבר
הגורם למפגעים חזותיים ותברואתיים קשים העלולים להסב לתושבים הגרים בשכונות בעיות
בריאותיות.
במסגרת מציאת פתרונות לבעיה לדעת הביקורת יש לבחון את אחת מהחלופות הבאות:
 .2הוספת פינוי נוסף.
 .1איתור המקומות הבעייתיים מרובי האשפה ,והוספת כלי אצירה נוספים במקומות
הנדרשים בהתאם לסקר ולכמות האשפה בימי שישי ומוצ"ש.
 .0הוספה0החלפת כלי אצירה לפחים מוטמנים ואכיפת אחריות הקבלן על כלי האצירה.
 .4איסוף האשפה בימים קבועים בכל רמת בית שמש (א'+ב') באמצעות הוספת משאית
פינוי נוספת .ימי האיסוף יהיו בימים א' ,ד' ,ו'.

שער לקיימות
הקיימות קוראת להשיב את האיזון הטבעי על ידי שימור מערכות אקולוגיות קיימות בד"כ.
המונח קיימות מתייחס לפן האקולוגי של השתלבות האדם בסביבתו והשפעתו עליו ,אך ניתן
לייחס את המושג גם על תחומים אחרים.
במישור הכלכלי מהווה ההפרדה במקור חלופה כדאית משני טעמים עיקריים :האחד ,מחיר
הטמנת הפסולת במטמנות עולה בהתמדה והיטל ההטמנה הנוסף למחיר ההטמנה ימשיך לעלות
בהתמדה עד לשיעור של  21שקל לטון לפני הצמדה ומע"מ בשנת  .1122השני ,קרן הניקיון מעניקה
תמיכות גדולות לרשויות המקומיות עבור תכנון והצטיידות בפחים החדשים ומציעה אף תמיכה
נוספת לפי מפתח של מספר משקי הבית המצטרפים להפרדה במקור.
מעבר לגבולות התחשיבים הכלכליים והסביבתיים ,ההפרדה במקור מהווה כר מצוין למהלך
חברתי קהילתי משמעותי .תושבים רבים רואים בפסולת בעיה של ממש והם מביעים את רצונם
לקחת חלק בפתרונה.
השינוי מתחיל לקרום עור וגידים וכמו כל צעד ממשי בתחום הקיימות הוא מצריך הערכות
חדשה ,שינוי דפוסי חשיבה ,מתן פתרונות לבעיות חדשות ומעל הכל מחויבות אמיתית לדרך
הקיימות .הקשיים לרשות המקומית אינם מבוטלים ,אך התמורה היא גדולה; מחזור חמישים
אחוזים של הפסולת הביתית – וסיפוק רב על שותפות במעשה השמירה על הסביבה שלנו.
הדרכים להתמודד מול כמויות הפסולת הגדלות במהירות ועם עליית מחירי הטיפול בפסולת
המהווה גורם עיקרי לנטל כספי כבד על העירייה הם:


למחזר ככל שניתן.



ייעול שיטת פינוי האשפה
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מיחזור
חוק האריזות יוצא בימים אלה לדרך .במסגרת החוק ימוחזרו מדי שנה כ 611-אלף טון של
אריזות המורכבות מקרטון ,נייר ,פלסטיק ,מתכת וזכוכית .זהו צעד בעל משמעות גדולה ,אולם
בנקודת הזמן זו ,יש לזכור כי כ 2.2-מליון טון בשנה המהווים החלק המרכזי בפסולת הביתית
בישראל הנו פסולת אורגנית המורכבת בעיקר משאריות מזון.
הפסולת האורגנית גורמת למרבית הבעיות הסביבתיות הנגרמות מפסולת ביתית :פליטת גזי
חממה ותשטיפים המאיימים לזהם את מי התהום ,אך מנגד ,לפסולת זו תועלת רבה כאשר היא
מעובדת לקומפוסט היא תורמת לשימור הקרקע ,מצמצמת את צריכת המים ומשפרת את
התוצרת החקלאית .אולם ,כדי שניתן יהיה להפוך את הפסולת לקומפוסט יש להפרידה במשקי
הבית כך שתתקבל נקייה ללא מזהמים ,ראויה לעיבוד ולפיזור בשדה .חינוך להפרדת הפסולת
איננה דבר פשוט  ,אך זהו בהחלט אתגר עבור הרשות המקומית המנהלת את איסוף הפסולת
והטיפול בה.
כמות הפסולת ההולכת וגדלה בתוספת עלייה בצפיפות האוכלוסייה וצמצום השטחים הזמינים,
מחריפים את הקשיים בדרך להקמת אתרים חדשים לסילוק פסולת .התוצאה הבלתי נמנעת היא
מצוקת נפח הטמנה זמין.
כיום מקובלת בעולם שיטת ה"טיפול המשולב" בפסולת המוצקה .השיטה מורכבת מחמש
חוליות:


הפחתה במקור



שימוש חוזר



מיחזור



הפקת אנרגיה מפסולת (פל"א)



הטמנה

גישת הטיפול המשולב חותרת לצמצום נפח הפסולת המועבר להטמנה .הגישה מנסה להגיע
לאופטימיזציה של ההיבטים השונים (הסביבתיים ,הכלכליים והחברתיים) ,זאת בהנחה שאין
פתרון יחיד שיוכל לתת פתרון אופטימאלי.
כיום ממחזרים בארץ כ 22%-מהפסולת הביתית .שיעור המיחזור מגיע לכ 11%-כאשר מביאים
בחשבון גם את מרכיבי פסולת התעשייה ,הגרוטאות והשמן המשומש .בהתאם לתקנות איסוף
ופינוי פסולת למיחזור (חובת פינוי פסולת למיחזור) ,התשנ"ח 2227-אמור שיעור המיחזור עד סוף
שנת  1118להגיע ל 12% -מהפסולת הביתית.
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היערכות העירייה למיחזור
כללי
היחידה לאיכות הסביבה מעודדת מיחזור ברשויות ופועלת להשגת תקציבים לביצוע מיחזור
בפועל ,על ביצוע המיחזור בפועל אחראי אגף שפ"ע.
תקצוב
בסיוע תקציבי במסגרת "קול קורא" בעזרת "קולות קוראים" השיגה היחידה במהלך השנים
תקציבים לטובת מיחזור בפועל ,וחינוך למיחזור .תקציבים אלו ברובם כהחזר להיטל ההטמנה
שנגבה מהרשויות כגון :רכש משאית לטובת מיחזור ,הקמת משטח לאיסוף בקבוקי פלסטיק
בתחנת המעבר ,מיכלים מוטמנים לאיסוף בקבוקי פלסטיק ,תשתיות  +וחינוך.
תוכניות אב
בסיוע שהושג מהמשרד להגנת הסביבה ובשיתוף עם אגף שפ"ע הושלמה תוכנית אב למיחזור על
ידי יועץ חיצוני .התוכנית כוללת דיווח על המצב העכשווי ,עלויות הטיפול בפסולת והצעות כלליות
לרשות לקידום ועידוד המיחזור בעיר .תמצית המלצת התוכנית :מעבר להפרדה במקור ,העמקת
המיחזור הקיים והקמת מרכזי מיחזור שכונתיים.
תוכנית אב מפורטת
לצורך יישום המיחזור בעיר ומעבר להפרדה במקור ,נדרשת תוכנית אב מפורטת .גם לתוכנית זו
הושג תקציב .תוכנית זו חשובה לצורך קבלת כספים בהמשך במידה והרשות תבקש סיוע
מהמשרד להגנת הסביבה.
ביצוע בפועל
בבית שמש ממחזרים :קרטון (בעסקים פרטיים) ,נייר ,נייר עיתון ,בקבוקים ,בגדים (חדש) ,מוצרי
אלקטרוניקה,סוללות ,שמן (בעסקים פרטיים) ,צמיגים (בעסקים פרטיים) ,פחיות ובקבוקים ע"י
תאגיד המיחזור.בפועל הוטמנו כ 01-מיכלים למיחזור פלסטיק ועד לסוף הפרויקט יוצבו כ26-
מיכלים .בעיר מוצבים -21תפוזיות נייר עיתון-011, -פחים כחולים למחזור עיתון  8,מיכלי
בגדים.
חינוך
שנים רבות מתבצעת ע"י היחידה פעילות לחינוך למחזור ברשות :בגני ילדים ,בתי ספר,מתנ"סים,
עמותות ,גיל הזהב ,ובחינוך הלא פורמאלי .לעידוד החינוך למיחזור הושגו תקציבים רבים
לפרויקטים כמו :פרסום ,סרט ,קומפוסטרים ,השתלמויות ,סיורים ,כנסים ,אירועים ,מתקני
מיחזור בית ספריים ,תחרויות מחזור ,בתי ספר וגנים ירוקים.
עתיד
העתיד כפי שהוא נראה הנו הולך לכוון צמצום הטמנת פסולת באתרי הטמנה באופן משמעותי.
הפרדה במקור אצל התושבים לשני זרמים :יבש ורטוב .העברת הפסולת לתחנת מעבר ממחזרת.
את הזרם היבש להפרדה לרכיבים למחזור ואת הזרם הרטוב לקומפוסט או הפקת אנרגיה.
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לצורך זירוז הרשויות נחקקים בימים אלו חוקים ותקנות המחייבות את הרשויות לבצע יותר
מיחזור והפרדה בית שמש לא עומדות ביעד המחזור העכשווי של  12%כמו רוב רשויות המדינה.
כללי
א .בבית שמש מיחזור בקבוקים מתבצע במיכלים מוטמנים והנו ייחודי בארץ עקב מותה הטרגי
של ילדה ממתקן רשת שנפל עליה .מיכל מוטמן הנו יקר באופן משמעותי ממיכל רשת .מיקום
המיכלים נקבע במקומות נגישים לציבור  ,מיקומם הסופי של המיכלים נקבע על ידי נציגי אגף
הנדסה ושפ"ע ולאחר מכן מופק היתר בניה להצבת המיכלים.
בתאריך  2.2.22שלחה אדריכלית העיר מכתב למנהל אגף שפ"ע ובו היא מתריעה על כך שמיכלי
המיחזור הותקנו על ידי החברה שלא עפ"י ההיתר שניתן ולא על פי מה שנקבע על במשותף עם
אגף שפ"ע וזאת בניגוד להנחיות מפורשות שהועברו על ידה .במכתב פורטו האתרים שלא אושרו
ובוצעה בהם התקנת המיכלים המוטמנים .פועל יוצא של מכתב זה קובע בעצם כי למיכלים
שהוטמנו אין היתר בניה כנדרש.
ייעול שיטת פינוי האשפה
שיטת פינוי האשפה התבססה בעבר בעיר בית שמש על פחי אשפה בנפחים שונים  061ליטר2,211 .
ליטר ומכולות המכונים "צפרדעים" בנפח  6קוב .עיריית בית שמש החלה לאחרונה לשלב שיטת
פינוי פסולת חדשה – שיטת הפחים המוטמנים .פחי אשפה אלה הם גולת הכותרת של איכות
הסביבה וחיים איכותיים.
כיום ,מותקנים בעיר מיכלי אשפה מוטמנים שכל אחד מהם מכיל כ -קוב אשפה .הפחים
המוטמנים יוצרים ,בשל צורתם הייחודית ,דחס טבעי ומאפשרים קיבולת כמעט כפולה ביחס לפח
רגיל באותו גודל ,כ 611 -ק"ג הנדחסים היטב לעומת  021-081ק"ג אשפה שאפשר להשליך
במכולה רגילה בה האשפה לא נדחסת.
הטמנה בשיטה זו שומרת על סביבה אקולוגית ,נקייה ונטולת ריחות רעים האשפה נזרקת הישר
למיכל שמכוסה על ידי מכסה הרמטי ללא אפשרות של גלישת פסולת או כניסת בעלי חיים .הפח
המוטמן משתלב בסביבה ,תופס פחות שטח ביחס למכולות ויחסית אינו בולט לעין .נוצרת זהות
בין המשתמשים לבין המיכלים.
על פי חישובים שהביקורת עשתה הצבת פחים מוטמנים במקום כלי האצירה הקיימים היום
באזורים בהם הקבלן אוסף את האשפה ,יביא לחסכון של בין  811-211אלש"ח לשנה .נתון זה של
החיסכון מסתמך על מחירי המכרז הקיים וכן על צמצום ימי הפינוי בעקבות מעבר למיכלים
מוטמנים.
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הערת ביקורת
הביקורת מעירה כי לאור השינויים המשמעותיים במשק הפסולת בישראל המשפיעים ישירות
על הרשויות המקומיות ובכללם עיריית בית שמש וכן לאור הבניה המאסיבית המתוכננת
בשטחי העיר בית שמש ,מחייבים את העירייה להקדים ולהיערך בהתאם ,ולפעול לקידום
נושא המיחזור וייעול פינוי האשפה.
עם הכנת תוכנית אב למיחזור כאמור יש לקדם הכנת תוכנית מפורטת ליישום תוכנית האב.
הביקורת מעירה כי על העירייה להקים צוות היגוי שיידון ויחליט ביישום תוכנית האב וכן
בנושאים נוספים הקשורים לנושא הפסולת בעיר .להלן הנושאים :
 .2אופן פינוי הפסולת בעיר.
 .1סוגי כלי האצירה המתאימים והרצויים במטרה לצמצם עלויות פינוי האשפה וצמצום
המפגעים תברואתיים וסביבתיים.
 .0תכנון של כלי האצירה בשכונות החדשות בעיר.
 .4החלטות לגבי אופן המיחזור בהתאם להמלצות תוכנית האב לפסולת.
 .2הסברה וחינוך לשמירה על ניקיון העיר ומיחזור.
 .6השגת תקציבים ממשלתיים לקידום הנושא.

בטיחות בעבודה
הוראות בטיחות באות להקנות ידע לעובדים ומנהלים כאחד ,העוסקים בעבודות פינוי אשפה
לצורך מניעת תאונות ושמירה על היגיינה אישית בעבודה .עיסוק בפינוי אשפה מטבע הדברים
מסוכן ומלווה במרבית סוגי הסיכונים הקיימים סיכונים ביולוגיים ,כימיים ,מכאניים ,פיסיים,
חשמליים ואש.
עובד פינוי אשפה מתמודד מידי יום עם גורמים סביבתיים בעיתיים האופייניים לעבודתו כגון:
מזג אויר משתנה ,מגוון סוגי אשפה ,ילדים בסביבת העבודה ,תנועת כלי רכב ,רכבים חונים,
בעלי חיים ,משטחים הגורמים להחלקה ,מכשולים ועוד .יש להוסיף לכל הגורמים האמורים את
סביבת העבודה הדינאמית של העובד המשתנה בכל רגע.
הסטטיסטיקה מלמדת שעובדי פינוי אשפה עומדים בראש סולם תאונות העבודה וימי
ההיעדרות הנגזרים מהן .במהלך השנים עבודות פינוי אשפה אף גבו מחיר יקר מאוד מאי
שמירה על הוראות הבטיחות.
ממונה ה בטיחות בעירייה פרסם נהלים והוראות בטיחות כלליות לעובדי פינוי אשפה ולמנהל
עבודה .הוראות הבטיחות כוללות בין היתר חובת לבישת ציוד מגן אישי בעבודות פינוי אשפה.
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ההוראות קובעות כי עובד אשפה ינעל נעלי בטיחות ,ילבש חולצה עם שרוולים ארוכים הדוקים,
ויחבוש כפפות מגן.
מבדיקת הביקורת עולה כי עובדי האשפה אינם מקפידים להשתמש ב"ציוד אישי" הכולל ,אפוד
זוהר ,חולצה עם שרוולים ארוכים ,מכנסיים ארוכים ,כובע וכו' ,בעת עבודתם .הביקורת מעירה
ומציינת כי אחריות 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.
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המלצות הביקורת:
 .2תיאום והסדרת יחסי גומלין בין מחלקת תברואה לבין מחלקת טיאוט ,פינוי אשפה
ביתית ,ימי פינוי גזם ,פיקוח ,גינון).
 .1עם 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
תוכנית האב וכן בנושאים נוספים הקשורים לנושא הפסולת בעיר :להלן הנושאים :
א .אופן פינוי הפסולת בעיר.
ב .סוגי כלי האצירה המתאימים והרצויים במטרה לצמצם עלויות פינוי האשפה
וצמצום המפגעים תברואתיים וסביבתיים.
ג .תכנון של כלי האצירה בשכונות החדשות בעיר .החלטות לגבי אופן המיחזור
בהתאם להמלצות תוכנית האב לפסולת.
ד .הסברה וחינוך לשמירה על ניקיון העיר ומיחזור.
ה .השגת תקציבים ממשלתיים לקידום הנושא.
 .0על 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.
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ביקורת על טיאוט רחובות והיבטים נוספים
הקשורים לחזות העיר וניקיונה

 .1מבוא
בחודשים אוקטובר-דצמבר בדקה הביקורת מספר היבטים בנושא חזות העיר הכוללים :טיאוט
העיר ,אופן העסקת הקבלן לניקוי וטיאוט רחובות ,הפיקוח שמקיימת מחלקת טיאוט רחובות על
עבודת הקבלן ,שילוט ,מודעות פיראטיות ,זריקת פסולת בניה (באלות).
ביקורת זו היא המשך לביקורת קודמת בנושא הפיקוח העיר ,אשר רמת תפקודו קובעת במידה
רבה את מידת איכות החיים בעיר .דו"ח זה הוא חלק מסדרת דו"חות ביקורת בנושא תברואה
וחזות העיר שתכלול בין היתר את התחומים של פינוי אשפה ,גזם ,גינון ואחזקה.

 .3מטרת ויעדי הביקורת
 1.2מטרת הביקורת:
מטרת הביקורת היא לעמוד על רמת ניקיון הרחובות בעיר ,אופן הפיקוח על הקבלן לטיאוט
הרחובות בעיר ומצב חזות העיר.

 1.1הנושאים שנבחנו:
ז .התקשרות העירייה בהסכם עם הקבלן
ח .אופן ביצוע עבודת הקבלן ביחס להתחייבויותיו בחוזה
ט .אופן הפיקוח והבקרה של מחלקת תברואה על עבודת הקבלן
י .רמת הניקיון בפועל
יא .ממשקים עם מחלקות ואגפים אחרים
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יב .בדיקת חשבונות ואישור תשלומים
יג .בדיקת התקציב אל מול הצרכים
יד .שילוט ומודעות לא חוקיות
טו .מרכיבים נוספים כהשלמה לניקיון העיר

 1.0מהלך הבדיקה:
 שוחחנו עם בעלי התפקידים הבאים:

מנהל אגף שפ"ע



מפקח טיאוט רחובות



מנהל מחלקת טיאוט רחובות



תקציבאית אגף שפ"ע

 עיינו במסמכים הבאים:

נתוני תקציב מחלקת טיאוט רחובות לשנים 1112-1121



דו"חות נוכחות עובדי קבלן



דו"חות ביצוע עבודות הקבלן



חוזה טיאוט עם הקבלן

 -סיירנו ברחבי העיר.
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 .3הבסיס החוקי
על פי פקודת העיריות (נוסח חדש) סעיף " 141תברואה בריאות הציבור ונוחותו" ,על העירייה
מופקדת מטלת פינוי אשפה וניקיון הרחובות.
בעניין תברואה ,בריאות הציבור ונוחותו ,תעשה העירייה פעולות אלה:
ט .תנקוט באמצעים להסרת כל מטרד או למניעתו ותדאג לבדיקתו שמטרתן לברר מה הם
המטרדים הקיימים.
י .תורה בדבר פינוי פחי אשפה מכל בית ותקבע את האגרות בעד פינוי כאמור.
יא .תורה בדבר בדיקתם ,הסרתם ,החזקתם ,ניקויים והרקתם של ביבים ,נקזים ,בתי כסא,
אסלות ,בורות שופכין ,מי פלשין ,מזחילות ,מרוצי מים ,בורות אפר ואביזרים
סניטאריים.
יב .תתקין במצב טוב ומתוקן פחי אשפה ציבוריים ושאר כלי קיבול שמניחים ואוספים בהם
אשפה ותדאג שיוחזקו באופן שלא יהוו מטרד או מפגע לבריאות.
יג .תדאג לטאטואם וניקויים של רחובות שאינם רכוש הפרט.
יד .תמנע הצטברות של פחי ואשפה במקום ציבורי או פרטי במידה המהווה סכנה לבריאות
הציבור ותנקוט באמצעים להסרת כל מטרד ציבורי הנובע מבור שופכין או נקז ,בין
פרטיים ובין ציבוריים או מכל מקור אחר.
טו .תמנע הזדהמותן של זרמים ,תעלות ,מרוצי מים או בארות והנחת אשפה על גדות זרם,
תעלה או מרוץ מים העלולה לגרום להזדהמותן.
טז .תורה בדבר בדיקת בתים ובניינים בכדי לברר את מצב הניקיון שלהם או לעניין אחר
בדבר אמצעים להשמדת עכברושים עכברים ושאר שרצים.
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 .4סקירה כללית
אחד הנושאים החשובים ביותר אשר העירייה מופקדת עליהם הוא ניקיון וחזות העיר ,שכן מראה
הרחובות משקף את איכות שירותי העירייה ומהווה את אחד המרכיבים העיקריים באיכות
החיים של התושבים.
חזות העיר וניקיונה מורכב ממספר תחומי פעילויות עיקריות :פינוי אשפה מבתי מגורים ,פינוי
אשפה ממכולות ,פינוי גזם ,טיאוט רחובות ,גינון ,אחזקה ופיקוח.
כידוע ,שירותי תברואה הינם הבסיס לקיום חיים בריאים ומסודרים של כלל התושבים החיים
בעיר .אחד השירותים העיקריים שניתנים ע"י אגף שפ"ע שהוזכרו הוא ניקיון הרחובות כאשר
השירות מבוצע כולו על ידי קבלן חיצוני באמצעות טיאוט ידני וטיאוט מכני.
אגף שפ"ע מופקד על נושא התברואה בעיר ואחראי על ביצוע הוראות החוק בנושא .במסגרת זו
פועלת מחלקת טיאוט רחובות אשר מתפקידה לוודא כי ניקיון העיר יהיה ברמה נאותה במשך כל
השנה תוך ניצול מירבי של המשאבים העומדים לרשותה.
רמת הניקיון בעיר נקבעת ע"י מקבלי החלטות וקובעי המדיניות באמצעות המשאבים והתקציבים
המוקצים על ידם לנושא זה ,וכן על ידי תפקוד מחלקת ניקיון ורמת הפיקוח על הקבלן המבצע.
במהלך השנים האחרונות ובכלל ,אנו עדים לשינויים המתחוללים ברוב הערים בארץ ,כולל הערים
החרדיות ,אשר משקיעות משאבים רבים לנושא חזות העיר ואיכות הסביבה .רבים מהערים דירגו
נושא זה בראש סדר העדיפויות לצד נושא חינוך ,והפכו לערים נקיות וירוקות יותר .השקעה
בנושא זה הביאה במקביל גם לצמיחה חינוכית וכלכלית.
הביקורת מציינת לשבח את שיתוף הפעולה לה זכינו מצד מנהל אגף שפ"ע והפיקוח ,ובמיוחד
ממפקח הטיאוט מר אברהם חדד ,על מאמציו להכנת תוכנית עבודה עתידית ומפת טיאוט לעיר
כמו גם השתדלותו לתיקון הליקויים ולייעול עבודת המחלקה מול הקבלן ,במסגרת סמכותו
והכלים והמשאבים העומדים לרשותו.
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 .5עיקרי ממצאים


החוזה המצוי בעירייה אינו חתום כנדרש ע"י העירייה אלא רק ע"י הקבלן .כמו כן אין
בידי העירייה חוזה מלא המציין את מועד תחילת עבודת הקבלן ואת תאריך חתימת
החוזה.



לא נמצאה בידי העירייה ערבות בנקאית כמתחייב מהחוזה עם קבלן טיאוט רחובות.



קיימת סתירה בין דיווחי מנהל מחלקת טיאוט על מספר עובדי הטיאוט המוגשים
לתקציבנית האגף ,לבין מספר העובדים שצוינו בחשבוניות שהוגשו לתשלום על ידי
הקבלן; הקבלן מדווח על  28עובדים ומנהל מחלקת טיאוט מדווח על  22עובדים.



העדפה מתמשכת בהקצאת משאבי אחזקה וניקיון השכונות הותיקות בעיר על פני
השכונות החדשות.



העדר פיקוח נאות וחוסר בקרה מצד העירייה על קבלני הטיאוט במצב בו נדרש מנהל
מחלקת טיאוט לשמש גם כמפקח על עבודת הקבלן בכל אזורי העיר (המשתרעת על כ01-
דונם ,ואורך כבישים ומדרכות של כ 011-ק"מ).



דיווח לקוי וחסר של מנהל העבודה על הרחובות והמקומות בהם בוצע הטיאוט והעדר
תבנית שיטתית וקבועה לפירוט התקלות.



הביקורת מציינת כי במסגרת הסיורים שנערכו על ידי הביקורת נצפו מספר עובדים
המטאטאים את האשפה הנערמת ,היישר אל תוך בורות ניקוז המים (קולטנים) שבצידי
הכביש עד כדי סתימתו לחלוטין של בור הניקוז.



במרכזים המסחריים שברחוב הרצל ומרכז מסחרי מרכז רבין ,פועלי הניקיון עובדים
באופן רציף עד השעה  11:11ואילו במרכזים שברמה א' ורמה ב' מתבצע על ידי עובד
הניקיון מידי יום משעות הבוקר ועד לשעות הצהריים בלבד.



הזנחה ורמת ניקיון ירודה במרכזים המסחריים בשכונות רמה א' ורמה ב' ,הנובעת
ממדיניות אגף שפ"ע (ולא מתפקוד המחלקה) המפלה לרעה מרכזים אלו .מדיניות זו
פוגעת קשות בתדמית העירייה.



רוכלות לא חוקית במרכז המסחרי בערבי שבתות וערבי חגים ללא כל הפרעה וללא
אכיפה מצד מחלקת הפיקוח העירוני.



טיאוט המכאני והידני מתבצע ללא תוכנית עבודה מסודרת וכתובה ומפורסמת בציבור
לפי ימי ניקיון ושמות הרחובות.
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העירייה אינה מבצעת חלק מפעולות משלימות לניקיון לחיזוק ושיפור ניקיון העיר כגון
הצבת אשפתונים ,לוחות מודעות ,פיקוח על תליית מודעות פיראטיות



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.



קיימים מספר קטן של אשפתוני רחוב כאשר רבים מהם נמצאו שבורים למחצה וחלקם
שבורים לגמרי ואינם ברי שימוש.



חוסר בלוחות מודעות המשמש כאמצעי פרסום עיקרי בשכונות הדתיות והחרדיות.



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.



על אף פעולותיה של מחלקת הפיקוח לאכיפת הניקיון בשטחים הפרטיים(חניות) בשכונות
מסוימות ,עדה הביקורת על כך שבשכונות אחרות (רמה ב' בעיקר)יש עדיין מפגעי ניקיון
בשטחים הפרטיים וכי חזותן מעידה על אי פיקוח והזנחה ממושכת.



בסיור שערכה הביקורת ברחבי העיר נתגלתה לעיני הביקורת פסולת בניה בבאלות
במספר אתרים בעיר דבר המעיד על חוסר פיקוח ראוי בנושא מצד מחלקת פיקוח(.
תפקוד מחלקת פיקוח בנושא פורט בהרחבה בדו"ח מבקר העירייה לשנת ) 1121
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 .6ממצאי הביקורת
 6.2בחירת העירייה והתקשרותה בהסכם עם קבלן הטיאוט
חברת "פרח השקד" זכתה במכרז למתן שירותי ניקיון שפורסם על ידי העירייה בנובמבר
.1112
למכרז זה הוגשו שתי הצעות בלבד; הצעה של חברת "שלג לבן" בסכום של  ₪ 170,122כולל
מע"מ ,והצעה של חברת "פרח השקד" בסכום של  ₪ 166,872כולל מע"מ .אומדן ביצוע עבודת
הטיאוט שהוגש למכרז עומד על  ₪ 121,111כולל מע"מ.
ועדת המכרזים בישיבתה מיום  02.21.12החליטה לבחור בהצעה הנמוכה מבין השניים
שהגישה חברת "פרח השקד".
החלטת ועדת מכרזים התקבלה לנוכח ההפרש בין שתי ההצעות (כ ₪ 111,111-בחישוב שנתי),
לנוכח הניסיון הבעייתי שהיה לעירייה עם החברה הקודמת שהינה גם המציעה השנייה ,ולאור
המלצות שהתקבלו לגבי "פרח השקד".
מאחר והצעתה של "פרח השקד" הייתה גבוהה ב 12.72%-מהאומדן ,החליטה ועדת מכרזים
כי זכייתה של "פרח השקד" במכרז תהיה בכפוף לכך שהחברה תסכים להפחית את הצעתה
ב 2%-ובכך להגיע לסכום הגבוה בפחות מ 12%-מהאומדן .בהמשך להחלטת ועדת מכרזים
חתמה העירייה עם קבלן טיאוט – חברת "פרח השקד" בשנת .1112
החוזה המצוי בעירייה אינו חתום כנדרש ע"י העירייה אלא רק ע"י הקבלן .כמו כן אין בידי
העירייה חוזה שלם מלא המציין את מועד תחילת עבודת הקבלן ואת תאריך חתימת החוזה.

 6.1אומדן
האומדן הינו תחשיב שאמור להיות מבוסס על צורכי הניקיון בעיר כפי שנדרשו ע"י אגף
שפ"ע ,כאשר הנתונים שנלקחים לצורך חישוב האומדן הם סך אורך הכבישים והמדרכות,
אורך הכבישים המקסימאלי לניקיון על ידי עובד אחד ומספר ימי ניקיון של רחובות ושל
מגבלות התקציב.
המגבלות התקציביות כפי שהוצבו למנהל אגף שפ"ע בזמן הוצאת המכרז חייבו אותו לצמצם
בדרישות הניקיון וברמת הניקיון הדרושה ולהתכנס לתקציב שנתי קטן יותר ביחס לדרישות
והמטלות העומדים בפני האגף ,הכוללים כ 011-ק"מ כבישים ,ארבע מרכזים מסחריים ,שוק
עירוני ואזורי תעשיה.
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משמעות המגבלות התקציביות באו לידי ביטוי בצמצום אורך הכבישים והמדרכות המנוקים
מידי יום ע"י הקבלן ומיקוד בניקיון השדרות והרחובות המרכזיים של העיר כאשר הרחובות
הצדדים זכו לניקוי פעם או פעמיים בשבוע לפי הצורך ובהתאם לקריאות מוקד.

 6.3ערבויות
עפ"י תנאי החוזה ,התחייב הקבלן להמציא לידי העירייה במעמד חתימת ההסכם ערבות
בנקאית בסך של  211אלש"ח שתהא בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ועוד  61יום לאחריה.
מבדיקת הביקורת עולה כי ערבות שכזו לא הומצאה ע"י הקבלן לעירייה .אחראי הערבויות
של העירייה ציין בפני הביקורת כי מעולם לא הועברה לו ערבות של הקבלן "פרח השקד".

 6.4תשלומים לקבלן
א .להלן הסכומים ששולמו לקבלן הטיאוט בשנים :1118-1121

שנה

סכום בגין טיאוט (בש"ח)

1118

0,011,111

1117

0,711,111

1112

0,211,111

1121

4,611,111

ב .אישור ובדיקת חשבונות
 .2מבדיקה מדגמית של הביקורת את החשבונות המוגשים לאישור ולתשלום על ידי חברת
"פרח השקד" בגין טיאוט רחובות עולה כי תקופה ארוכה לא עודכן המדד בחשבונות
שהוגשו על ידי הקבלן ,וזאת בניגוד למה שנקבע בהסכם עם החברה בו נקבע כי בחלוף כל
 0חודשים קלנדריים החל מכניסת ההסכם לתוקפו ,יעודכן המחיר הנקוב בהתאם לשיעור
השינוי שיחול בין המדד הבסיס לבין המדד הידוע.
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הביקורת מעירה כי אי מידוד התמורה אומנם מפלה לרעה את הקבלן ולא את העירייה,
אך עובדה זו מהווה סיכון עתידי לעירייה בכך שייגרמו נזקים כספיים עתידיים
פוטנציאלים ,כדוגמת מקרים אחרים בעירייה ובארגונים אחרים ,ולהתכנות שהקבלן ,עם
סיום ההתקשרות עם העירייה ,יגיש חשבון כולל בסכומים גבוהים על אותם שנים בהם
לא ביקש את התמורה ללא עדכון המדד ,וזאת בתוספת ריביות פיגורים.
 .1כמו כן בנספח א' לחוזה נקבע כי "טיאוט וניקיון מרכזונים ברחבי העיר בית שמש רבתי
כולל רמב"ש א' ו-ב' ,גבעת שרת ,בית שמש הותיקה ,וכן כל מקום ברמב"ש א' ו-ב' אשר
בנויים בו שתי חנויות או יותר ,ידאג הקבלן לניקיונם באופן יומי וסדיר של אותם
מרכזונים במשך  6ימים בשבוע באופן רציף ובימי שישי עד לכניסת השבת או ערב החג.
עוד נקבע בחוזה ,כי המרכז המסחרי הכולל את רחבת העירייה ,רחבת רון טל ,בית קצור
ומתנ"ס זינמן יטופל וינוקה באופן סדיר ורציף במשך כל שעות היום.
הביקורת מציינת כי בחשבונות שהקבלן מעביר לעירייה לתשלום ניקיון המרכזים
המסחריים בימי שישי מופיעים כתוספת לסכום הבסיסי שנקבע בחוזה ולא כסכום
הכלול בתוך אותו סכום.

 6.5אופן ביצוע החוזה על ידי קבלן הטיאוט
חברת "פרח השקד" התחייבה בחוזה לספק לעירייה שירותי טיאוט ידני ומכני באופן,
בתדירות ובתנאים כמצוין במפרט הטכני – נספח א' להסכם.
במפרט הטכני המצורף למכרז נקבע כי טיאוט מכני יבוצע על ידי רכבי טיאוט משנת 1110
בעלי שני הגאים ברכב על מנת לטאטא כבישים שלא כנגד כיוון התנועה .עפ"י החוזה טיאוט
השדרות ,כולל איי התנועה ,יתבצע במשך בשבוע .בנוסף יבוצע טיאוט מכני ע"י רכב קטן נוסף
לטיאוט מדרכות בכל רחבי העיר.
עם זכיית חברת "פרח השקד" במכרז ולאחר חתימת החוזה ,הודיע הקבלן לעירייה כי לא
יוכל לספק את רכב הטיאוט הקטן מאחר וחל איסור לנהוג עם רכב זה בכבישים בין-עירוניים
ושינועו אפשרי רק ע"י גרר.
לטענת הקבלן שינוע רכב הטיאוט הקטן ע"י גרר כרוך בעלויות גבוהות ואין ביכולתו להשאיר
את הרכב במשך כל השבוע בעיר בית שמש כאשר עפ"י החוזה התחייב לנקות את כל
המדרכות והכבישים בעיר פעמיים בשבוע בלבד.
לאור הודעתו של הקבלן ,סוכם עימו כי מס' הימים שבהם התחייב הקבלן לספק את הרכב
במשך כל השנה ירוכזו לימי טרום החגים סוכות ופסח באופן רציף ,במקום הטיאוט שהיה
אמור להיות במשך  1ימים בשבוע.
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הביקורת מעירה כי הסדר זה בו עם הקבלן פוגע ברמת השירות ורמת הניקיון בעיר ,ואינו
מהווה תחליף לטיאוט קבוע ורציף במשך כל השנה כולה .לדעת הביקורת ,הודעתו זו של
הקבלן לאחר זכייתו וחתימתו על החוזה מהווה הפרה מהותית של החוזה ,והיה על העירייה
החובה לעמוד על כך שהקבלן יספק את השירות לו התחייב בהתאם לחוזה.
על פי ההסכם שנחתם עם הקבלן ,על הקבלן לספק לפחות:
א 41 .עובדים לפחות כאשר שניים מתוכם עובדי חרמש ושלושה עובדים שהוקצו לניקיון
השוק העירוני.
ב .מכונת טיאוט אחת מסוג שילדת משאית ,ומכונת טיאוט בימי החגים פסח וסוכות.
ג .מנהל עבודה מטעם הקבלן הצמוד לרכב מסחרי לביצוע פינוי מפגעים ופיקוח על
עובדי הקבלן.
הביקורת מציינת כי האמצעים שהועמדו על ידי הקבלן לטיאוט רחובות העיר היו בהתאם
להוראות הנהלת העירייה לאור הצורך בצמצום בעלויות הכספיות של העירייה .לדעת
הביקורת המשאבים שהועמדו לטובת הנושא הם לכל הדעות ,אינם מספקים ואינם תואמים
את מכלול המטלות העומדות בפני מחלקת טיאוט רחובות ולביצוע ניקיון בצורה סבירה.
לשם ביסוס הנחה זו בדקה הביקורת את המשאבים והכ"א שמוקצה לנושא זה ברשויות
אחרות וגילה כי ברשויות אחרות מעמידות כמעט פי שתיים מהמשאבים המצויים בעיר בית
שמש .לשם השוואה בעיר אחרת הדומה מבחינת גודלה ושטחה לבית שמש (הרכב אוכלוסיה
שונה) ,ניקיון העיר מבוצע על ידי  61עובדים ושש מכונות טיאוט.
כמו כן לדעת הביקורת יעילות מכונת הטיאוט מהסוג האמור של שילדת משאית אינה
מתאימה לשימוש במרחב העירוני ויעילותה היא פחותה בגלל אי יכולת תמרון בכבישים צרים
כאשר מכוניות חונות בצידן .על העירייה לשקול לדרוש במכרז החדש במכונות טיאוט בעלות
נפח בינוני אשר יעילות יותר ומתאימות יותר לניקיון העיר מאשר מכונת טיאוט עם שילדת
משאית.
הביקורת מציינת משנת  1112אושרו על ידי הנהלת העירייה ,עובדים נוספים לטיאוט הידני.
נכון למועד הביקורת מספר העובדים עומד על  28עובדים כאשר מתוך עובדים אלו מוקצים
 0.2עובדים לשוק העירוני עובד חרמש אחד ומפוחיסט.
מבדיקה של הביקורת נמצא כי קיימת סתירה בין דיווחי מנהל מחלקת טיאוט על מספר עובדי
הטיאוט המוגשים לתקציבנית האגף לבין מספר העובדים שצוינו בחשבוניות שהוגשו לתשלום
על ידי הקבלן ,הקבלן מדווח על  28עובדים ומנהל מחלקת טיאוט מדווח על  22עובדים ,כולל
עובדי שוק .לדברי מנהל מחלקת טיאוט הוא לא עודכן לגבי תוספת זו של שני עובדים ולכן לא
ציין זאת בדיווחים שלו.
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הביקורת מציינת כי בימי השבוע מוצבים  20עובדי טיאוט בשכונות רמה א' וב' בלבד למעט
ימי שלישי בהם מוצבים  27עובדים (תוספת של  2עובדים) מתוך סה"כ עובדי הטיאוט .בנוסף
לטיאוט הידני ,מבוצע טיאוט על ידי מכונת טיאוט עם שלדת משאית בשכונות רמה א' ורמה
ב' יום אחד בלבד ובשאר השכונות בעיר חמישה ימים בשבוע .הביקורת ראתה לנכון לבדוק
ולציין נתון זה לאור תלונות תושבים על העדפה מתמשכת בהקצאת המשאבים של אחזקה
וניקיון של שכונות הותיקות בעיר על פני השכונות החדשות.

 6.6הפיקוח המחלקתי והדיווח על עבודות הקבלן
א .כללי
הפיקוח המחלקתי על עבודת קבלן הטיאוט מתבצע ע"י מנהל עבודה האחראי על ביצוע
העבודה מטעם הקבלן בפועל .מנהל מחלקת טיאוט משמש ,בנוסף על היותו מנהל מחלקת
טיאוט ,גם מפקח שטח על כל אזורי העיר בית שמש.
השטח ומספר התושבים הגדול של עיריית בית שמש מצריך ,לדעת הביקורת ,הידוק הפיקוח
העירוני ברמת השטח על עבודת הקבלנים בכלל וקבלן הטיאוט בפרט.
לדעת הביקורת על העירייה לשקול מינוי מפקח משולב מחלקות שפ"ע ברמת השטח
שתפקידו יהיה לערוך סיורי שטח ברוב שעות היום ,לפקח על עבודת קבלני הטיאוט וכן על
כל הנושאים באגף שפ"ע בהם העירייה מבצעת את עבודתה באמצעות קבלנים חיצוניים
כדוגמת :פינוי אשפה ,גזם ,מחזור ,אחזקה ,וכן עבודות פיתוח שונים המבוצעים ע"י קבלנים
באמצעות האגף.
מינוי מפקחים אזוריים ,לדעת הביקורת ,יתרום וישפר את הפיקוח על הקבלנים ויביא
לתוצאות טובות יותר של ביצוע עבודות הקבלנים ,ישפר את השירות לתושב וידאג לכך
שהקבלן יבצע את כל המטלות עליהם התחייב בהתאם לחוזה שחתם עם העירייה לניצול
מירבי של כספי העירייה.
הביקורת מעירה כי השימוש בקבלני חוץ לביצוע עבודות ושירותים שהעירייה מספקת
לתושביה אמור אומנם לחסוך בעלויות ולתת שירות טוב יותר ,אך מצד שני מחייב פיקוח
ובקרה שנוגסים בחיסכון זה .עם זאת ,אין לוותר על מנגנון פיקוח ובקרה מקצועי ,בעל
משאבים ואמצעי פעולה.
אופן הפיקוח על קבלני שירות שבאגף שפ"ע והעירייה בכלל ועל קבלן טיאוט רחובות בפרט בו
נדרש מנהל מחלקת טיאוט לשמש גם כמפקח על עבודת הקבלן בכל אזורי העיר (המשתרעת
על כ 01-דונם ,ואורך כבישים ומדרכות של כ 011-ק"מ) ,מצביעה ,לדעת הביקורת על העדר
פיקוח נאות וחוסר בקרה מצד העירייה על קבלני הטיאוט.
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בנושא פיקוח על קבלני תברואה בדקה הביקורת את הנושא בערים אחרות ומצאה כי בהרבה
ערים בסדר גודל של העיר בית שמש ואף פחות ממנה קיים מערך מסודר של מפקחים בנושא
תברואה וחזות העיר וניקיונה אשר מחולקים לאזורי אחריות ואשר באמצעותם מועברים
דיווחים למנהל המחלקה ולמנהל האגף על מצב התברואתי בעיר ועל תפקוד הקבלנים.
לדעת הביקורת העדר פיקוח נאות וחוסר בקרה ואכיפה על הקבלנים פוגע ברמת השירות
הניתן לתושבים וביעילות שבהפעלת השירות ,מה שגורם בסופו של דבר שהפעלת השירות
באמצעות  outsourcingאינו כדאי.
הביקורת ערה לעובדה שהעירייה נמצאת בקשיים תקציביים ואינה מעוניינת בהגדלת
ההוצאות בגין העסקת עובדים נוספים למערכת .עם זאת ,סוברת הביקורת כי בעזרת הטמעת
תהליכים מּובנים שבמסגרתם יקבעו מנגנוני הפיקוח והבקרה ,ובכלל זה קביעת אמות מידה
ומדדים לתפעול ולביצוע ,ניתן לשדרג את הפיקוח על קבלני השירות לרמות גבוהות בעלויות
מינימאליות .להלן מספר הצעות לייעול הפיקוח על הקבלנים:
א .איגום משאבים וכ"א :מינוי מספר מינימאלי (עובד או שניים) ממצבת כ"א הקיימת
כמפקחים לאגף שפ"ע בנושא חזות העיר (פינוי אשפה ,גזם ,אחזקה ,טיאוט רחובות)
לפי אזורים.
ב .יחסי הגומלין :הסדרת יחסי הגומלין בין יחידות העירייה כגון שילוב הפיקוח
העירוני.
ג .בניית טופסי דיווח שיטתיים ,ממוחשבים ומבוקרים על ידי מנהלי המחלקות ומבקר.
ד .הגדרה ופירוט בחוזה של והדרישות הרצויות ואת האמצעים למדידתם ,לדוגמא:
הספק בתחום טיאוט רחובות ,ומדד על פי הגדרת רמת הניקיון ורחובות0ק"מ לניקיון
יומי שיקבעו על פי תוכניות עבודה.
ה .הכנת תוכנית עבודה מסודרת של המחלקות שתובא לידיעת הקבלן ותפורסם לציבור.
בעזרת פרסומה לציבור ניתן לגייס הרבה מאוד "פקחים" מהשטח.
ו .הגדרות ברורות של הדרישות והתנאים לאספקת השירות על ידי הקבלן.
ז .מינוי והסמכת נאמני ניקיון מהציבור.
לדעת הביקורת ,הטמעת תהליכים אלו תביא בהכרח לשיפור הפיקוח על הקבלנים ,וכתוצאה מכך
שיפור השירות לתושב וכן חיסכון בעלויות וליעילות מירבית בהפעלת השירות ולהפעלת "מבחן
מאזן האימה" :קבלנים יודעים כי הם נתונים לבחינה יומיומית ,וכי תפקוד לקוי יביא להטלת
קנסות עלול לעלות לקבלן באי הארכת חוזה.
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ב .הפיקוח על תפקוד הקבלן
בסעיף  20לחוזה בפרק "פיקוח וכפיפות לביקורת" נקבע כי הקבלן ידווח מידי יום למנהל במסגרת
הדו"ח היומי (המהווה יומן עבודה) על העניינים הבאים:
א .הרחובות והמקומות בהם בוצע הטיאוט (בחלוקה לטיאוט ידני ומכני) ומועדי שעות ביצוע
הטיאוט בכל מקום ומקום.
ב .מספר העובדים ורכבי הטיאוט שהועסקו על ידי הקבלן בביצוע פעילות הטיאוט באותו
היום.
ג .בעיות ותקלות שהתעוררו בביצוע העבודה.
עוד נקבע כי "עם סיום העבודות מידי יום יודיע הקבלן על כך למנהל או למפקח מטעמו אשר
יבדוק את עבודות הפינוי שבוצעו ויפרט בפני הקבלן את כל הליקויים והפגמים שאותרו על ידו
במסגרת זו .הקבלן ידאג ...בכפוף להשלמת העבודה ולשביעות רצון המנהל או המפקח ונתן אישור
על השלמת העבודה לאותו יום .מובהר בזאת כי מתן אישור כאמור הינו תנאי לתשלום התמורה".
הדו"ח היומי שאותו אמור למלא הקבלן לשביעות רצון המנהל או המפקח אמור לשקף את אופן
רמת הניקיון של כל הרחובות שבתחום אחריות הקבלן בעיר .מנהל העבודה מטעם הקבלן מעביר
דו"חות על מספר העובדים שהועסקו באותו יום ועל מספר העובדים שחסרו באותו יום בהתאם
למה שנקבע בחוזה.
בטבלת הקנסות היומיות המצורפות כנספח לחוזה נקבע כי העירייה תטיל קנסות בסך ₪ 2,111
עבור כל יום בגין עובד שלא הגיע לעבודה .הדו"חות היומיים (המהווים יומן עבודה) אינם כוללים
פירוט של הרחובות והמקומות בהם בוצע הטיאוט ופירוט הבעיות שהתעוררו בביצוע העבודה
כנדרש בחוזה.
לדברי מנהל מחלקת טיאוט ,הוא מפעיל במידתיות רבה את הסנקציה בגין אי הופעת עובד ,מאחר
שהוא מגיע להסכם עם הקבלן על השלמת העבודה ביום אחר או על ידי עובד קיים כפיצוי
להיעדרויות של אותו עובד .עוד מסר מנהל המחלקה לביקורת כי בדרך כלל מנהל העבודה מטעם
הקבלן מודיע לו ערב קודם או יום לפני על אי הגעת עובדים לעבודה על מנת להיערך בהתאם.
לדבריו ההסדר בידיעת הממונים עליו.
בפועל ,דיווחים של פירוט הרחובות והמקומות בהם בוצע הטיאוט ופירוט הבעיות ,אינם מדווחים
ע"י מנהל העבודה בכתב ובאופן שיטתי עפ"י תבנית מסודרת וקבועה ,אלא בעל פה .על מחלקת
טיאוט לבנות דו"ח על פי תבנית קבועה בו ידווח הקבלן באופן יומיומי על הניקיון ,כנדרש בחוזה.
לדבריו ,פירוט הרחובות והמקומות בהם בוצע הטיאוט וכן התקלות והבעיות שהתעוררו בביצוע
העבודה היומית מועבר אל מנהל המחלקה ולהיפך ,באופן שוטף בעל-פה והתקלות נפתרות על ידי
הקבלן עוד באותו יום או למחרת.
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הביקורת מעירה כי הדיווחים שהקבלן אמור לדווח למנהל המחלקה במסגרת הדיווחים היומיים
על הרחובות והמקומות שבוצע בהם טיאוט ועל בעיות ותקלות ,אמורים להיות מתועדים בכתב
כחלק מהבקרה והמעקב על תפקודו של הקבלן ,ובעת הצורך גם להסקת מסקנות לגבי הארכת
החוזה איתו.
מנהל מחלקת טיאוט ציין בפני הביקורת כי באופן כללי קבלן הטיאוט מבצע את עבודתו כנדרש
בהתאם להתחייבותו בחוזה ,משתף פעולה באופן שוטף סדיר ותקין ,עונה לפניות המחלקה ובסך
הכל קיימת שביעות רצון מעבודתו במגבלת המשאבים והתקציבים העומדים לרשותו.
עוד ציין מנהל המחלקה כי המגבלות התקציביות שהוצבו בפניהם על ידי הנהלת העיר ואשר קבעו
את המשאבים העומדים לביצוע העבודה במסגרת החוזה ,מאפשרים את ניקיון העיר ברמה
סבירה .לדבריו המחלקה עושה כל אשר לאל ידה על מנת שהעיר תראה בצורה סבירה למרות
המגבלות ,וניתן דגש על ניקיון הרחובות והשדרות המרכזיים של העיר.
במסגרת הביקורת ערכנו סיורים ברחבי העיר על מנת לבחון את נוכחות עובדי הניקיון ותפקוד
קבלן הטיאוט .הביקורת מעירה כי שיטת העבודה הקיימת כיום אינה מאפשרת לבחון ולבקר את
תפקוד קבלן בצורה מיטבית מאחר ואין תוכנית עבודה מסודרת וכתובה של מחלקת טיאוט בה
מפורטים שמות הרחובות וימי העבודה בהם מבוצע טיאוט ברחובות אלו .הביקורת מציינת כי
במסגרת הסיורים שנערכו על ידי הביקורת נצפו מספר עובדים המטאטאים את האשפה
הנערמת ,היישר אל תוך בורות ניקוז המים (קולטנים) שבצידי הכביש עד כדי סתימתו לחלוטין
של בור הניקוז.

 6.7ניקיון במרכזים המסחריים
בעיר בית שמש מצויים ארבע מרכזים מסחריים עיקריים שניקיונם באחריות העירייה :מרכז
מסחרי הרצל שבשכונה הותיקה ,מרכז מסחרי רבין ,מרכז מסחרי בשכונה ב' ברחוב יהודה
הנשיא ,ומרכז מסחרי רמה א' .מהביקורת עולה כי במרכזים המסחריים שברחוב הרצל ומרכז
מסחרי מרכז רבין ,פועלי הניקיון עובדים באופן רציף עד השעה  11:11בערב לאור הצורך הקיים
בעקבות כמות האשפה המצטברת מפעילות החנויות והעסקים במרכזים אלו ,כאשר הניקיון
שבמרכזים המסחריים שברמה א' ורמה ב' מתבצע על ידי עובד הניקיון מידי יום משעות הבוקר
ועד לשעות הצהריים בלבד .יצוין כי בשעות אלו עובדי הניקיון עושים את עבודתם בצורה טובה
אך עבודתם אינה ניכרת בגלל כמות המבקרים הרבה הפוקד מרכזים אלו.
יצוין כי בימי שישי מתבצעת עבודת הניקיון במרכזים המסחריים ,מלבד מרכז מסחרי ברמה ב',
עד לכ-שעה וחצי לפני כניסת שבת.
הביקורת מעירה כי העירייה במדיניותה זו מפלה לרעה את המרכזים המסחריים שבשכונות
החדשות (א' וב') ,למרות שלדעת הביקורת כמות המבקרים המגיע למרכזים אלו מגיע למאות
ואולי אלפים ליום .הביקורת מציינת כי העדר ניקיון מצד העירייה בשעות אחה"צ והערב ,בשונה
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מהמרכזים האחרים כפי שצוין לעיל ,גורם להצטברות של כמויות אשפה רבות הפזורות ברחבי
המרכזים .לדעת הביקורת ,הצטברות אשפה ברחבת המרכזים הללו נובעת גם בין היתר מהעדר
אשפתונים בכמות מספקת ביחס לנוכח כמות המבקרים (ילדים ומבוגרים) הגדולה במשך היום,
וכן לאי פיקוח הדוק על בעלי העסקים.
עוד מציינת הביקורת כי הזנחת הניקיון נראית לעיני כל מבקר הבא למרכזים המסחריים  ,והדבר
ניכר אף זמן קצר לאחר שעובדי הניקיון מסיימים את עבודתם .יצוין כי למרכזים אלו מגיעים
מבקרים לא רק מקרב תושבי העיר ,אלא מכל רחבי הארץ (רוכבי אופניים בשכונה א') ומקרב
המושבים והערים השכנות לרמת בית שמש ואף משפחות רבות הבאים מחוץ לארץ לבקר את
קרובי משפחתם המתגוררים בבית שמש.
הביקורת מעירה כי מצב הניקיון במרכזים המסחריים בשכונות רמה א' ורמה ב' ,פוגע קשות
בתדמית העירייה ,בהנהלת העירייה והעיר ועל קברניטי העירייה לטפל בנושא במלוא תשומת
הלב הראויה .הביקורת מציינת כי בשעות
להלן מספר תמונות המעידים על כמויות האשפה ועל רמת הניקיון במרכזים המסחריים ברמה א'
וב' וכן על האשפה המצטברת במשך היום והלילה לאחר סיום הניקיון על ידי עובדי הניקיון:
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כמו כן נמצא כי העירייה אינה אוכפת מכירה של תותים בחלק מתקופת השנה ולעיתים אף מכירה
של מוצרים שונים בערבי חג שבתות ,וכל זאת ללא כל הפרעה וללא אכיפה מצד מחלקת הפיקוח
העירוני.
הביקורת מעירה כי תופעת הרוכלות במרכז המסחרי ,בעיקר ברמה א' ,מהווה מפגע תברואתי
וחזותי קשה המעניק למרכז מראה שוק עירוני ולא של מרכז מסחרי שאמור להיות מטופח ונקי
המעניק חווית קניות נעימה לאלפי הלקוחות הפוקדים אותו וכן לתושבים המתגוררים בסביבתו.
להלן תמונות המציגות את הרוכלות והנזק הסביבתי ,החזותי והתדמיתי החמור עקב זריקת
לכלוך וקרטונים של הסחורות הנמכרות:

 6.8תוכנית עבודה
כפי שנכתב בתחילת הביקורת ,התקציב העומד לנושא טיאוט רחובות קטן מאוד ביחס לגודלה של
העיר בית שמש ,הן מבחינת השטחים הגדולים והן מבחינת מספר התושבים המתגוררים בבית שמש,
דבר שלא מאשפר ניקוי הרחובות והשבילים מידי יום.
לאור אילוצים אלו ,חייב אגף שפ"ע לבנות תוכנית עבודה מסודרת ושקופה לעיני כל אשר תפרט
ותכלול את הדברים הבאים:
א .כל שמות הרחובות0השבילים0המעברים והמרכזיים מסחריים הקיימים בעיר בית שמש.
ב .אורך כל הרחובות והשבילים.
ג .ימי ניקיון של כל רחוב ורחוב.
ד .שעות הניקיון.
ה .ימים בהם יש טיאוט מכני.
ו .שמות הרחובות בהם קיים רק טיאוט מכני או ידני.
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קיום תוכנית עבודה קבועה ומסודרת בה ניתן לקבל שקיפות מידי יום על ימי הניקיון עפ"י שמות
הרחובות ,תאפשר פיקוח נאות ומיטבי על עבודת הקבלן על ידי :מפקח טיאוט רחובות ועל ידי כל
גורם בקרה אחר בעירייה וכן על ידי תושבי העיר נאמני ניקיון .הסדרת תוכנית עבודה תפחית
במידה רבה מאוד את תלונות התושבים ופתיחת קריאות המוקד על איכות ניקיון הרחובות ועל
טענות העולות מציבורים שונים על אפליית שכונותיהם לעומת שכונות אחרות.
לדעת הביקורת שיטת העבודה הקיימת כיום אינה מאפשרת פיקוח על עבודת הקבלן באופן יעיל
וראוי ,מאחר ולא ידוע גם לעירייה פירוט שמות הרחובות בהם מתבצע טיאוט הרחובות מידי יום.
הביקורת מציינת כי במסגרת הכנת תוכנית עבודה על ימי הניקיון ,יש לפעול למקסימום איזון
ושוויון בין השכונות והרחובות בעיר בית שמש כולה ,כאשר יש לקחת בחשבון את מאפייני
האוכלוסיות ,מס' התושבים ושיטת הבניה הקיימת .עם כל זאת ,אין לאפשר פער גדול מדי של
מס' ימי ניקיון בין שכונה לשכונה.
לדעת הביקורת תוכנית עבודה מסודרת תאפשר שקיפות מלאה ותרחיק גם לחצים מצד תושבים
על בי צוע ניקיון בקרבת מקום מגוריהם בהם נתונים מנהל מחלקת טיאוט רחובות ועל אגף שפ"ע
בכלל והעומד בראשה בפרט.
הביקורת ראתה לנכון לצרף לביקורת דוגמא של טיוטת תוכנית עבודה שהכינה במשותף עם מנהל
מחלקת הטיאוט .התוכנית מציגה את מפת הטיאוט לפי חלוקת ימי טיאוט ,שמות רחובות ואורך
של כל רחוב ורחוב .ראה נספח א'.
תוכנית העבודה נועדה ,בין יתר יתרונותיה ,להציג מידע על סה"כ מספר הק"מ המטוטא מידי יום
ואשר בעזרתן ניתן לכמת את מספר העובדים המינימאלי הדרוש לניקוי העיר מידי יום.

 6.9פעולות משלימות לחיזוק ושיפור ניקיון העיר
מצב חזות העיר אינו נקבע רק על פי רמה ואופן תפקוד מחלקת טיאוט רחובות והפיקוח על הקבלן
המבצע את הטיאוט בפועל ,אלא הוא מושפע ממספר גורמים נוספים וחשובים לא פחות אשר
מהווים מרכיבים משלימים למצב חזות העיר וניקיונה.
הביקורת מבקשת לסקור חלק מהנושאים (חלקן האחר יבדקו ויבוקרו בביקורות הבאות בנושא
שפ"ע כגון :אשפה ביתית ,אחזקה וכו') המשפיעים על ניקיון העיר ,להלן הנושאים:
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א .אשפתונים
כחלק מפעילות משלימות של העירייה לניקיון העיר ושיפור חזות העיר ,מציבה העירייה
ברחבי עיר אשפתונים קטנים לנוחיות הציבור.
מבדיקה של הביקורת על הימצאותם של אשפתונים ברחבי העיר עולה כי קיימים מספר קטן
של אשפתונים כאשר רבים מהם נמצאו שבורים למחצה וחלקם שבורים לגמרי ואינם ברי
שימוש .להלן דוגמא אחת מיני רבים על מצב האשפתונים בעיר:

הביקורת מעירה כי אי שימוש והצבת אשפתונים בצורה מספקת פוגע בפעילות שהעירייה
מבצעת לניקיון העיר ועל העירייה לתת את דעתה ולפעול להצבת מאות אשפתונים ברחבי
העיר על מנת לשפר את רמת הניקיון וחזות העיר.
ב .מודעות פיראטיות
הדבקת מודעות על עצים ,מבנים ,קירות ,עמודי תאורה ,גדרות ותחנות אוטובוס שלא
כדין מכערת את העיר ומשווה לה מראה של עיר מוזנחת .המודעות הפיראטיות
מתחלקות לשלושה סוגים :מודעות קטנות הנתלות על עצים עמודי תאורה וכו' ,מודעות
גדולות של חברות עסקים וארגונים מקומיים שונים ופשקווילים.
בהתאם לנדרש בחוזה ,קבלן הטיאוט אמור לבצע הסרת המודעות הפיראטיות .בסיורים
שערכה הביקורת במהלך הביקורת נמצאו בעיר מודעות רבות שהודבקו או נתלו בניגוד
לחוק על עצים ,עמודי תאורה ותחנות אוטובוס ,ורבות מהן לא הוסרו על ידי הקבלן.
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בחלק מהשכונות בבית שמש תופעת המודעות הפיראטיות נפוצה מאוד .בשכונות אלו
מודבקות מודעות על ארונות חשמל וטלפון ,גדרות ,קירות ,בנוסף לתופעה הקיימת של
תליית מודעות על עצים ועמודי תאורה דבר הגורם להשחתת הרכוש הציבורי ולפגיעה
קשה בחזות העיר.
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 .בסיורים שעשתה הביקורת לבדיקת מצב לוחות המודעות בעיר
עולה כי מספרם של לוחות המודעות בעיר קטן מאוד .מיעוט של לוחות מודעות בעיקר
בשכונות מסוימות מורגש בעיקר נוכח התופעה של תליית מודעות רבות באופן פיראטי
כנזכר לעיל.
הביקורת אינה מנותקת מהמציאות וערה לעובדה שבאזורים מצומצמים בשכונות אלו
קשה מאוד לפקח ולאכוף חלק מסוגי המודעות הנתלות באופן פיראטי (פשקווילים
ומודעות ללא פרטים מזהים) הן מהסיבה שלא ניתן לזהות את הגופים העומדים מאחורי
תליית מודעות אלו והן מהסיבה שמודעות אלו נתלות בשעות המאוחרות של הלילה ,אך
בעבודה נכונה ונחישות ניתן לומר כי בשכונות מסוימות אפשרי למגר כמעט כליל תופעה
זו.
הרבה מהמודעות הפיראטיות ניתן לזהות את בעליהן שכן חלק ניכר ממודעות אלו הם
פרסומות של מותגים וחברות שונות וידועות וכן של גופים שונים ,עסקים וחנויות
הפועלים והמצויים בתחומי העיר בית שמש ומחוצה לה .להלן דוגמא אחת מיני רבות:

דוגמא של מודעה
עם זיהוי החברה
המפרסמת

הביקורת סוברת כי ע"י פעילות נכונה ,שיטתית ועקבית של מחלקת הפיקוח ניתן למזער את
התופעה על ידי שליחת התראות וקנסות למפרסמים ששמותם מופיעים בדרך כלל על המודעות.
דרך נוספת לאכיפת הנושא הוא באמצעות סיורים של המפקחים בין השעות  6:11ל 8:11 -בבוקר.
בדרך זו של יזום פעולות אלו ניתן לדעת הביקורת להגיע להישגים בטיפול בנושא ולמודעות
הציבור כי קיים פיקוח בעיר האוכף את הנושא.
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עם זאת וכהמשך לנאמר לעיל מבקשת הביקורת להעלות ולעמוד על היבטים אחרים באופן
הטיפול בנושא המודעות הפיראטיות וניקיון העיר .יצוין כי ההיבטים שמעלה הביקורת בנושא
המודעות הינם נקודות לחשיבה מחדש וניתן להשליכם לדרכי האכיפה ואופן הטיפול והשירותים
השונים שהעירייה נותנת לכלל התושבים בעיר ולתושבים הגרים בשכונות החרדיות בפרט ,להלן
הנקודות:


אחד מדרכים בהם מפורסמים פרסומות ומידע על הנעשה בקהילה החרדית הוא
באמצעות פרסום על לוחות מודעות העירוני .השימוש באמצעי פרסום זה מהווה נתח
גדול ועיקרי מכלל האמצעיים (עיתונות חרדית ומידעונים) הפרסומיים במגזר זה ,וזאת
בשל העובדה שהציבור החרדי נמנע מלפרסם בתקשורת האלקטרונית קרי :טלוויזיה,
רדיו ואינטרנט וזאת מסיבות הלכתיות מובנות.



העירייה ,כחלק ממדיניות לשיפור השירות ומניעת מפגעי תברואה ,צריכה להבין את
מניעי התופעה ולפעול בהתאם לצרכים הייחודיים של המגזר החרדי ולדאוג להצבת
לוחות מודעות נוספים ברחבי שכונות אלו ,על מנת לאפשר לציבור זה לממש את זכותו
להעברה וקבלת מידע באופן כשר .מאידך גיסא ,הסדרה של הנושא בהתאם לצרכים
כאמור תשפר את :רמת ההרתעה של העירייה ,תמנע תסיסה והתנגדויות ותגביר האכיפה
והפיקוח ,ובנוסף תגרום שיהיה אינטרס משותף לשמירת הסדר הציבורי והניקיון.



הביקורת מציינת כי הבנת הצרכים של הציבור החרדי ,לא רק שיגרמו להבנה מצד
התושבים על אופן הטיפול והאכיפה של העירייה בנושא המודעות בפרט ,ובנושאים
אחרים שבאחריות עירייה בכלל ,אלא יביאו לידי שיפור ביחסים שבין העירייה לתושבים
ושיפור תדמית העירייה ולהיפך ,דבר אשר יגרום לשיתופי פעולה בנושאים נוספים
הקשורים לניקיון וחזות העיר.



הביקורת ממליצה לאמץ את שיטת פעילות היחידה לאיכות הסביבה בהעלאת מודעות
לשמירה באיכות הסביבה על ידי הסברה ושיתוף הציבור לנטילת חלק .פעולות אלו זוכות
לשיתוף מצד כלל תושבי העיר בכלל ומצד הציבור החרדי בפרט .אנו עדים לעליית אחוז
השתתפות הציבור בפרויקטים ובאירועים שהיחידה לאיכות הסביבה מבצעת בקרב
הציבור ועל כך ראויה היחידה לציון לשבח.

ג .שילוט
חוק עזר לבית שמש (מודעות ושלטים) תשט"ו –  2222קובע את התנאים לפרסום מודעות
באזור שיפוט של העיר וכן את הצורך לקבל אישור מאת העירייה להצבת שלטים ותשלום
אגרה בגינה.
ממצאי הביקורת מעלים כי העירייה אינה אוכפת את חוק עזר מודעות ושלטים בכל מה
שקשור לקבלת רישיון מאת העירייה לתליית שלט מצד מפרסם המודעה או השלט .כמו
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כן לעירייה אין נהלים וקריטריונים בנושא השילוט בעיר המפרטים את סוגי הפרסומים
ואת המקומות המותרים להצבת השלטים.
בשטח הציבור שברחבי העיר מוצבים ומפורסמים מאות שלטים על גבי גדרות בניינים
במבואות העיר ,אתרי בנייה ובשטחים ציבוריים פתוחים ,ללא כל בדיקה האם השילוט
תואם את הוראות חוק עזר עירוני והאם הדבר פוגע באיכות הסיבה ובחזות העיר.
מדיניות העירייה בנושא השילוט מסתכמת בכך שאחת לשנה מתבצע סקר על השילוט
בעיר ובהתאם לסקר נשלחים חיובים בגין אגרות שילוט ללא שאושרו כנדרש ובניגוד למה
שנקבע בחוק העזר העירוני ,וכן ללא בדיקה האם השלט תואם את חוקי איכות הסביבה
ואינו פוגע בנוף ובחזות העיר .הביקורת מעירה כי העירייה במדיניותה זו מעדיפה את
האינטרס הכלכלי על פני טובת האזרח והתושב החי בעיר והאינטרס של איכות הסביבה
וחזות פני העיר.
לדעת הביקורת על העירייה להסדיר את נושא השילוט ולקבוע נהלים וקריטריונים
המסדירים את תהליך אישור בקשות לשילוט ותהליך האישור לשילוט ובכך לתקן את
המצב הקיים ,בו כל מאן דהוא תולה ומפרסם שלט ללא כל פיקוח ובקרה וללא יכולת
אכיפה מצד העירייה ,דבר המכער ופוגע בחזות העיר וניקיונה.

ד .פעולות פיקוח ואכיפה
מניעת מפגעי תברואה ופסולת מוטלת על הרשות המקומית ,אך גם על תושבי העיר ובעלי
הע סקים מוטלת החובה לשמור על הניקיון ולהימנע מלפזר פסולת ברשות הרבים .על
הרשות המקומית לקיים מערך נמרץ ויעיל לשם פיקוח ואכיפת החוקים הנוגעים לשמירת
הסדר והניקיון ,הן בשטחים הציבוריים והן בשטחים הפרטיים.
חוק עזר לשמירת הסדר והניקיון התשנ"ז 2228-מאפשרים לפקח העירייה לאכוף ולהגיש
דו"חות ברירת קנס שהם הודעה על חיוב בתשלום קנס.
בסיור משותף של הביקורת עם הפיקוח העירוני לבדיקת מפגעי הניקיון בשטחים
הפרטיים (חניות) שברחבי העיר ,ניכר כי קיים שיפור בשכונות מסוימות כגון שכונה רמה
א' (עם החלפת פקח לאזור זה) בהשוואה למצב שהיה קיים בעת עריכת הביקורת בנושא
תפקוד מחלקת פיקוח בשנת .1121
הביקורת מעירה כי אף על פעולותיה של מחלקת פיקוח ,עדה הביקורת על כך שבשכונות
אחרות (רמה ב' בעיקר)יש עדיין מפגעי ניקיון בשטחים הפרטיים וכי חזותן מעידה על אי
פיקוח והזנחה ממושכת.
הביקורת מעירה בחומרה רבה על המצב הקיים במספר מקומות פרטיים שראתה
הביקורת המהווים מפגע תברואתי ,בטיחותי וחזותי חמור מאוד ,דבר היכול לגרום
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להימצאות מזיקים כגון חולדות ועכברים והיווצרות מחלות לדיירים השכנים בסביבת
מפגעים אלו.
הביקורת מעירה כי מחובתה של העירייה לפעול באופן נחרץ למיגור תופעת המפגעים
התברואתיים בשטחים הפרטיים ושיפור ניכר של רמת הניקיון והתברואה בשכונות
האמורות באופן שיטתי ועקבי וכן להגביר את פעולות הפיקוח והאכיפה לצמצומה.

ה .פסולת בניה (ובאלות)
בעיית פסולת הבנייה שונה מזו של הפסולת הביתית ,בזאת שלא קיים לגביה איסוף
מוסדר מטעם הרשויות ,אלא סילוק באמצעים פרטיים .חלק נכבד מהפסולת מוצא את
דרכו לשטחים פתוחים בצידי דרכים וגורם למטרדים רבים.
משמעות הסילוק הלא מוסדר של פסולת הבנייה לסביבה יוצרת מפגעים ,בחזות העיר,
פגיעה בנוף ,פגיעה באיכות המים ,פגיעה בערכי הקרקע ופגיעה בשימוש של כלל הציבור
בקרקע .על הפיקוח העירוני בשילוב מחלקת הנדסה לפעול למיגור התופעה הפסולה של
זריקת פסולת בניה ברחבי העיר בנחישות ובאופן נחרץ.
בסיור שערכה הביקורת ברחבי העיר נתגלתה לעיני הביקורת פסולת בניה בבאלות
במספר אתרים בעיר ,להלן דוגמאות:

שד' הרב הרצוג
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(מאחורי הבניינים)

אזה"ת צפוני
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מנהל מחלקת פיקוח מסר בהתייחסותו לדו"ח כי המפגעים שברח' הרצוג דווחו למוקד מס'
פעמים וכן דווחו לאגף שפ"ע .פסולת הבניה לא פונתה מאחר ולא ניתן לשייך אותם לאף גורם.
לדברי מנהל אגף הפיקוח על העירייה במקרה זה ובמקרים דומים לפנות מפגעים אלו.
לדעת הביקורת רמה של פיקוח הדוק וראוי בנושא פסולת הבניה היה מונע הישנות מקרים כאלו
של זריקת פסולת בניה על מדרכות ובאתרים שונים .על העירייה לתת את דעתה על אופן הטיפול
בנושא פסולת בניה המושלכת בצידי דרכים ללא שישנה אפשרות לזהות את משליך הפסולת.

 .6סיכום המלצות
רמת הניקיון נקבעת בפעולות הניקוי והטיפוח בעיר ובהן טיאוט רחובות ,איסוף האשפה וסילוקה,
ניקוי גרפיטי והסדרת מודעות פיראטיות ,וכן בפעולות האכיפה לשמירת הניקיון שנוקטת
העירייה ובהן הגשת דו"חות וצווי ניקיון לגורמים המלכלכים .על פעולות אלה מופקדים כמה
מחלקות בתוך אגף שפ"ע; מחלקת טיאוט רחובות ,מחלקת אחזקה ,מחלקת תברואה ,כמו גם
היחידה לאיכות הסביבה – כל אלה מסתייעים גם במוקד העירוני המרכז את הטיפול בתלונות
התושבים ובכללן תלונות על מפגעי ניקיון ומפגעים חזותיים .חלק מפעולות הניקיון הפריטה
העירייה והעבירה את ביצוען לידי קבלנים כמו טיאוט רחובות ,אולם הפיקוח והבקרה על
פעולותיהם של אותם קבלנים נותר באחריותה.
דו"ח ביקורת זה סקר את פעולות העירייה בנושא טיאוט רחובות ותרומתו לניקיון העיר וחזות
העיר ,וכן את תפקוד העירייה בחלק מתחומים המשפיעים על חזות העיר והמשלימים את
הפעולות שעושה העירייה לניקיון וטיאוט העיר כדוגמת פעולות האכיפה לשמירת ניקיון במרחב
הציבורי והפרטי ,שילוט ,מודעות פיראטיות ,הצבת אשפתונים והצבת לוחות מודעות.
הביקורת רואה לנכון להמליץ על מספר פעולות לתיקון הליקויים שמופיעים בדו"ח הביקורת
המעידים על מצב חזות העיר.
להלן המלצות:
 .4על העירייה להגביר הפיקוח על חברת טיאוט הרחובות ולשקול מינוי מפקח אחד או
שניים שיהיו אחראיים על פיקוח הקבלנים ועובדי הרשות בכל התחומים שבאחריות אגף
שפ"ע הכוללים :טיאוט רחובות ,פינוי אשפה וגזם ,אחזקה ועבודות פיתוח שונות.
 .2תוכנית עבודה לטיאוט רחובות :הכנת תוכנית עבודה מסודרת וכתובה שתפורסם לציבור.
תוכנית העבודה תכלול ימי הניקיון לפי שמות רחובות.
 .6גיוס והסמכת נאמני ניקיון.
 .8קנייה והצבה של אשפתונים החסרים ברחבי העיר.

79

דו"ח מבקר העירייה לשנת 1122
 .7לוחות מודעות :על העירייה כחלק ממדיניות לשיפור חזות העיר ,להגדיל באופן ניכר את
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.
 .2שילוט :עדכון חוק העזר וקביעת קריטריונים לאישור שילוט ,הגברת הפיקוח והסרת כל
השילוט שללא אישור העירייה.
 .21הגברת הפיקוח והאכיפה במפגעים התברואתיים שבשטחים הפרטיים :יש לשלוח
התראות טרם הטלת קנסות ולאפשר זמן לדיירים לנקות את השטחים הפרטיים.
 .22חינוך סביבתי:
גיבוש תוכנית חינוכית בקרב הילדים והנוער להגברת המודעות לחינוך וניקיון שמטרתה
גם שיתוף התושבים בלקיחת אחריות למצב בשכונות .התוכנית כאמור תתמקד בדור
הצעיר ותכלול הרצאות במסגרת בית ספרית ,סיורים וביצוע יום ניקיון שכונתי.
 .21העלאת תקציב ניקיון העיר בניגוד למצב הקיים בו התקציב אינו מאפשר רמת ניקיון
בסיסית.
 .20מינוי צוות מלווה למיפוי המפגעים המצויים בכל העיר וקביעת דרכי פעולה למיגור
המפגעים ושיפור חזות העיר.
 .24אכיפה ופיקוח :הגברת הפיקוח בנושא מודעות פיראטיות.
 .22הכנת תוכנית עבודה מסודרת של מחלקת הפיקוח בו יינתן דגש לנושא ניקיון העיר.
 .26טיאוט רחובות :במסגרת המכרז החדש יש לשקול לדרוש  1רכבי טיאוט מכני בינונית ולא
רכב מכני על שלדה של משאית אשר יעילותה פחותה מהמכונה הבינונית.
 .28שילוב של מספר גדול יותר של מכונות טיאוט במקום טיאוט ידני.
 .27תיאום והסדרת יחסי גומלין בין המחלקות השונות באגף שפ"ע (פינוי אשפה ביתית ,ימי
פינוי גזם ,פיקוח ,גינון).
 .22הסדרת יחסי הגומלין בין מחלקת פיקוח לבין מחלקת הפיקוח בהנדסה למיגור תופעת
ה"באלות".
 .11הביקורת ממליצה ליישם את המלצות הנ"ל במסגרת מיזם ניקיון שהעירייה תכריז עליו
(אפשרי לקראת שנת  )1121שבמסגרתו תבנה העירייה תוכנית מסודרת וחכמה על פני 1-0
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שנים לכלל העיר בית שמש ושתכלול את כל המחלקות הרלוונטיות :אחזקה ,טיאוט,
תברואה ,גינון ופיקוח .יש לחלק את תוכנית לשלושה חלקים:
א .קמפיין ,הסברה ופרסום.
ב .רה ארגון של אגף שפ"ע ובנית תוכניות מפורטות משולבות תקציב רגיל ופיתוח
לניקיון העיר ואחזקתה.
ג .שלב ביצוע התוכניות ושמירה על בית שמש נקייה ומסודרת.
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ביקורת בנושא שימושים חורגים

 .2כללי
במהלך החודשים דצמבר  1122עד פברואר  1121נערכה ביקורת בנושא שימושים חורגים בעיריית
בית שמש .הביקורת בדקה מס' היבטים בנושא שימושים חורגים בעירייה.

 .1מטרת הביקורת
מטרת הביקורת לבחון האם וכיצד ניתן לשפר את יכולת עבודת העירייה בנושא שימושים חורגים
בדגש על ההכנסה הכספית הנגזרת מקבלת אישור לשימוש חורג על פי חוק.

 .3הפעולות שבוצעו
נבדקו הנושאים הבאים:


תהליך האישור והטיפול בבקשות לשימושים חורגים



שימושים עיקריים



שומות

 ממשק עם גבייה ושיעורי גביה
 ממשק עם רישוי עסקים
 הקשר בין הגורמים בעירייה המטפלים בשימושים החוגים
 הארכיב באגף ההנדסה
 אכיפה

 שוחחנו עם בעלי התפקידים הבאים:-

מהנדס העיר

-

מנהל מח' הגבייה

-

היועץ המשפטי לעירייה
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-

מנהל מדור רישוי באגף ההנדסה

-

פקחי הבנייה באגף ההנדסה

-

אחראי להיטלי ההשבחה באגף ההנדסה

-

מנהל מדור רישוי עסקים

יש לציין כי כל המרואיינים שיתפו פעולה באופן מיטבי ,הביעו נכונות ורצון בשיפור הטיפול בנושא
השימושים החורגים וחלק מההמלצות מקורן מהצעות המרואיינים.

 .4הוראות החוק
הוראות חוק התכנון והבנייה מחייבות עקרונית שימוש בשטחים ובמבנים בהתאם לנקבע
בתכניות סטטוטוריות (תב"ע) .מנגד ,המחוקק יצר פרצה המאפשרת שימוש החורג מהוראות
התב"ע לפי התנאים המופיעים בסעיפים  246-226לחוק התכנון והבנייה.
להלן עיקרי התנאים למתן היתר לשימוש חורג:
 .2הועדה המקומית לתכנון ולבניה רשאית להתיר שימוש חורג.
 .1היתר לשימוש חורג מתכנית יינתן לתקופה מוגבלת מראש.
 .0לא יינתן שימוש חורג אם יש בכך סטייה ניכרת מתכנית החלה על הקרקע או הבניין.
 .4בהתאם לתוספת השלישית של חוק התכנון והבנייה יוטל על מבקש ההיתר לשימוש חורג
היטל השבחה בגין עליית שוויים של המקרקעין עקב מתן ההיתר לשימוש חורג.
 .2שיעור ההיטל הוא מחצית מההשבחה.
 .6ההשבחה תיקבע על ידי שמאי מקרקעין בסמוך להתרת השימוש החורג.
 .8השומה תיערך ליום אישור השימוש החורג.
 .7ההיטל ישולם לא יאוחר מהמועד שהחייב בו מימש את זכותו במקרקעין שלגביהם חל
ההיטל.1

 .5סקירה כללית
במסגרת הסדרתם של תכנון ובנייה בישראל ,שימוש חורג הוא שימוש בקרקע או במבנה לא
למטרה שהוגדרה לו בתוכנית בניין עיר ו0או בהיתר שניתן כדין.

 1לפי תקנה  48לחוק ,המבקש לא יכול להגיש שומה אחרת.
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לדוגמא :ייעודה של דירת מגורים הוא למגורים .שימוש בה שלא למגורים ,אלא כמשרד ,מפעל,
מחסן ,מסעדה ,בית קפה או מספרה וכיו"ב הוא "שימוש חורג" ,המחייב את המעוניין להגיש
בקשה מתאימה מראש ולקבל את האישורים הנדרשים.

כשהשימוש חורג מתוכנית בניין עיר
שימוש חורג מתוכנית בניין עיר יכול להתקיים בשני מצבים עיקריים:
 .2קיימת תוכנית בניין עיר ובעל הנכס מבקש להתיר את שימושו של מבנה שלפי תוכנית
בניין עיר לא יכול להתקיים באותו אזור.
 .1שינוי תוכנית בניין עי ר או אישור תכנית חדשה ,כך ששימוש מסוים ,שהותר על פי
התכנית הקודמת ,הפך להיות לבלתי חוקי ביום אישור התוכנית החדשה .במקרה זה
רשאית הועדה המקומית ,באישור הועדה המחוזית ,לערוך רשימת בניינים שהם בניינים
חורגים לפי התכנית ,או שיש בהם שימוש חורג ,וכן רשימת קרקעות בתחום התכנית שיש
בהן שימוש חורג ולהמליץ על תקופה שבה מותר עוד להמשיך ולהשתמש בבניינים או
בקרקעות כאמור בשימוש חורג החלה במקום.

שימוש חורג מהיתר
שימוש חורג מהיתר יתקיים במצב בו השימוש החורג תואם את הוראות תוכנית בניין עיר אך אינו
תואם את ההיתר שניתן למקרקעין ו0או למבנה .לדוגמא דירת מגורים באזור שמוגדר למגורים על
פי תוכנית ובעל הדירה מעוניין לשנות את יעודה של הדירה למשרד  0חנות  0מסעדה  0גן וכדומה.
מי שרשאי לאשר את השימוש החורג היא הועדה המקומית לתכנון ובנייה .במסגרת בקשה
לאישור חורג תבחן הועדה את ההיבטים השונים וכך גם תוכל ליתן הנחיות ולהטיל מגבלות בכל
הקשור לשימוש המבוקש.
השינוי בדרך כלל ייעשה באמצעות אנשי מקצוע אדריכל0מהנדס אשר יגישו לועדה את התוכניות
לשימוש המבוקש ויידרשו למלא תנאים אותן תציב הועדה .ברוב המקרים השינוי כרוך בהוצאה
כספית נכבדה .בבחינת הוע דה את מתן האישור ,במרבית הפעמים ייבחנו דרכי גישה ,חניה ,מספר
המבקרים ,שעות הפעילות ,בטיחות ,מקלטים וכיבוי אש ,וכיוצא באלה.

משך הזמן להתרת שימוש חורג
שימוש חורג במהותו נועד לשמש כפתרון זמני ולא להסדיר מצב ארוך טווח .לעניין משך הזמן
שלגביו מוסמכת הועדה המקומית להתיר שימוש חורג קיים הבדל בין שימוש חורג מהיתר לעומת
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שימוש חורג מתכנית .בעוד היתר לשימוש חורג מתוכנית ניתן לתקופה מוגבלת מראש ,היתר
לשימוש חורג מהיתר אינו חייב להיות מוגבל בזמן ,אף כי למוסד התכנון יש שיקול דעת אם
להגבילו בזמן או להתירו לצמיתות.
סעיף  271לחוק התכנון והבנייה קובע מבחנים לקביעת תקופת מקסימום לחריגה .המבחן העיקרי
הוא המבחן הנסיבתי ,הכולל ,בין היתר ,את מצבו הפיזי של הבניין ,כושרו לשמש מקור הכנסה
לאורך זמן ,מידת החריגה ביחס לסביבה ואופיו הציבורי של הבניין.
קביעתו של שימוש חורג כשימוש ביניים נועדה להתחשב בשיקולים התכנוניים ארוכי הטווח
שבאים לידי ביטוי בתוכניות הסטטוטוריות ,תוך צמצום השימוש החורג כפתרון זמני .מעבר
למגבלת הזמן ,קיימת הגבלה נוספת על שימוש חורג ,הקבועה בסעיף  222לחוק התכנון והבנייה,
לפיו לא ניתן לתת היתר לשימוש חורג אם הוא מהווה סטייה ניכרת מתכנית הסטטוטורית החלה
במקום.

קניין הפרט והשיקול הציבורי
הרציונל העומד בבסיסם של המבחנים לקביעת שימוש חורג הוא הניסיון של חוק התכנון והבנייה
לאזן בין קניין (כושר של המבנה לשמש מקור הכנסה ומצבו הפיזי) לבין צורכי הציבור (מידת
החריגה ואופיו הציבורי של הבניין) .במסגרת איזון זה ,דומה שהחוק מעדיף את צורכי הציבור.
ביטוי לכך ניתן למצוא בסעיף (222א) לחוק התכנון והבנייה המוזכר לעיל ,הקובע כי:
"לא יינתנו הקלה או היתר לשימוש חורג אם יש בכך סטייה ניכרת מתכנית החלה על קרקע או
בניין"
תקנון התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתוכנית) התשס"ב 1111-קובעת בסעיף  1מהי סטייה ניכרת.
בין היתר נקבע כי סטייה ניכרת הינה שימוש שיש בו שינוי מהשימוש שנקבע בתכנית וכן שימוש
המשנה את אופייה של הסביבה הקרובה.
היחס בין השימוש החורג לסביבתו יכול להימדד באמצעות בחינת השפעות הישירות של השימוש
החורג על הסביבה המיידית (רישיונות לכרייה ,זיהום ,רעש) ,גודלו והיקפו של השימוש החורג,
כמות המשתמשים בו וכד' .מבחנים אלו נדרשים בעיקר לצורך בחינת כנות כוונתו של המבקש
להשתמש בשימוש חורג לתקופת זמן מוגבלת ועל מנת לוודא שלא מדובר למעשה בכוונה סמויה
להכשיר את הקרקע לשימוש ארוך טווח ומתמשך מעל ומעבר לכוונה המוצהרת.
לועדות התכנון השונות אינטרסים שונים וראיה שונה ביחס לשימושים הנעשים במקומות
מסוימים .בעוד הועדה המקומית עשויה לבחון את משמעות השימוש בראייה של שימושי קרקע
סמוכים ומשלימים ,מטרדים העלולים להתעורר בדרים בסמיכות ,הנוהג במקום וכד' ,יכולה
הועדה המחוזית לבחון את השימוש בראייה רחבה יותר ,כמו לדוגמא :תחרות בין שימושי קרקע
באותו מרחב ,נגישות מקום העבודה ,תעבורה ,השפעת השימוש על שימושים אחרים במרחב בכלל
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וכד' ,באותו אופן יכולה המועצה הארצית לבחון את השימוש בראייה רחבה אף יותר ,כמו גישה
לכבישים ארציים וכו'.

 .6עיקרי ממצאים
א .נושא השימושים החורגים בבית שמש החל לצבור תאוצה בעיקר בשנים האחרונות ונוצר
בעיקר כתוצאה מהקמת עסקים בייעוד מסחרי באזור התעשייה הצפוני אשר רובו מוגדר
בייעוד תעשייה בתב"ע.
בבחינה פרטנית של מספר שימושים חורגים בעיר כמפורט בפרק  2למסמך זה ,עולה כי
חסרים נתונים שונים בתיקים בארכיב אגף ההנדסה .יחד עם זאת ,כל הנתונים בנושא
השומות הושלמו וישנו תיעוד מפורט אצל האחראי להיטלי השבחה בהנדסה.
ב .לעירייה ולוועדת המשנה לתכנון ובנייה אין מדיניות מסודרת וקבועה בנוגע לשימושים
החורגים הטעונים רישיון עסק.
ג .לעירייה אין מדיניות מסודרת וקבועה בנוגע לשימושים מסחריים באזור התעשייה
הצפוני .יחד עם זאת ,מהנדס העיר פועל לקידום הסדרת הנושא כגון העסקת שמאים
לאזור התעשייה הצפוני בלבד או קידום תכנית להרחבת הכבישים והדרכים באזור
התעשייה למטרת מתן פתרונות חנייה.
ד .לא נמצאו נהלים כתובים לגבי מדיניות העירייה ,סדר עדיפות ,הליכים מחייבים וכיו"ב.
ה .נמצא שהקשר בין הגורמים הנוגעים לשימושים החורגים ברמת מנהלי מחלקות
מתקיים באופן שוטף אך אקראי.
ו .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.
ז .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 המגיעות לה לכאורה.
ח .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.
ט .למרות האמור בסעיף הקודם ,אגף הגבייה מקפיד לבצע ולעדכן את שינוי הסיווגים
בארנונה עבור נכסים בעיר שפועלים בייעוד מסחרי אף שמיקומם הוא בייעוד לתעשייה.
י .ישנו מחסור בעובדים מיומנים לאגף ההנדסה בעירייה אשר כורע תחת נטל העבודה
השוטפת .כיום עובדים באגף ההנדסה בסה"כ כ 26-עובדים .לצורך השוואה ברשויות
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מקומיות דומות לבית שמש (כ 71,111 -תושבים) :2במודיעין ( 82,111תושבים) יש כ02-
עובדים בהנדסה; בחדרה (כ 72,111 -תושבים) יש כ 62-עובדים; לוד ( 81,111תושבים) יש
כ 22-עובדים; בכפר סבא (כ 72,111 -תושבים) יש כ 41-עובדים.
יא .אופן חלוקת התפקידים באגף ההנדסה הינו לקוי ויוצר ניגוד עניינים מובנה בתוכו.
תפקיד מנהל הרישוי ותפקיד מזכיר הועדה הינם תחת תחומי אחריותו של עובד אחד
בלבד ולא מפוצלים ל 1 -תפקידים כנהוג ברשויות מקומיות אחרות.
יב .בבדיקה פרטנית של מס' תיקים בארכיב של שימושים חורגים בעיר ,לא נמצא תיעוד
מסודר ומפורט של השתלשלות הבקשות לשימוש חורג החל מהבקשה ועד לאישור.
חוסר 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 לאכיפה
ולחיוב המבקשים לתשלומים נדרשים על פי חוק וכן השפעות כלליות מחוסר סדר.
יג .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 בעיר מצריכה כ2% -
מהיקף העבודה הכולל .בפועל ,מדובר במספר שעות מצומצם ביותר המוקדש לטיפול
בשימושים החורגים.
יד .לאור הנתונים שהתקבלו מרישוי עסקים ,עולה כי ל 37% -מהעסקים בעיר פועלים ללא
רישיון עסק מסיבות שונות (פירוט יובא בהמשך המסמך).
טו .בסה"כ ישנם כ 2-תיקים המסווגים כשימושים חורגים אשר נמצאים בהליכים שונים
להסדרתם (חלקם הוסדרו וחלקם בתהליך) .ניתן לאמוד כי פוטנציאל הגבייה של
העירייה ,מתיקים אלה בלבד ,עומד על כ .3₪ 2,518,141 -מתוך סכום זה ,כ₪ 511,111 -
טרם ניגבו על ידי העירייה.
טז .לפי אומדן שנערך עבור מסמך זה ישנם עוד כמה עשרות שימושים חורגים אשר טרם
הוחל בהסדרתם .פוטנציאל השומות מהם מוערך בכמה מאות אלפי . 4₪
יז .היקף השומות שטרם נגבו – כחצי מיליון  ,₪סך כל ההכנסה הפוטנציאלית כיום
שהעירייה אינה גובה מוערך בלפחות  .₪ 2,111,111אימות אומדן זה יכול להיעשות אם
העירייה תיתן לנושא עדיפות.

 2מס' התושבים ברשויות המקומיות :נתוני למ"ס ;2102 ,מס' העובדים בהנדסה :אתרי האינטרנט העירוניים של הרשויות.
 3לפי נתוני השומות ונתוני אגף הגבייה.
 4מבדיקה פרטנית של תיקים בארכיב הועדה המקומית לתו"ב ונתוני הגבייה ,הפיקוח ורישוי עסקים.
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 .7תיאור מצב קיים

 7.2תהליך האישור והטיפול בבקשות לשימושים חורגים בבית שמש
 .2מתקבל דיווח נקודתי מיחידת הפיקוח בהנדסה על שימוש חורג.
או
 .1מוגשת בקשה להיתר לשימוש חורג ע"י התושב.
או
 .0תושב פונה לרישוי עסקים בעירייה והמבקש נשלח לאגף ההנדסה להביא אסמכתא שיש
לעסק המבוקש היתר בניה כדין ,המהווה אחד התנאים לקבלת רישיון עסק.
 .4הגשת הבק שה מלווה בפתיחת תיק במחלקת הרישוי שבאגף ההנדסה .הבקשה מוקלדת
בתוכנת ניהול ועדה מקומית.
 .2במידה והשימוש טעון רישיון עסק המבקש מופנה לרישוי עסקים בעירייה.
 .6מחלקת הרישוי מכינה את התיק לדיון בועדת המשנה לרישוי שהיא הועדה שבסמכותה
לדון באישור0דחיית בקשות לשימושים החורגים.
 .8היתר לשימוש חורג יינתן לתקופה מוגבלת מראש 5ולאחריה יש לבחון הסדרת התב"ע
בהתאם לחוק התכנון והבנייה.
 .7במידה וועדת המשנה מאשרת את הבקשה לשימוש חורג ,מחלקת הרישוי מעבירה את
התיק עם החלטת הועדה ללשכת מהנדס העיר אשר בתורם מעבירים לאחראי על היטלי
ההשבחה הממונה על הליך הכנת השומה לשם גביית היטל ההשבחה (להלן "הממונה").
 .2האחראי להיטלי ההשבחה מפעיל את שמאי הועדה (לועדה  0שמאים) .שמאי הועדה מכין
את השומה לאחראי היטלי השבחה והוא מכין את דרישת התשלום .לאחר מכן שולח
בדואר רשום למבקש.
 .21מרגע זה ,למבקש יש  01יום לשלם השומה או להגיש שומה נגדית.
 .22כל נתוני השומות והיטלי ההשבחה מרוכזים בקלסרים מסודרים אצל האחראי להיטלי
השבחה באגף ההנדסה.
 .21המבקש ניגש לאגף הגבייה בעירייה ומשלם את השומה .לאחר מכן חייב לחזור להנדסה
ולהציג את הקבלה ואישור התשלום.

5

בהתאם לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה  0965סעיף 047
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בשלב זה:
אין קשר בין אגף הגבייה להנדסה .דהיינו ,הגבייה אינה יודעת באם הוצאה שומה למבקש
עד שהוא מגיע "פיזית" לגבייה ומבקש לשלם השומה.
מנגד – בהנדסה אינם יודעים באם המבקש אכן שילם בגבייה אלא אם הוא מגיע "פיזית"
להנדסה ומציג את אישור התשלום.
נוצר מצב ביניים בו אין אחראי בעירייה על גביית החוב והיטל ההשבחה.

 .20בגמר תהליך תשלום השומה והסכמת המבקש ,רשאי המבקש ,במידה והשלים את יתרת
התנאים להיתר מבחינת תכנון ובניה ,לקבל את ההיתר.
 .24במידה ולא שולם החוב ,יש לבצע אכיפה כחוק .האכיפה מתנהלת אל מול היועץ המשפטי
לעירייה ופקחי האכיפה על הבנייה באגף ההנדסה.
 .22חישוב תקופת הזמן הקצובה לשימוש החורג אמורה להתחיל מתאריך קבלת טופס 4
למבנה .לרוב ,אין הקפדה על נוהל זה המעוגן בחוק.

 7.1שימושים עיקריים
כל השימושים החורגים בבית שמש נמצאים על ייעוד "תעשייה" .חלקם בשימוש תחנת דלק (,)1
אולם אירועים ( ,)1ומרכזי מסחר (.)2

 7.3שומות
הועדה המקומית לתכנון ובניה שוכרת שירותיהם של  0שמאי הועדה לטובת הכנת השומה (היטל
ההשבחה) לתשלום עבור שימוש חורג.
נכון ל ,12.16.1112-מתוך כלל הבקשות לשימושים חורגים עולה כי לרוב הבקשות הוכנו שומות
נגדיות ולאחר מכן הושגה פשרה בדמות שומה מוסכמת.
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 7.4גבייה ושיעורי גבייה
א .לאגף הגבייה בעירייה יש פקח אחד המסתובב בשטח .פקח זה לא מתעסק בשימושים
חורגים לאור ריבוי חריגות הבנייה בעיר.
ב .אגף הגבייה עובד עם התוכנה במחשב של החברה לאוטומציה .התוכנה לא יוצרת סיווג
עצמאי0שונה לטובת השימושים החורגים ולפיכך אין אפשרות לעקוב אחריהם או
להוציא רשימה מסודרת ומסכמת .מנהל הגבייה מציע להחליט ולהוסיף בנוהל עבודה
חדש :להוציא קוד0סיווג חדש לטובת השימושים החורגים.
ג .אין ישיבות שוטפות וחילופי מידע בין הגבייה להנדסה .מנהל הגבייה ,מציע לערוך
עדכונים וישיבות שוטפות מול ההנדסה על מנת ליצור תיאום גבוה בין האגפים וטוען
שאף ניסה לעשות ולהתחיל תהליך כזה בעבר אך ללא הצלחה.
ד .מתוך 6חמש הבקשות להיתר עבור שימוש חורג ,נכון למרץ  ,1121שלושה מהמבקשים
שילמו בפועל תשלום בגובה כזה או אחר מהיטל ההשבחה.
ה .מתוך סה"כ התקבולים עבור היטלי ההשבחה לשימושים חורגים – כ ₪ 2,511,111 -אשר
היו אמורים להתקבל נכון למרץ  ,1121בפועל נגבו כ ₪ 2,111,111 -המהווים כ.71% -
דהיינו העירייה טרם גבתה כ ₪ 511,111 -המגיעים לה על פי חוק.
ו .תקופת הזמן הממוצע בין הוצאת דרישה לתשלום היטל ההשבחה לבין התשלום בפועל
משתרעת החל ממס' חודשים בודדים ועד מס' שנים בהתאם למקרה הפרטני.

 7.5רישוי עסקים
א .רישוי עסקים פועלים עם תוכנת המחשב של "רמה מערכות" .התוכנה לא מקושרת לתוכנות
של ההנדסה ו0או הגבייה.
ב .לא כל שימוש חורג כהגדרתו בחוק זקוק לרישיון עסק .לדוגמא – חנויות בגדים ,נעליים
ועוד.
ג .הרישוי עסקים עורך פעולות אכיפה יומיומיות מאחר ורוב התיקים מתגלים על ידי אכיפה
ולא בכך שהתושב פונה לרישוי עסקים .יחד עם זאת ,הוא אינו מחפש בפועל שימושים
חורגים.

 6לפי נתוני אגף ההנדסה
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 .8בעיות בנושא שימושים חורגים

 8.2הקשר בין הגורמים בעירייה המטפלים בשימושים חורגים
א .הקשר מתקיים בעיקר בין מחלקות השייכים ל 0 -אגפים שונים :הנדסה ,גבייה ורישוי
עסקים.
ב .נמצא שהקשר בין הגורמים מתקיים באופן שוטף ,כאשר אחת ל 0-שבועות לפחות
מתקיימת פגישה בין ההנדסה למנכ"ל העירייה בנושאים שונים בהתאם לראיית מנהלי
המחלקות המטפלים בנושא.
ג .לא נמצאו נהלים כתובים לגבי מדיניות העירייה ,סדר עדיפות ,הליכים מחייבים וכיו"ב.
ד .העירייה לא פעלה לתכלול הטיפול בשימושים חורגים.
ה .המתואר לעיל פוגע בטיפול מסודר ויעיל בנושא המתבטא בין השאר במידעים חסרים ,אי
ידיעה על המצב האמיתי של הטיפול בשימושים חורגים מבחינת בנייה ,הסדרה
ותשלומים.
ו .מ תוקף תפקידו ,מהנדס העירייה אחראי על העדכון לגבי מתי פג האישור לשימוש החורג
והוא אכן עושה זאת .כאמור שימוש חורג מאושר לתקופה שהועדה קוצבת .על פי החוק
לאחר שפג האישור ,על המבקש להפסיק את השימוש או לבקש בקשה להארכה שבעטיה
ישלם מחדש השבחה וימשיך לשלם ארנונה לפי השימוש החורג .בפועל ,אין מעקב של
העירייה וכתוצאה מכך יש שימושים ללא אישור וכן העירייה מאבדת הכנסות כתוצאה
מחוסר החידוש.
ז .היעדר המידע ,המעקב והאכיפה בגין אי תשלום השומה להיטל ההשבחה .האחריות
נופלת בין ההנדסה לגבייה כאשר בסופו של דבר הכל מתמצה ברצונו ויכולתו של התושב
לשלם.

 8.1הארכיב באגף ההנדסה והרישוי
א .בבדיקה פרטנית של חמש בקשות לשימוש חורג לא נמצאו תיעוד מסודר ומפורט של
השתלשלות הבקשות החל מהבקשה ועד לאישור .לדוגמא :בתיק נמצאה הבקשה
לשימוש החורג אך לא נמצא האישור בפועל .בתיק אחר נמצא אישור ישן ואישור חדש
להמשך השימוש החורג לא נמצא (ראו בפירוט בסעיף  .)4בתיק נוסף ,היתר שניתן
בתנאים – לא ידוע האם מולאו התנאים.
ב .חוסר 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 לאכיפה
ולחיוב המבקשים לתשלומים נדרשים על פי חוק וכן השפעות כלליות מחוסר סדר.
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 8.3אכיפה
א .בפיקוח על הבנייה באגף ההנדסה עובדים  1מפקחים אשר אחראים ואוכפים את כלל
הנושאים לרבות :עבירות בניה ,רישוי עסקים ,רישוי בנייה ,הפרת צו שיפוטי (ביזיון בית
משפט) ,צווי הריסה ,קריאות מוקד ותביעות שונות.
ב .להערכת הפקחים ,המחלקה אוכפת ומעורבת בבדיקה של כ 011-411 -מבנים0בקשות
בחודש .מתוך היקף העבודה הכולל ,כ 2% -בלבד מוקדש לנושא השימושים החורגים.
היתר מתפלג :כ 71% -לחריגות בנייה 21% ,רישיונות עסק 2% ,טופסי .4
ג .לטענת הפקחים ,אין מספיק כוח אדם לאכוף את נושא השימושים החורגים .יתרה מכך,
המצבת הנוכחית של  1מפקחים הינה חדשה יחסית ועד לשנתיים האחרונות ,עבד מפקח
אחד בלבד אשר נתן שירותים לכל העיר.
ד .בשל המחסור בכוח אדם ,לפי סדר העדיפויות של המחלקה נושא השימושים החורגים
נמצא בסוף הרשימה.
ה .המשמעות המרכזית היא שהמחלקה אינה פועלת באופן אקטיבי כגון יזום איתור
שימושים חורגים .הטיפול הוא רק בבקשות מצד מחלקת הרישוי.
ו .אכיפה בפועל של שימושים חורגים ,הינה פרטנית לפי הוראה ממהנדס העיר או היועץ
המשפטי.
ז .אין אכיפה בפועל של שימושים חורגים מלבד אלה הרשומים וידועים לעירייה.

 .9בחינה פרטנית של שימושים חורגים

 9.2תחנת דלק


היתר בנייה מס'  11121160לתכנית שינויים למסחר ומשרדים.



היתר לשימוש חורג מתעשייה למסחר ניתן ב 12.8.1122 -ל 0 -שנים .מספרו. 11221222 :



תנאים לקבלת ההיתר :להגיש בקשה לשימוש חורג לחנות ה .YELLOW -שאר התנאים מולאו.
היטלי השבחה



שומה מקורית עמדה על ₪ 212,412



חולטה ערבות בנקאית על סך ₪ 211,111



שולם ההפרש בסך  16,170ב11.6.1122 -
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 9.1אולם אירועים  +חנויות במפלס הרחוב


הוגשו  0בקשות לשימוש חורג :בקשה מס'  442021למגרש  ;22בקשה מס'  444021למגרש  ;24בקשה
מס'  440021למגרש 20.



 – 22.21.21התקבל דו"ח השמאי



 – 22.6.22נתקבלה שומה מכרעת



 – 12.21.22הופק תשלום היטל השבחה בהוראתו של מהנדס העיר עבור בניין  222( 20מ"ר) של
 27,821ש"ח ועבור בניין  061( 22מ"ר) של .₪ 206,062



עד עתה לא שולם הסכום.



אין רישיון עסק.

 9.3מתחם סאן סנטר כולל תחנת דלק "פז" – (אזור התעשייה הצפוני)


 – 21.6.18התקבלה שומה בסך .₪ 124,286



 – 18.0.22הוגשה בקשה לטופס  4וניתן אישור לקבלתו.



ניתן היתר בנייה מס'  11171242בתאריך  10.18.1117עבור הקמת תחנת דלק .תנאים להיתר :ביצוע
והכנת תכניות תנועה ,תחבורה וחנייה במקום (טרם נפתר עניין החנייה).



לא ניתן היתר לשימוש חורג.



אין רישיונות עסק לעסקים הפועלים במקום.



נמצא בתהליך הוצאת כתבי אישום.

 9.4אולם שמחות – אזה"ת נשר


שולם היטל השבחה מס'  212בתאריך  24.16.12על סך ₪ 00,881



ניתן היתר לשימוש חורג מס'  11211142בתאריך  12.0.21עבור שימוש חורג מתעשייה לאולם
שמחות בתוקף ל 0 -שנים.



היתר בנייה לתוספת קומה מס'  11111111ניתן בתאריך 28.1.11



היתר בנייה מס'  11121171בתאריך  24.16.12עבור תוספת בנייה למבנה תעשייה.



היתר בנייה ניתן ב 0.22.12 -מס'  11121271עבור תוספת בנייה.



שולם דמי שימוש חורג על סך  ₪ 16,101בתאריך 4.0.21



במהלך הביקורת ניתן רישיון עסק לאולם.
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 .21סיכום והמלצות

 21.2המלצות מדיניות ,ניהוליות וארגוניות
א .מוצע לקיים דיון בהנהלת העירייה בו יגבשו מדיניות ברורה של העירייה לגבי נושא השימושים
החורגים בעיר בכלל ובאזור התעשייה הצפוני בפרט :היכן הנושא בסדר העדיפות של ראש
העיר והנהלתו? באזור התעשייה בו יש ריבוי של שימושים חורגים – האם ניתן לשנות ייעודי
הקרקע?
ב .מוצע שהעירייה תכין נהלים כתובים לגבי המדיניות ,האחראים ,הטיפול בנושא שימושים
חורגים.
ג .מוצע להקים צוות היגוי מקצועי שיורכב מהגורמים המקצועיים הרלוונטיים שיתכנסו מידי
תקופה – פעם בחודש לדוגמא ,לתת ולקבל דיווח כולל ורוחבי ,להעלות נושאים הדורשים
תיאום בין אגפי0מחלקתי ,נושאים לקבלת החלטות .העירייה תכתוב ותוציא פרוטוקול מסודר
שיופץ למשתתפים .הרכב הצוות יקבע על ידי העירייה אך מוצע שיכלול את בעלי התפקידים
שרואיינו בביקורת זו.
ד .מוצע שהעירייה תבחן לעומק את תפרוסת השימושים החורגים ובהתאם לבחינה זו תבחן
הצורך בהכנת תכניות מתאריות או מפורטות לשינוי ייעודי קרקע על מנת להסדיר את
השימושים החורגים לשימושים שאינם חורגים ותואמים את ייעוד הקרקע.
ה .בנוסף לנהלים נדרשת כבר עתה הנחיות מצד בכירי העירייה לגבי החוק והסמכויות החוקיות
של יחידות העירייה בנושא האכיפה של שימושים חורגים :אכיפה בחוקי תכנון ובניה
באחריות המחלקה לפיקוח על הבנייה ,האכיפה של חוק רישוי עסקים ,אכיפת הגבייה וכו'.

 21.1המלצות טכניות
א .להערכת מנהל הרישוי בהנדסה ,סדר בארכיב יחסוך עשרות אחוזים בזמן המושקע
בטיפול בשימושים חורגים .מוצע לתת קדימות לתכנית העירייה להסדרת ארכיון מודרני,
למיחשובו ולעשות סדר בתיקים.
ב .יש לקבוע נוהל אחיד לקליטה ממוחשבת של שימושים חורגים בתוכנה בשימוש אגף
ההנדסה ולקיים במידת הצורך הדרכות לסגל האגף בשימוש בתוכנה.
ג .תוכנות המחשב הקיימות ,אינן מקושרות לאגפי ומחלקות העירייה השונות הרלוונטיות
לטיפול בנושא השימושים החורגים כגון :מחלקת ההכנסות ,המחלקה לפיקוח על
הבנייה ,רישוי עסקים.
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ד .בזמן הוצאת ההיתר לשימוש חורג ,אגף ההכנסות בעירייה חייב להיות מיודע על מנת
לשנות הייעוד0סיווג בארנונה ממגורים למסחר.
ה .שימוש חורג מותנה בקבלת טופס  ,4אשר מתקבל ממחלקת הפיקוח על הבנייה בהנדסה.
ו .תושבים אשר נתבעו בעבר משלמים את ההיטל כחוק ובזמן .לפיכך ,על העירייה להתמיד
בגביית ההיטלים והמעקב אחר התושבים שנדרשים לשלם .במידה ולא התקבל התשלום
יש להמשיך בהליך משפטי מתאים.
כמו כן ,יש להוסיף ולשלוח התראות גם עבור:
ז .בטרם תעבור חצי שנה מיום תפוגת התוקף להיתר השימוש החורג ,יש להוציא התראה
על כך.
ח .במידה ולא שולם היטל ההשבחה לאחר  0חודשים מיום דרישת התשלום.
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נספח א':
עסקים ללא רישיון עסק בבית שמש
סוג העסק

מס'
עסקים
החייבים
ברישיון

מס'
עסקים
ללא
רישיון

%
עסקים
ללא
רישיון

הסיבה להיעדר הרישיון
תו"ב

איכ"הס

משטרה

משרד
התמ"ת

משרד
החקלאות

משרד
הבריאות

כיבוי

אחר

בריאות
ורוקחות

42

20

18%

1

1

1

1

1

0

1

2

דלק
ואנרגיה

2

0

00%

2

1

1

2

1

1

1

1

חקלאות

22

1

22%

1

2

1

1

1

1

1

1

מזון

142

201

24%

22

2

2

1

1

46

26

1

מים
ופסולת

11

1

2%

1

2

1

1

1

1

1

1

מסחר
ושונות

47

22

10%

1

2

1

1

1

2

2

1

עינוג
ציבורי

11

21

22%

0

1

2

1

1

8

6

1

רכב
ותחבורה

88

11

12%

4

2

1

1

1

1

4

1

שמירה
ואבטחה

8

1

1%

1

1

1

1

1

1

1

1

תעשייה,
מלאכה,
כימיה

220

17

12%

8

8

1

6

1

1

6

1

ומחצבים
סה"כ

617

113

37%

36

21

21

7

1

57

96

33
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מעקב אחר תיקון הליקויים בדו"ח רו"ח
מטעם משרד הפנים לשנת 1119
 .2כללי
א .הדו"ח המפורט לשנת  1112של רואה חשבון מטעם משרד הפנים כולל פירוט
ממצאים בתחומים שונים ,אשר רוכזו בפרק ב' הממצאים העיקריים ופרק ג' מעקב
אחר תיקון ליקויים.
ב .במסמך זה מוצגים ליקויים מסוגים שונים הכלולים בדו"ח ובחלקם אף מפורטים
הצעדים שננקטו ושינקטו לתיקון הליקויים הדורשים תיקון .זאת בהסתמך על
שיחות ובירורים שנעשו בלשכת הגזבר עם בעלי התפקידים הרלוונטיים בעירייה.
ג .להלן טבלת ריכוז עיקרי ממצאי הביקורת לשנת  1112על פי נושאים:

 .1עיקרי הממצאים

נושא

סעיף

הליקוי

תגובת העירייה

2

העירייה שילמה תמיכות בסך כ 627-אלפי ₪
מבלי שמינתה מפקח על התמיכות כנדרש
בנוהל תמיכות.

עם קבלת הערת המבקר ,העירייה
מינתה מפקח על התמיכות כנדרש
בנוהל תמיכות.

1

העירייה אישרה באיחור ניכר תבחינים למתן
תמיכות ,והתבחינים שאושרו מתייחסים
לתמיכות בתנועות נוער בלבד.

הליקוי תוקן .נקבעו תבחינים בתחומי
קמחא-דפסחא ,עמותות ספורט
ותנועות נוער.
הרשות אינה תומכת בתחומים

0

העירייה אישרה בשנת  1112תקציב תמיכות
דו-שנתי לנוער ולספורט ,בניגוד לנוהל תמיכות
לפיו תמיכה במוסד ציבור תאושר לשנת
כספים אחת.

התקציב היה שנתי.
העירייה הגדילה את תקציב 1121
בהתייחס לכך שלא חולקו תמיכות
ב.1112-

4

העירייה שילמה בשנת  1112תמיכות בסך
כ 122-אלפי  ₪בטרם אישורן על ידי ועדת
התמיכות.

הערת המבקר אינה נכונה כלל.
העירייה שילמה רק לאחר אישור
ועדת תמיכות ומליאה.

2

בשנת  1112העירייה סגרה תב"רים בעודף
שבחלקו נבע ממענקים ממשרדי ממשלה שלא
נוצלו בסך כ 604-אלפי .₪

הדבר נובע משיוך לא נכון של מענקי
משרדי ממשלה בתב"רים השונים,
להבא ,העירייה תקפיד לשייך את

ביצוע
תקציב רגיל

נוספים ולכן אין תבחינים נוספים.

ביצוע
תקציבי
פיתוח
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המענקים לתב"רים המתאימים.
2
ארנונה
ומים

העירייה מינתה צוות לבחון את יתרות
לתום שנת  1112רשומות במערך הגבייה
בעירייה יתרות זכות של תושבים בארנונה בסך הזכות של התושבים ותמליץ בפני
כ 2,212-אלפי  ₪אותן צריכה העירייה לבדוק .הנהלת העיר על דרכי פעולה לפתרון
הנושא.
הליקוי תוקן כבר בתחילת .1121
העירייה סברה בעבר כי ניתן להחיל
הנחות מארנונה לזכאים המבקשים
הנחה בהתאם לתקנות הסדרים

1

העירייה נתנה בשנת  1112הנחות ופטורים
מארנונה בגין שנים קודמות בסך כ2,021-
אלפי  ₪שלא בהתאם לנוהל מחיקת חובות.

0

פחת המים בעירייה בשנת  1117גבוה ביותר
והסתכם בכ 27%-מכמות המים שנרכשה.

פחת מים נבע בעיקר מגינון ציבורי.
העירייה ביצעה במהלך שנת 1112
התקנה מסיבית של מדי מים בגינון,
ופחת מים ירד בצורה משמעותית.

4

מועצת העיר לא אישרה את סגירת התקציבים
הבלתי רגילים שהסתיימו השנה.

הליקוי תוקן .בשנת  1112מליאת
מועצת העיר אישרה את סגירת
התב"רים שהסתיימו בשנת .1117

2

העירייה הוציאה בשנת  1112סך  0,012אלפי

העירייה תקפיד להבא לקבל אישור

 ₪בתב"רים לפני קבלת אישור משרד הפנים
להפעלתם.

הממונה בטרם הפעלת התב"ר.

6

העירייה חתמה עם קבלנים חוזים לביצוע
עבודות בתב"רים בסכומים גבוהים יותר
מהתקציב המאושר בתב"רים לאותו מועד.

הליקוי תוקן .עם הכנת תוכנה לניהול
התב"רים ,העירייה חותמת על חוזים
בהתאם למקורות המימון
המאושרים.

8

מקורות המימון בפועל של חלק מהתב"רים
אינם מתאימים לתקצוב.

עם קבלת ההרשאה ממשרד המממן
את התב"ר ,מוגש התב"ר לאישור
המועצה ומשרד הפנים .לעיתים

במשק המדינה (הנחה מארנונה)
באותה שנת כספים על שנים שעברו.
עם הערת הביקורת ובהתאם לחוות
דעת משפטית ,העירייה הפסיקה
הנחות אלה ,ובקשות להנחות על שנים
עברו שהתקבלו בשנת  - 1112מועברות
לאישור הממונה על המחוז במסגרת
מחיקת חובות לפי סעיף  002לדיני
עיריות.
ביצוע
התקציב
הרגיל

ביצוע
תקציבי
פיתוח

נוצרים פערים תקציביים עם פרסום
תוצאות המכרז .העירייה תפעל לעדכן
את התב"רים עם פרסום תוצאות
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המכרז .כמו כן החוזה יוגבל בהתאם
למקורות המימון המאושרים לתב"ר.
העירייה חותמת חוזה עם הקבלנים
בהתאם למכרזים והרשאות
שמתקבלות ממשרדי הממשלה
בפועל .העירייה מחויבת לעמוד בתנאי
תשלום לפי החוזה .הגירעון המימוני
נוצר מהפרשי הזמן שהממשלה יוצרת
בכך שהיא מעבירה את הכספים

7

לתום שנת  ,1112בעירייה תקציבים בלתי
רגילים בגרעון מימוני בסך  12,422אלפי .₪

2

העירייה לא עדכנה באופן שוטף תקציבי
תב"רים .העדכונים בוצעו בחלקם רק לאחר
קיום גרעון תקציבי לאורך זמן.

21

שיעורי גביית ארנונה מהווים כ 47%-בלבד
מסך החייבים המצטברים.

מדובר לרוב בחובות היסטוריים אשר
מטופלים בדרכים שונות ,כמו:
מחיקת חובות ,עיקולים ,חובות
מסופקים וכו'.

22

לכ 44-מעובדי העירייה חובות בגין מיסים,
היטלים ואגרות שונות המסתכמים בסוף שנת

בעבר הבהרנו ושוב אנו מבהירים כי
כל העובדים שלהם חובות לעירייה,

 1112לסך כ 240-אלפי .₪

נמצאים בהסדרים שונים במסגרת
החוק ולא ברור למה מציין זאת
המבקר בכל שנה.

21

לשישה מחברי מועצת העיר ולחמישה מחברי
המועצה הדתית חובות ארנונה ומיסים
ואחרים לסוף שנת  1112בסך כ 81-אלפי .₪

הליקוי תוקן עוד בשנת .1121
נכון לשנת  1121אין חובות ארנונה
ומיסים אחרים לחברי מועצת העיר
והמועצה הדתית.

20

חלק מועדות החובה בעירייה לא התכנסו
בתדירות.

העירייה תפעל מול יו"ר הועדות בכדי
שאלה ייכנסו את הועדות על פי חוק.

24

מבקר העירייה לא הגיש דו"חות ביקורת
בשנים האחרונות.

הליקוי תוקן.
המבקר החדש הגיש דו"ח לשנת .1121

לפרויקטים השונים רק לאחר ביצוע
העבודות והגשת החשבונות.
לכן אין אפשרות מעשית להימנע
מגרעון מימוני.
במסגרת תוכניות הפיתוח השנתית
שאושרה על ידי המחוז סוכם כי
העירייה תגיש בכל רבעון את
העדכונים והשינויים בתב"רים.
אין צורך להעביר לאישור הממונה על
המחוז את השינויים הנעשים בכל עת
אלא רק בסוף הרבעון.
חיובים

מנגנוני
בקרה
וביקורת
פנימית

מערך
השכר
והעסקת
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עובדים
מערך
השכר
והעסקת
עובדים

הליקוי תוקן .העירייה הוציאה
ומוציאה את העובדים שצברו מעל 22
ימים לחופשות יזומות.

26

העירייה אפשרה ל 24-עובדים לצבור מעל 22
ימי חופשה.

28

העירייה העבירה תשלומים כפולים לקופת גמל במסגרת דיונים משותפים לבירור
"גדיש" עבור חלק מעובדי העירייה ,שהסתכמו הנושא צומצם הסכום שרשום
כ"העברה כפולה" לכ 211 -אש"ח
לסוף שנת  1112לסך כ 111-אלפי .₪
בלבד .העירייה תמשיך בבירור הסכום
הסופי שהועבר ובהתאם תפעל לקבלת
הכספים בחזרה.

27

העירייה אינה מעבירה באופן שוטף את מלוא
מקדמות המס עבור הוצאות עודפות בהתאם
לתקנות מס הכנסה.

לא ברור מה כוונת המבקר .העירייה
מעבירה באופן שוטף את מלוא
מקדמות המס עבור הוצאות שוטפות
בהתאם לתקנות מס הכנסה.

12

הצעת תקציב הג"א מקומי של העירייה לשנת
 1112אינה חתומה כנדרש על ידי הממונה על
המחוז.

לא ברורה הערת המבקר.
העירייה מעבירה לאישור הממונה על
המחוז את תקציב העירייה בצירוף
תקציב הג"א .אישור הממונה על

11

העירייה נשאה בשנת  1112במלוא הוצאות
שכר עובד התאגיד העירוני בסך כ 26-אלפי ₪
ללא כל הסכם בין הצדדים.

הליקוי תוקן .כל הוצאות שכר עובד
התאגיד נרשמו כהלוואה לחברה
הכלכלית .עם השלמת הקמת החברה,
העובד יקבל את שכרו מהחברה.

14

העירייה לא ניהלה רשימת ספקים  0קבלנים
מאושרת ,אשר רשאים להשתתף במכרז זוטא.

לא ברורה הערת המבקר.
העירייה מנהלת וניהלה רשימת

נושאים
אחרים

המחוז על תקציב העירייה כולל גם
את תקציב הג"א.

רישום,
דיווח כספי

ספקים מאושרת כנדרש אשר רשאים
להשתתף במכרז זוטא.

והתקשרו-
יות
16

בשנת  1112נרשמו במערך הגבייה הכנסות
ארנונה גבוהות יותר מהנהלת החשבונות בסך
כ 182-אלפי .₪

הליקוי תוקן .העירייה קלטה בשנת
 1112מנהלת חשבונות חדשה
שתפקידה בין היתר לטפל בהתאמות
בין הגבייה והנהלת חשבונות .בשנת
 1121בוצעה התאמה מלאה בין
הגבייה והנהלת חשבונות.
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מעקב אחר תיקון הליקויים בדו"ח רו"ח
מטעם משרד הפנים לשנת 1121
 .2כללי
א .הדו"ח המפורט לשנת  1121של רואה חשבון מטעם משרד הפנים כולל פירוט
ממצאים בתחומים שונים ,אשר רוכזו בפרק ב' הממצאים העיקריים ופרק ג' מעקב
אחר תיקון ליקויים.
ב .במסמך זה מוצגים ליקויים מסוגים שונים הכלולים בדו"ח ובחלקם אף מפורטים
הצעדים שננקטו ושינקטו לתיקון הליקויים הדורשים תיקון .זאת בהסתמך על
שיחות ובירורים שנעשו בלשכת הגזבר עם בעלי התפקידים הרלוונטיים בעירייה.
ג .להלן טבלת ריכוז עיקרי ממצאי הביקורת לשנת  1121על פי נושאים:

 .1עיקרי הממצאים
נושא

סעיף

ארנונה
ומים

2

הליקוי

מעקב אחר ליקויים

העירייה מינתה צוות לבחון יתרות הזכות של
לתום שנת  1121רשומות במערך הגבייה
בעירייה יתרות זכות של תושבים בארנונה בסך התושבים ותמליץ בפני העירייה על דרכי
כ 1,266-אלפי  ₪אותן צריכה העירייה לבדוק .הפעולה בנושא.
הליקוי תוקן ברובו כבר בשנה שעברה( ,שנה
שעברה סך הסכום היה  2,277אלש"ח) העירייה
סברה כי ניתן להחיל הנחות מארנונה לזכאים
המבקשים הנחה בהתאם לתקנות הסדרים
המשק המדינה (הנחה מארנונה) באותה שנת

1

העירייה נתנה בשנת  1121הנחות ופטורים
מארנונה בגין שנים קודמות בסך כ 222-אלפי
 ₪שלא בהתאם לנוהל מחיקת חובות.

6

העירייה הוציאה בשנת  1121סך  1,001אלפי
 ₪בתב"רים לפני קבלת אישור משרד הפנים

העירייה מקבלת את הערת המבקר ,ולהבא
תקפיד לקבל את אישור הממונה על המחוז

להפעלתם.

בטרם הפעלת התב"ר.

העירייה לא עדכנה באופן שוטף תקציבי
תב"רים .העדכונים בוצעו בחלקם רק לאחר

סוכם עם הממונה על המחוז כי העירייה תגיש
אחת לרבעון את העדכונים ובשינוים בתב"רים

כספים על שנים עברו.
עם הערת הביקורת ובהתאם לחוו"ד משפטית,
העירייה הפסיקה הנחות אלו ,ובקשות להנחות
על שנים עברו שהתקבלו בשנת  – 1112מועברות
לאישור הממונה על המחוז במסגרת מחיקת
חובות לפי סעיף  002לדיני עיריות.
ביצוע
תקציבי
הפיתוח
8
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קיום גרעון תקציבי לאורך זמן.
העירייה חותמת חוזה עם הקבלנים בהתאם
למכרזים והרשאות שמתקבלות ממשרדי
הממשלה בפועל.
העירייה מחויבת לעמוד בתנאי תשלום החוזה.
הגירעון המימוני נוצר מהפרשי הזמן
שהממשלה יוצרת בכך שהיא מעבירה את
הכספים לפרויקטים השונים רק לאחר ביצוע
העבודות והגשת החשבונות.

7

לתום שנת  ,1121בעירייה  72תקציבים בלתי
רגילים בגרעון מימוני בסך  12,724אלפי .₪

21

מקורות המימון בפועל של חלק מהתב"רים
אינם מתאימים לתקצוב.

22

העירייה חתמה עם קבלנים חוזים לביצוע
עבודות בתב"רים בסכומים גבוהים יותר
מהתקציב המאושר בתב"רים לאותו מועד.

עם קבלת ההרשאה ממשרד המממן את
התב"ר ,מוגש התב"ר לאישור המועצה ומשרד
הפנים .לעיתים נוצרים פערים תקציביים עם
פרסום תוצאות המכרז.
העירייה תפעל לעדכן את התב"רים עם פרסום
תוצאות המכרז .כמו כן החוזה יוגבל בהתאם
למקורות המימון המאושרים לתב"ר.

21

מועצת העיר לא אישרה את סגירת התקציבים

העירייה תביא בקרוב לאישור המליאה את

הבלתי רגילים שהסתיימו השנה.

סגירת התברי"ם.

20

לכ 20-מעובדי העירייה חובות בגין מיסים,
היטלים ואגרות שונות המסתכמים בסוף שנת
 1121לסך כ 2,462-אלפי .₪

ככלל כל העובדים שלהם חובות לעירייה
נמצאים בהסדרים שונים לסילוק החוב
במסגרת החוק .העירייה תבדוק גידול גובה
החוב בשנה הנוכחית ביחס לשנה שעברה.

22

שיעורי גביית ארנונה מהווים כ 47%-בלבד
מסך החייבים המצטברים.

מדובר לרוב בחובות היסטוריים אשר מטופלים
בדרכים שונות ,כמו :מחיקת חובות ,עיקולים,
חובות מסופקים וכו'.

מנגנוני
בקרה
וביקורת
פנימית

28

חלק מועדות החובה בעירייה לא התכנסו
בתדירות הקבועה בחוק במהלך השנה.

העירייה תפעל מול יו"ר הוועדות בכדי שאלו
יכנסו את הוועדות בתדירות הנדרשת בחוק.

מערך
השכר
והעסקת
עובדים

27

העירייה אינה מעבירה באופן שוטף את מלוא
מקדמות המס עבור הוצאות עודפות בהתאם
לתקנות מס הכנסה.

העירייה מעבירה באופן שוטף את מלוא
מקדמות המס עבור הוצאות שוטפות בהתאם
לתקנות מס הכנסה.

22

העירייה אפשרה ל 26-עובדים לצבור מעל 22
ימי חופשה

העירייה הוציאה ומוציאה את העובדים שצברו
מעל  22ימים לחופשות יזומות.

11

העירייה העבירה עבור חלק מעובדי העירייה
תשלומים כפולים לקופת גמל "גדיש"
שהסתכמו לסוף שנת  1121לסך כ 112-אלפי

במסגרת דיונים משותפים לבירור הנושא
צומצם הסכום שרשום כ"העברה כפולה"
לכ 211-אלש"ח בלבד .העירייה תמשיך בבירור

אין אפשרות מעשית לא להיות בגירעון מימוני.

חייבים
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.₪

הסכום הסופי שהועבר ובהתאם תפעל לקבלת
הכספים בחזרה.

נושאים
אחרים

12

הצעת תקציב הג"א מקומי של העירייה לשנת
 1121אינה חתומה כנדרש על ידי הממונה על
המחוז.

העירייה מעבירה לאישור הממונה על המחוז
את תקציב העירייה בצירוף תקציב הג"א.
אישור הממונה על המחוז על תקציב העירייה
כולל גם את תקציב הג"א.

רישום,
דיווח כספי
והתקשורו-

11

העירייה אינה מפרידה ברישומיה בין סוגי
ההוצאות השונות בתב"רים ורושמת כל
ההוצאות לסעיף עבודות קבלניות

העירייה מקבלת את הערת המבקר ותקפיד
להפריד בין סוגי ההוצאות בתברי"ם.

יות

10

בשנים  1117-1121במצטבר נרשמו בהנהלת
החשבונות הכנסות ארנונה גבוהות יותר
מבמערך הגבייה בסך כ 411-אלפי .₪

בהתאם להערת המבקר העירייה תיקנה את
הליקוי.
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הוראות החוק בנושא ביקורת
תפקיד המבקר
סעיף  281מגדיר את תפקידי מבקר העירייה כדלקמן:
 .2לבדוק אם פעולות העירייה ,לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ''ה,2262 -
נעשו כדין ,בידי המוסמך לעשותם ,תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות
והחיסכון;
 .1לבדוק את פעולות עובדי העירייה;
 .0לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין,
טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
 .4לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת
רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.
 .2תפקידו ,סמכויותיו ודרכי עבודתו של מבקר העירייה נקבעו בפקודת העיריות .אלו חוזקו
בתיקון מספר  71לפקודת העיריות .ההוראות באו בעיקר להקנות למבקר העירייה מעמד
עצמאי כדי להבטיח ביקורת יעילה ואפקטיבית.

גופים מבוקרים
סעיף (281ב) מגדיר את הגופים המבוקרים כדלקמן:
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
לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם .למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה
ייקרא להלן ''גוף עירוני מבוקר'';
על פי הוראה זו ,גוף מוגדר כ"גוף מבוקר" אם מתקיים בו לפחות אחד משני תנאים:
 .2העירייה משתתפת בתקציבו בהיקף המהווה עשירית או יותר מתקציבו השנתי.
 .1העירייה משתתפת במינוי הנהלתו.
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עבודת הוועדה לענייני ביקורת
(א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר המדינה
ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירייה ,בכל דו"ח של משרד הפנים על העירייה ובכל דו"ח
של מבקר העירייה ,ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת ,והיא רשאית לדון בכל
דו"ח ביקורת אחר על העירייה שהוגש לפי דין; הוועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.
(ב) מספר חברי הוועדה לא יעלה על שבעה; הרכב הוועדה יהיה תואם ,ככל שניתן ,את ההרכב
הסיעתי של המועצה; ראש העירייה ,סגניו וחברי ההנהלה לא יהיו חברים בוועדה לענייני ביקורת.
(ג) יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת יהיה ,בכפוף להוראות פסקה ( ,)1מהאופוזיציה ולא יכהן
כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר;

לעניין סעיף זה יראו את יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת כשייך לאופוזיציה ,אם התקיימו
בסיעתו ,בין היתר ,לפחות כל אלה:
(א)

סיעתו שונה מסיעתו של ראש העירייה;

(ב)

לסיעתו אין ייצוג בוועדת ההנהלה;

(ג)

מסיעתו לא מונו סגנים לראש העירייה;

(ד)

סיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העירייה או לניהול העירייה.

היו הסיעות כולן מיוצגות בוועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד ,יהיה ראש הוועדה
לענייני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה:
(א)

הוא אינו חבר בוועדת ההנהלה;

(ב)

הוא אינו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים;

(ג)

הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר.

(ד)

סיעתו שונה מסיעתו של ראש העירייה ,אם יש במועצה יותר מסיעה אחת
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תוכנית עבודה
בכפוף לאמור בסעיף קטן (א) ,יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית ,את נושאי הביקורת
בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת -
 .2על פי שיקול דעתו של המבקר;
 .1על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני;
 .0על פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת ,ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני
נושאים לשנת עבודה.
 .4המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.

תקציב שנתי
סעיף (281ה) לפקודת העיריות קובע כי מבקר העירייה יכין יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה
הצעת תקציב שנתי ללשכתו ,לרבות הצעת תקן ,במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה.
היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העירייה ,כפי שיקבע
השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה השנתי.
ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העירייה ,כפי שהגיש אותן
מבקר העירייה ,במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי.
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המצאת מסמכים ומסירת מידע (תיקון :התשל''א ,התשל''ט ,התש''ן ,התשס''ב)
סעיף (281ב) קובע:
(א) ראש העירייה וסגניו ,חברי המועצה ,עובדי העירייה ,ראש המועצה הדתית וסגניו ,חברי
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
דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה
הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.
(ב) למבקר העירייה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה ,לצורך ביצוע תפקידו ,לכל מאגר
מידע רגיל או ממוחשב ,לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של
העירייה או של המשרתים את העירייה או של גוף עירוני מבוקר.
(ג) לגבי המידע החסוי על פי דין ,יחולו על מבקר העירייה ועל עובדים מטעמו המגבלות
הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.
(ד) עובדו של מבקר העירייה שאינו עובד העירייה ,יחולו עליו ,לעניין עבודתו האמורה ,כל
איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העירייה.
(ה) לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת
העירייה או כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה
שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו.
יש לשים לב כי ההוראה קובעת חובה להזמין את המבקר לישיבות ,אך אין חובה על המבקר
להשתתף בכל הישיבות אליהן הוא מוזמן .יש הסוברים שנוכחותו של מבקר העירייה בישיבות ,
היא על מנת להשגיח ולהבטיח שעבודת הוועדה0מליאה שלישיבתה הוא הוזמן ,תיעשה כהלכה
ואם השתתף בישיבה ולא אמר דבר ולא התריע על פגמים ,משמע שהדבר אושר על ידו ,אין לך
טעות גדולה מזו.
מטרת נוכחותו של המבקר ,בישיבות המועצה או וועדה מוועדותיה ,היא למטרת הביקורת,
יעילות הביקורת מותנית בידיעה מעמיקה מוקדמת ועדכנית ככל האפשר ,של פעולות העירייה על
כל ענפיה המרובים .חלק חשוב מאוד מכלל פעולות אלו -קביעת מדיניות ,קבלת החלטות ,חשובות
והקצאת משאבים-מתבצע בישיבות מועצה העירייה ובוועדות .מבקר העירייה משתתף בישיבות
אלו כדי להיות מעודכן ולעמוד מקרוב על פעולות העירייה.
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דיווח
סעיף (281ג) קובע את חובת הדיווח כדלקמן:
(א) המבקר יגיש לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך .הדו"ח יוגש אחת לשנה ,לא
יאוחר מ 2-באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדו"ח .בדו"ח יסכם המבקר את
פעולותיו ,יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד.
בעת הגשת הדו"ח לפי סעיף קטן זה ,ימציא המבקר העתק ממנו לוועדה לענייני ביקורת .אין
בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 12א ו12-ב לחוק מבקר המדינה,
התשי''ח( 2227-נוסח משולב).
(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת
דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העירייה או הוועדה לענייני
ביקורת דרשו ממנו לעשות כך.
(ג) תוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העירייה לוועדה לענייני ביקורת את
הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.
(ד) הוועדה לענייני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העירייה עליו ותגיש למועצה
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,
תדון הוועדה בדו"ח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה
חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העירייה לוועדה .בטרם תשלים הוועדה את סיכומיה
והצעותיה רשאי ת היא ,אם ראתה צורך בכך ,לזמן לדיוניה נושאי משרה של העירייה או של
גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.
(ה ) 2תוך חודשיים מן היום שהגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד
בהם ובדו"ח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור.
(ה )1לא הגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף
קטן (ד) ,או לא המציא ראש העירייה לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו,
ימציא המבקר עותק הדו"ח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדו"ח ובהמלצותיו לא יאוחר
משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העירייה.
(ו) לא יפרסם אדם דו" ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו ,לפני שחלף המועד
שנקבע להגשתו למועצה ,ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר העירייה ,ואולם מבקר
העירייה או ראש העירייה רשאי ,באישור הוועדה ,להתיר פרסום כאמור.
(ז) היה למבקר העירייה יסוד להניח שראש העירייה או היועץ המשפטי של העירייה הוא צד
לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק העונשין ,התשל''ז ,2288-יעביר המבקר את
העניין במישרין לידיעת מבקר המדינה.
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פרסום דו"ח ביקורת או ממצא ביקורת
סעיף (281ג)(ו) לפקודת העיריות קובע איסור פרסום של כל דו"ח או חלק ממנו ,לפני שחלף המועד
שנקבע להגשתו למועצה .על פי סעיף (004א) לפקודה ,המפרסם דו"ח ביקורת או חלק ממנו לפני
שהדבר הותר כדין עובר עבירה פלילית אשר העונש בגינה הוא שנת מאסר.

מעקב אחר תיקון ליקויים
תקנה  4לתקנות העירייה (דין וחשבון מבקר העירייה) תשל"ד ,2284-קובעת שמבקר העירייה
יפרט בדו"ח השנתי שהוא מגיש לראש העירייה את המעקב שהוא ביצע אחר תיקון הליקויים
שנמצאו על ידי הביקורת בדו"חות קודמים וכמו כן יציין את תיקוני הליקויים
יש לפרסם נוהל שכל אגף יהיה חייב לשלב במסגרת תוכנית העבודה השנתית כמשימה לביצוע,
את יישום תיקון הליקוי והמלצות המבקר ולדווח על ביצועה.
ישום בפועל של נוהל זה יבטא את החשיבות שרואה הנהלת העירייה ביישום המלצות המבקר
לטובת המערכת העירונית ולשמירה על החוק.

תגובת המבוקרים
תגובות המבוקרים במהלך הכנת דו"ח הביקורת וגם לאחריו ,הינן חלק בלתי נפרד מעבודת
הביקורת .מלאכת הביקורת אינה משימה קלה מעצם הגדרתה לעיתים ,תוצאת הביקורת אינה
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
המבוקר ,תוך מתן אפשרות למבוקר להמציא לביקורת את הסבריו כשהם נתמכים בהתכתבויות
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
עובדתיות ולברור פרטים שנראים לביקורת כי טרם הברור סופי .רק לאחר מכן מגיע השלב
השלישי שהוא הכנת דו"ח סופי במידת הצורך ועל פי העניין מאפשרת הביקורת למבוקר להעיר
את הערותיו גם לאחר הדו"ח הסופי.
מחובתה של הביקורת לגלות רגישות רבה וזהירות כלפי המבוקר ובדרך כלל לבקר תהליכים
ופעולות של נושאים ולא לעניינו של מבוקר.
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