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נכבדי,
הנדון :דין וחשבון על הביקורת לשנת 2010
בהתאם להוראת סעיף  170ג' לפקודת העיריות ,הנני למתכבד להגיש לך את דין
וחשבון על הביקורת בעירייה לשנת  .2010בה בעת ,כנדרש בפקודת העיריות,
מועברים עותקים מהדו"ח לחברי הועדה לענייני ביקורת.
כידוע ,את תפקידי כמבקר העירייה התחלתי בנובמבר  2009לאחר שנבחרתי
לתפקיד זה ואושרתי על ידי מליאת המועצה.
זהו איפה ,דו"ח הביקורת הראשון המוגש על ידי.
את ניסיוני והיכרותי עם המערכות הציבוריות בכלל ועם השלטון המקומי בפרט
הבאתי לתפקידי כמבקר ,ואלו מסייעים לי למקד את נושאי הביקורת במקומות
הנדרשים בכדי לחשוף ליקויים מחד גיסא ,ולהציע פתרונות ודרכים לתיקונים,
במשותף עם בעלי התפקידים בעירייה ,מאידך גיסא.
עם כניסתי לתפקיד כמבקר העירייה החלטתי להתמקד בשנה הראשונה בביקורת
על תהליכי עבודה בנושאים שונים בעירייה ,וזאת על מנת ליצור בקרות ניהוליות
הכוללות בין השאר אמצעים ליצירת תרבות ארגונית מתאימה ,חלוקת אחריות
וסמכות ,כתיבת הוראות ונהלים ועדכונם ,ושיפור יחסי הגומלין בין האגפים
והמחלקות.

הביקורת נערכה על פי הנהלים ותקני הביקורת המקובלים ,ועל סמך הנתונים
והמידע שהיו בידי המבקר בעת עריכתה ,ותוך הקפדה על כבוד המבוקרים.
ברצוני להודות לכבודו וכן ליו"ר הועדה לענייני ביקורת וחבריה ,למנכ"ל ,לגזבר,
ליועמ"ש ,לסמנכ"ל ולכל מנהלי האגפים על שיתוף הפעולה הענייני המועיל
והפורה לו אני זוכה.

בכבוד רב,

יעקב דהן
מבקר העירייה

העתק :חברי הועדה לענייני ביקורת
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א.

הוראות החוק
בנושא ביקורת

הוראות החוק בנושא ביקורת
תפקיד המבקר
סעיף  170מגדיר את תפקידי מבקר העירייה כדלקמן:
 .1לבדוק אם פעולות העירייה ,לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ''ה,1965 -
נעשו כדין ,בידי המוסמך לעשותם ,תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות
והחיסכון;
 .2לבדוק את פעולות עובדי העירייה;
 .3לבדוק 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.
 .5תפקידו ,סמכויותיו ודרכי עבודתו של מבקר העירייה נקבעו בפקודת העיריות .אלו חוזקו
בתיקון מספר  80לפקודת העיריות .ההוראות באו בעיקר להקנות למבקר העירייה מעמד
עצמאי כדי להבטיח ביקורת יעילה ואפקטיבית.

גופים מבוקרים
סעיף )170ב( 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:
 .1העירייה משתתפת בתקציבו בהיקף המהווה עשירית או יותר מתקציבו השנתי.
 .2העירייה משתתפת במינוי הנהלתו.

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 ) ,(2מהאופוזיציה 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

תוכנית עבודה
בכפוף לאמור בסעיף קטן )א( ,יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית ,את נושאי הביקורת
בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת -
 .1על פי שיקול דעתו של המבקר;
 .2על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני;
 .3על 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 )170ה( 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.

המצאת מסמכים ומסירת מידע )תיקון :התשל''א ,התשל''ט ,התש''ן ,התשס''ב(
סעיף )170ב( 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 הוועדה/מליאה 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.

דיווח
סעיף )170ג( קובע את חובת הדיווח כדלקמן:
)א( המבקר יגיש לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך .הדו"ח יוגש אחת לשנה ,לא
יאוחר מ 1-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 21א ו21-ב לחוק מבקר המדינה,
התשי''ח) 1958-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 רשאית היא ,אם ראתה צורך בכך ,לזמן לדיוניה נושאי משרה של העירייה או של
גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.
)ה (1תוך חודשיים מן היום שהגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד
בהם ובדו"ח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור.
)ה (2לא 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 ,1977-יעביר המבקר את
העניין במישרין לידיעת מבקר המדינה.

פרסום דו"ח ביקורת או ממצא ביקורת
סעיף )170ג()ו( לפקודת העיריות קובע איסור פרסום של כל דו"ח או חלק ממנו ,לפני שחלף המועד
שנקבע להגשתו למועצה .על פי סעיף )334א( 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 ,1974-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.

ב.

ניהול ישיבות
מועצת העיר

ניהול ישיבות מועצת העיר
לאור התנהלותן הקשה של ישיבות מליאת מועצת העיר ,מצאתי לנכון לחדד חלק מסדרי ניהול
מועצת העיר.
אין חולק כי רשות הדיבור היא למעשה כלי העבודה הייצוגי והפומבי של חבר המועצה ומממשת
את זכותו של הנבחר לחוות את דעתו .אולם אסור לשכוח ,רשות הדיבור היא לאו דווקא חופש
מוחלט לדיבור ולכל דיבור .דאת אומרת שההתבטאות צריכה שתהא מסודרת ,לפי תור ,מוגבלת
במסגרת קצובה של זמן ובדרך ארץ .רשות הדיבור היא זכותם של כל חברי המועצה לשמוע
ולהשמיע .כדי לקבל רשות דיבור יש תחילה לבקשה מיושב ראש הישיבה .הוא יקבע את סדר
המדברים ,רשות הדיבור היא בנפרד לכל סעיף שעל סדר היום.
להלן חלק מהוראות החוק החשובות בנושא ניהול ישיבה כמו שבאות לידי ביטוי בפקודת
העיריות.

) (34קביעת יושב ראש
א .ראש העירייה יהיה יושב ראש בישיבות המועצה.
ב .בהעדרו של ראש העירייה ימלא את מקומו סגנו ,נעדרו ראש העירייה וכל סגניו או
סירבו לנהל את הישיבה ,יפתח זקן חברי המועצה מבין הנוכחים את הישיבה וחברי
המועצה יבתרו מביניהם ביושב ראש למועצה.

) (35תפקיד יושב הראש
יושב ראש הישיבה יפתח את ישיבות המועצה ,ינהל את הדיונים ,יסכם את תוצאות
הדיונים וההצבעה בכל עניין וינעל את הישיבה.

) (36נעילת ישיבה שלא כדין
ישיבה שיושב ראש בה ביקש לנעלה בניגוד לתקנון זה ,דינה כאילו סרב לנהל את הישיבה.

) (37רשות הדיבור
לאחר דברי פתיחה לסעיף ייתן יושב ראש הישיבה את רשות הדיבור למשתתפים בדיון
לפי סדר הפונים אליו ,ובלבד שאם לא כל הסיעות המועצה מיוצגות בוועדת ההנהלה,
ייתן יושב ראש הישיבה את רשות הדיבור תחילה לנציג הסיעה הגדולה שאינה מיוצגת
כאמור.

) (38זמן לדיבור
חבר מועצה -פרט ליושב ראש הישיבה וליושב ראש ועדה המדווח בשם הוועדה לא יאריך
בדיבור בסעיף אחד יותר מעשר דקות אולם הדובר רשאי לקבל מחבר אחר זמן שאינו
עולה על עשר דקות ,והמועצה רשאית להחליט על הקצבת זמן יותר ארוך לכל
המשתתפים בדיון בסעיף פלוני.

) (39סמכויות יושב הראש
יושב ראש הישיבה רשאי:
א .להפסיק חבר מועצה נואם למעלה מהזמן שהותר לו על פי תקנון זה ,או שאינו מדבר
לעניין.
ב .להתרות בחבר מועצה המפריע לדעתו למהלך התקין של הישיבה ,לא שמע החבר
לשלוש התראות בישיבה אחת רשאי היושב ראש ,בהסכמת שלושה רבעים לפחות
מחברי המועצה הנוכחים לדרוש ממנו לעזוב את הישיבה ,ואם לא עזב כאמור לא
יממנה קולו במניין הקולות בהצבעה.
ג .להורות על הוצאת הקהל כאשר נתנה הוראה להמשיך בדיוני המועצה בדלתיים
סגורות.
ד .להורות על הוצאת אדם מהקהל אם הוא מפריע למהלך הישיבה ,לאחר שהוזהר על
כך.

) (42הודעה אישית
א .חבר מועצה המבקש רשות להודיע הודעה אישית ימסור תחילה בכתב ליושב ראש את
תוכן הודעתו.
ב .רשות להודיע הודעה אישית תינתן רק לשם תיקון אי הבנה שחלה בדברי המבקש או
בקשר לדבריו ,או לשם הסרת אשמה שהושמעה כלפיו בישיבת מועצה.
ג .הודעה אישית לא תארך יותר מחמש דקות והיא תישמע רק בסוף הישיבה אולם רשאי
יושב ראש הישיבה לתת לחבר המועצה להבהיר את דבריו.

מכובדי חברי המועצה,
תרבות הדיבור וגלוי יחס של כבוד לזולת הם מיסודותיה של חברה מתוקנת ,לא בכדי נאמר
בקהלת "עת לחשות ועת לדבר" קל לקיים עקרונות אלו כאשר קיימת תמימות דעים .קשה יותר,
כאשר הדעות חלוקות .אולם דווקא בעת קושי יבחנו הדברים.
לאחרונה בישיבות המועצה היינו עדים להתלהמות רוחות בקרב חלק מנבחרי הציבור
המכובדים ,התלהמות שמנעה את המשך ניהול הישיבה כסדרה ,כאשר אלו הגיעו לשיאים שלא
נודעו ,תוך שימוש בביטויים שאינם ראויים.
אף על פי שהליכות ודרך ארץ ,אינם מנושאיה של הביקורת על פי דין ,בכל זאת סברתי לנכון
להפנות את תשומת לבכם לעניין זה ,ולהעלות זאת על סדר היום ,זאת על מנת שהעירייה תהיה
מקום שלא רק ינוהל בדרך חוקית ותקינה ,אלא גם תצטיין ביחסים אישיים נאותים ,בויתורים
הדדיים ובגילוי יחס של כבוד איש לרעהו.

ג.

ביקורת ומיפוי
על נהלי העירייה

ביקורת ומיפוי על נהלי העירייה
 .1מבוא
במהלך חודשים יוני-יולי ערכתי ביקורת ומיפוי בנושא נהלי העירייה.

 .2מטרות
 .2.1מטרת הביקורת:


שדרוג תהליכי העבודה והבקרה בעירייה להגדלת האפקטיביות והיעילות הפנים עירונית.

 .2.2יעדים:


חיזוק שיתוף הפעולה הפנים עירונית.



ניהול איכותי ומיסוד נוהלי עבודה הפנים אגפים ובין אגפי מטה לאגפים הביצועיים.



שיפור ופיתוח דו"חות מנהליים ככלי בקרה.



ביזור סמכויות ומשאבים.



שדרוג רמת השירות.

 .2.3משימות להשגת היעדים:


ביקורת ומיפוי בנושא :נהלים הקיימים בכל אגפי העירייה.



המלצות ליישום היעדים בהתאם למסקנות הביקורת.

 .3הבסיס המשפטי
לפי סעיף  170א' לפקודת העיריות על מבקר העירייה לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל
הנהוגים בעירייה המבטיחים קיום הוראות כל דין ועקרונות היעילות והחיסכון .לפי הנחיותיה
המקצועיות ,על הביקורת להעריך ולתרום לשיפור ניהול הסיכונים ,מערכות הבקרה ומערכות
השליטה.

 .4כללי
עיריית בית שמש המונה כ 600-עובדים חוותה במהלך עבודתה עתיר השנים מס' גדול של ניסיונות
כושלים ומוצלחים לשיפור הארגון .תיעוד תהליכי העבודה של העירייה יוצר מאגר יקר ערך
שעומד לרשות הארגון ועובדיו וניתן לנצלו בתבונה.
נוהלי הארגון הם הכלי שנועד להבטיח תפעול שוטף של העירייה באופן קבוע וידוע מראש – על פי
החוק ,על פי כללים מוסכמים של פעילות ארגונית ועל פי עקרונות המדיניות של ראש הרשות
והנהלת העירייה.
נהלי הארגון מאפשרים לבחון ולבקר תהליכים מלמעלה למטה ,לגלות מקורות אפשריים לבעיות
ולנסות לפתור אותן .מערך תיעוד נהלים יסייע לכל מחשבה מחדש ורצון לשינוי.
הצורך בתיעוד מתגלה כנחוץ בשטחים רבים ושונים ,לא רק בנהלים .התיעוד מאפשר לשמר מידע
מחד ,ולשמור על רצף השינויים מאידך.
תיעוד המידע בנהלים משמש למס' צרכים:


שימור הידע :גם כאשר עובדים מתחלפים ממשיכה העירייה לעבוד עפ"י אותם
תהליכים .כשתהליכי העבודה מוגדרים ,הכשרת עובד חדש תהיה מהירה יותר.



שחזור :נדרש לעבודה אם בתהליכים פשוטים או בתהליכים מורכבים ומסורבלים
וישמש לשינוי ושיפור שיאפשרו יעילות רבה יותר מהתהליך.



בחינה ובקרת תהליכי עבודה :כאשר תהליך אינו זורם כנדרש ,מתבטאת הבעיה
בוויכוחים ,עימותים פנימיים ,אי נטילת אחריות או נטילת סמכות יתר ,בזבוז
משאבים ,אי עמידה בזמנים ,תלונות תושבים מעבר לסביר וכו' .מקרים אלו ישמשו
כבסיס למחשבה ,דיון והסכמות חדשות ביחס לנוהל הכתוב.

נוהלי הארגון מאפשרים גם הגדרה ברורה של התפקידים מבחינת "מי עושה מה" ומונעים ריכוז
הידע והכוח בידי מס' מצומצם של אנשים ,תוך שמירה על המתאם הנדרש בין אחריות לסמכות.
כמו כן ,נהלי העבודה מהווים כלי להסברת תהליכים ותפקידים בעירייה לגורמים חיצוניים שונים
כולל תושבי הרשות ,לפי הצורך.
גילוי דעת )מס'  (80של לשכת רו"ח עוסק גם בצורך להעריך סיכונים ,ובקשר של הערכה זו
לתפקוד הבקרה הפנימית .חוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא עוסק גם בהכנת תכנית ביקורת
בהתחשב בסקר סיכונים.
ניתן לציין בכל נוהל את הרמה היחסית של הסיכון שנמצא בכל תחום בנוהל ואת תדירות בקרתו
הנושאית והיחידתית הנדרשת בהתאם .מערך הנהלים אמור לסייע לארגון לזהות ולהעריך חשיפה
משמעותית לסיכונים ולתרום לשיפור צמצום הסיכונים ומערכות הבקרה.

 .5עיקרי הממצאים
הביקורת בדקה את תיק הנהלים העירוני ומצאה כי חלק ניכר מהנושאים המטופלים ע"י אגפי
העירייה אינם מגובים בנהלים פנימיים כתובים מסודרים המעגנים את תהליכי העבודה השונים
לרבות פעולות ,ניהול תקציב ,דיווחים שוטפים ,פיקוח ובקרה ע"י בעלי תפקידים רלוונטיים
ויחסי גומלין עם אגפים אחרים בעירייה .כמו כן חלק ניכר מהנהלים הנמצאים בו מחויבי עדכון,
שינוי ,או כתיבה מחדש.
עם תחילת הביקורת נעשתה פניה לכל מנהלי אגפי העירייה בדרישה להעביר דיווח על נהלים
פנימיים כתובים המשמשים את האגף.
להלן עיקרי הממצאים:
א.

אגף הרווחה ,אגף שפ"ע) למעט פיקוח( ,אגף חינוך ,אגף אירועים וספורט – לא נמצאו
כלל נהלים כתובים.

ב.

אגף גזברות ,הנדסה – נמצאו מס' נהלים כתובים המקיפים חלק מתהליכי העבודה
השונים הקיימים באגף ,חלקם כהוראות נקודתיות.

ג.

מנהל כללי ,משאבי אנוש – נמצאו נהלים המקיפים חלק ניכר מעבודתם .עם זאת
הביקורת מעירה כי הנהלים שנמצאו מחויבי עדכון ,שינוי וכתיבה מחדש עפ"י תבנית
אחידה.

במהלך הביקורת עלתה הטענה מצד מס' אגפים שהם פועלים עפ"י הנהלים וחוזרי מנכ"ל
המתפרסמים מעת לעת ע"י המשרדים הרלוונטיים כמו מש' החינוך ,רווחה ,פנים וכו'.
הביקורת מעירה ומציינת כי גם כאשר קיים נוהל כלל ארצי לפי הנחיות המשרד הממשלתי
הנוגע בדבר )פנים ,חינוך ,רווחה ,וכו'( ,יש חשיבות לריכוז ותמצות של הנושאים הרלוונטיים
ולתיאור יישום ההנחיה בתנאים הייחודיים של עיריית בית שמש בנוהל עירוני פנימי המאושר
כדין על ידי המוסמך לכך ,זאת במיוחד כאשר יש סממנים ייחודיים וחלוקת תפקידים וסמכויות
לצורך זה בעירייה.
הביקורת מדגישה כי דו"ח הביקורת הנוכחי אינו רגיל ושגרתי; הוא עוסק בקיומם או באי
קיומם של נהלים כתובים בחלק מאגפי העירייה וכן באופן ניהולם של הנהלים הקיימים
ובתקפותם ,ולא באופן יישומם ובניתוח תהליכי העבודה הכרוכים בהפעלתם על ידי אגפי
העירייה.

 .6פירוט ממצאי הביקורת
להלן פירוט ממצאי הביקורת ביחס לכלל האגפים:
 .6.1נוהל הנהלים
מבדיקה עולה כי לעירייה אין ולא היתה במשך כהונתה רבת השנים ,מדיניות לגבי אופן ניהול
הנהלים.
לא נמצא נוהל ראשי המגדיר את הנושאים הבאים:


אחראי על כתיבת הנהלים באגפים



אופן ייזום נוהל



אופן פרסום הנוהל



אחראי על הפצת הנוהל והדפסתם



הגדרת מבנה קובץ הנוהל



אופן הפעלת הנוהל



עדכון ותיקון הנוהל במקרה הצורך

לדעת הביקורת על העירייה ,בטרם תחל בתהליך כתיבת הנהלים באגפים ,עליה להגדיר את
הנושאים הנדרשים להם נהלים פנימיים ולהעביר לאגפים הנחיות על אופן כתיבתם .על הנהלים
להיות כתובים באופן אחיד לגבי כל הנושאים עם לוגו אחיד.

 6.2מינהל כללי
הוצאת הנהלים בנושאי מינהל כללי נמצאים תחת אחריות סמנכ"ל העירייה .הנושאים שתחת
אחריות סמנכ"ל העירייה כוללים את :מזכירות העירייה ,דואר ,חוזים ,ועדות העירייה ,ועדת
מכרזים ,זימונים לועדות השונות ,זימונים למליאה ,פרסום פרוטוקולים של מליאת המועצה
ועוד.
בבדיקה של הביקורת בתיק הנהלים העירוני נמצאו מס' נהלים בנושאים שבאחריות המינהל
הכללי ,להלן הנהלים:

אא ..נוהל כינוס ועדות
בתאריך  29.1.04פרסם סמנכ"ל העירייה נוהל כללי בנושא כינוס ועדות עירוניות .נוהל זה
בא כהמשך ועדכון לנוהל שפורסם בשנת  1999ע"י מנכ"ל העירייה דאז.
נמצא כי ,למעט ועדת כספים ,לא נמצאו נהלים כתובים המסדירים ומקיימים את
סמכותם ואחריותם של הועדות.
הביקורת מעירה וממליצה כי כל יו"ר ועדה בשיתוף חברי הועדה והיועמ"ש צריכים
לקבוע בנוהל את סדרי עבודתה של הועדה כגון ימי כינוס ,כללי דיון וקבלת החלטות ,וכן
את סמכויותיה ואחריותה של הועדה בהתאם לחוק.
בב ..נוהל הכנת חוזים ומעקב
בתאריך  2.7.09הכין סמנכ"ל העירייה נוהל הכנת חוזים ומעקב .נוהל זה בא להסדיר את
תהליך הכנת החוזה בין העירייה לצד ב' ,מעקב אחר ביצוע ,חידושו או חידוש חלקים
ממנו עד לסיומו.
הביקורת בדקה ומצאה כי הנוהל הקיים מקיף את כל התהליכים הדרושים לצורך
הסדרת הנושא .לצד זה הביקורת מעירה כי בעקבות המעבר מניהול חוזים ידני
לממוחשב ,יש לעדכן את הנוהל כך שיותאם לניהול חוזים ע"י מחשב בתוכנה הרלוונטית.
כמו כן יש לערוך את הנוהל ולהתאימו למסגרת ולמבנה אחיד כפי שהומלץ ע"י הביקורת
וכן לאשרו ע"י מנכ"ל העירייה.
גג ..דברי דואר ,כינוס ועדות ,ועדת כספים
 .1נוהל דברי דואר :הביקורת מצאה כי הנוהל מגדיר בצורה טובה את התהליכים
הנדרשים לניהול הדואר של העירייה ,אולם נדרש להוסיף בנוהל את הגדרת מטרות
הנוהל והאחריות לעדכונו של הנוהל.
 .2נוהל כינוס ועדות :נמצא כי הנוהל מגדיר את רוב תהליכי העבודה לניהול וכינוס
הועדות העירוניות השונות אולם הביקורת מעירה כי הנוהל חסר הגדרת מטרות,
אחריות לעדכון הנוהל ,וחסר סעיף העוסק במעקב ובקרה אחר כינוס הועדות
בהתאם לחוק.
 .3נוהל עבודת ועדת כספים :הביקורת מציינת כי הנוהל בנוי בצורה טובה ומגדיר
באופן ברור את התהליכים וסמכויות ועדת כספים .הביקורת מעירה כי על יו"ר
הועדות העירוניות השונות לפרסם ולהגדיר בנוהל כתוב את הסמכויות והאחריות של
כל ועדה עליה הוא מופקד בהתייעצות עם היועמ"ש של העירייה ,כדוגמת נוהל ועדת
כספים.

דד ..מגנזה ,תרומות ,אירועי שריפה
 .1נוהל הפקדה במגנזה :נוהל המגדיר את השיטה להפקדת חומר במגנזה ובארכיון –
.18.7.96
 .2נוהל קבלת תרומות :נוהל המגדיר את ההנחיות והפעולות לקבלת תרומות מגורמי
חוץ מתאריך .29.8.95
 .3נוהל לטיפול באירועי שרפה מתאריך  :7.12.98הנוהל מגדיר את האמצעים שיש
לנקוט למניעת שריפות והטיפול באוכלוסיה בעת שריפה ואחריה.
הביקורת בדקה ומצאה כי נהלים אלו כי מקיפים את רוב התהליכים הנדרשים ובנויים
בצורה ברורה וטובה ,אולם הביקורת מעירה כי לאור העובדה שעברו מס' שנים מאז
נכתבו ,יש לבדוק האם הם מחויבי עדכון.
הה ..חוזים ,מכרזים


נוהל הכנת חוזים



נוהל מכרזים

הביקורת מצאה כי נהלים אלו בנויים בצורה טובה ומקיפים את התהליכים הנדרשים
ביצועם.

 6.3גזברות העירייה
אגף הגזברות ממונה ואחראי על ניהולה הכספי של הרשות .האגף אחראי על מח' הנהח"ש ,מח'
הגבייה ,רכש ,מדור שכר ,חשבות ותקציבים.
הביקורת בדקה ומצאה כי קיימים מס' נהלים כתובים המסדירים את עבודת האגף להלן
הנהלים:
א .נוהל מקדמות לעובדים
ב .נוהל רכש
ג .נוהל קופה קטנה
ד .קובץ נהלים בנושאי גביה
ה .נוהל ספקים

הביקורת מעירה כי הנהלים מקיפים חלק מהנושאים שבאחריות האגף.
לדעת הביקורת על הגזברות להסדיר את אופן עבודתה בנהלים נוספים כתובים
ומסודרים אשר עיקרן מובאים להלן:
 .1ביצוע תשלומים לקבלנים ,ספקים ואחרים :מטרת הנוהל לפרט תהליכי ביצוע
תשלומים לספקים ,קבלנים ונותני שירותים והעברת תשלום להנהח"ש.
 .2פיקוח ומעקב אחר טפסים/מסמכים בעלי ערך כספי :מטרת הנוהל לקבוע דרכים
לשמירה ומעקב אחר טפסים בעלי ערך כספי לעירייה.
 .3נוהל טיפול בערבויות בנקאיות בגזברות העירייה :מטרת הנוהל לקבוע סדרי הטיפול
בערבויות בנקאיות המתקבלות בגזברות העירייה מאגפי העירייה ומוועדת המכרזים.
 .4פריסת תשלומים אגרות בנייה :מטרת הנוהל לקבוע את הכללים לטיפול בפריסת
תשלומי אגרות בנייה של קבלנים ויזמים לעיריית בית שמש.

 6.4אגף שפ"ע – שיפור פני העיר
האגף ממונה ואחראי על מחלקות :גינון ,תברואה ,חשמל ,רישוי עסקים ,טיאוט רחובות ואחזקה.
מבדיקת הביקורת עולה כי אין בידי אגף שפ"ע נהלים כתובים המסדירים את אופן עבודת האגף
על יחידותיו בנושאים עליו האגף מופקד.
לדעת הביקורת היה על אגף שפ"ע להסדיר את אופן העבודה בנהלים במס' נושאים שבאחריות
האגף שעיקרם מובאים להלן:
א .נוהל צו ניקוי לפי חוק שמירת הניקיון :מטרת הנוהל ליצור תיאום מירבי בין כל
הגורמים בעירייה העוסקים בטיפול וגילוי מפגעי ניקיון.
ב .נוהל קיום אירועים בשטחים ציבוריים :מטרת הנוהל הוא לוודא שהגורם המקיים
אירוע קיבל את כל האישורים הנדרשים ,הפקיד ערבויות והתחייבויות כנדרש והחזיר את
מצב השטח הציבורי לקדמותו בתום האירוע כנדרש בתנאים.
ג .נוהל תכנון וקבלת גנים ציבוריים :מטרת הנוהל להגביר התיאום בין אגפי העירייה
והיזמים בשלבי הקמת הגן ,ובקבלתו לאחזקה ע"י מח' הגננות.
ד .נוהל מתן היתר להצבת מכולה לפינוי פסולת בשטחי ציבור :מטרת הנוהל הוא להגדיר
את התנאים לקבלת היתר להצבת מכולה לפינוי פסולת בשטח ציבור ולהגביר התיאום.

 6.5מח' רישוי עסקים
מח' רישוי עסקים אחראית על קיום שוטף ועל ביצוע חוק רישוי עסקים ותנאי רישיון ומרכזת את
נושא הנפקת רישיונות לעסקים תוך תיאום עם הגורמים המוסמכים בהם משטרת ישראל ,משרד
בריאות ,מכבי אש ,מח' הנדסה ,איכות הסביבה ועוד.
מבדיקה של הביקורת עולה כי אין בידי מח' רישוי עסקים נהלים כתובים המסדירים את אופן
עבודת המחלקה בנושאים עליו מופקדת המחלקה .לדעת הביקורת היה על מח' רישוי עסקים
להסדיר את אופן עבודת המחלקה בנהלים במס' נושאים ,שעיקרם להלן:
א .נוהל טיפול בהוצאת רישיונות עסק תקופתיים :מטרת הנוהל לקבוע סדרי הטיפול
בהוצאת רישיונות עסק תקופתיים בכל שנה .הנוהל אמור להתבסס על חוק רישוי עסקים
תשכ"ח.
ב .נוהל טיפול בבקשה לרישיון עסק :מטרת הנוהל לקבוע מסגרת ודפוסי פעולה להוצאת
רישיונות עסק במטרה לקיים את הוראות החוק והתקנות בנושא רישוי עסקים.
ג .בקשה לשימוש חורג :מטרת הנוהל לפרט את השלבים בטיפול הוצאת רישיון עסק
במקרה שמח' רישוי עסקים המליצה על שימוש חורג.
ד .נוהל טיפול בבקשות לרישיון לרוכלות :מטרת הנוהל לקבוע את הכללים לטיפול בבקשות
לרישיון לרוכלות בעיר ולהשיג תיאום מירבי בין כל הגורמים בבקשות לרישיון רוכלות.
ה .נוהל הוצאת צו סגירה מנהלי ומעקב אחר ביצוע צו סגירה שיפוטי לעסקים :מטרת
הנוהל לתאם בין הגורמים הקשורים להוצאת צו סגירה מנהלי ומעקב אחר ביצוע צו
סגירה שיפוטי.
ו .נוהל טיפול בבקשה להצבת שלט :מטרת הנוהל לקבוע את סדרי הטיפול בבקשה לרישיון
לשלט.

 6.6אגף חינוך
אגף החינוך אחראי על מחלקות :גני ילדים ,בי"ס יסודי ,על יסודי ,חינוך מיוחד ,מח' קב"סים,
רווחה חינוכית ,משק חינוכי ,הסעות ,עולים ,קידום נוער.
הביקורת בדקה ומצאה כי אין בידי אגף החינוך נהלים פנימיים כתובים המסדירים את אופן
עבודת האגף בנושאים עליו הוא מופקד .יצוין כי האגף פועל בעיקר עפ"י נהלים וחוזרים משרד
החינוך המפורסמים מעת לעת.
הביקורת מעירה ומציינת כי גם כאשר קיימים הוראות חוזרי מנכ"ל של משרד החינוך יש
חשיבות לריכוז ותמצות של הנושאים הרלוונטיים ולתיאור ישום ההנחיה בתנאים הייחודיים
של עיריית בית שמש בנוהל עירוני פנימי ובחלוקת תפקידים וסמכויות לצורך זה בעירייה.
לדעת הביקורת היה על אגף החינוך להסדיר את אופן עבודת המחלקה בנהלים במס' נושאים,
שעיקרם להלן:
א .ארגון ופיקוח על הסעות :מטרת הנוהל אמור לקבוע את אופן הארגון והפיקוח של אגף
החינוך על מערכת ההסעות.
הנוהל אמור לסקור את הנושאים הבאים:


היערכות מערכת ההסעות לשנת הלימודים החדשה



פיקוח ובקרה של פקיד ההסעות



טיפול בתלונות



ניהול כספי מערכת ההסעות

ב .ניהול המערכת הכספית בבתי הספר :מטרת הנוהל הוא להגדיר את כל הפעולות
הכספיות והמשקיות של מוסדות החינוך בעיר בהתאם להוראות משרד החינוך והוראות
העירייה.
ג .נוהל הסעות תלמידים בחינוך המיוחד :מטרת נוהל זה להגדיר ולסקור את התהליכים
הקשורים בהסעת תלמידים אל מוסדות החינוך המיוחד ובחזרה.
ד .נוהל פיקוח על ההסעות מטעם ביה"ס :מטרת נוהל זה להגדיר ולקבוע את אופן הפיקוח
של מוסדות החינוך המיוחד על מערכת ההסעות.
הנוהל אמור להסדיר את אופן הדיווח והעברת המידע אל אחראי ההסעים באגף החינוך
במסגרת הפיקוח על ההסעות אל ביה"ס וממנו .כמו כן יש להגדיר את בעלי התפקידים
של הנוגעים בדבר בבית הספר.

 6.7אגף הנדסה
תחת אחריות אגף הנדסה פועלים :מדור פיקוח ,מדור רישוי ,מבנה ציבור ,מדור תשתיות ,מדור
תנועה ,GIS ,מדור תב"עות.
אגף הנדסה פרסם לציבור את תהליך הוצאת היתר בנייה בו מפורטים התהליכים מקבלת מידע
תכנוני טרם הגשת הבקשה ,בקשה להיתר ,אופן פתיחת תיק ,תשלומים ,החלטת הועדה ,היתר
בנייה ,טופס  4ותעודת גמר.
הביקורת מעירה ומציינת כי הנוהל שפורסם מהווה כמסמך בו מפורטים כל מה שנדרש ממבקש
ההיתר על מנת לקבלו ,האגף לא הוציא נהלים המפרטים את הפעולות הפנימיות ,הבדיקות
והבקרות אותם נדרשים עובדי האגף לבצע במסגרת בדיקות הבקשות להיתרים ,תשלומי היטלי
השבחה ,הוצאת טופס  4ותעודת גמר.
לדעת הביקורת היה על אגף ההנדסה להסדיר את אופן עבודת האגף במס' נושאים שבאחריותו,
להלן חלק מהנושאים העיקריים:
א .נוהל תשלומי היטל השבחה :הנוהל אמור להגדיר את אחריות האגף בנושא היטל
השבחה ותפקידיו ,וכן להגדיר ולפרט את כל הפעולות הדרושות לקביעת היטל השבחה.
ב .נוהל האחריות לגביה וערבויות.
ג .נוהל הוצאת היתר בנייה :מטרת נוהל זה לתאר את התהליך להוצאת היתר בנייה.
ד .נוהל תיאום עבודות תשתית) :מטרת נוהל זה לקבוע את הפעולות שיש לנקוט לתיאום
עבודות תשתית ציבורית בתחום העיר (.מטרת הנוהל לתאם בין כל גורמי התשתית
הציבורית :אגף שפ"ע ,תאגיד מים וביוב ,הנדסה ,מדור תנועה ,חברת החשמל ,בזק –
וזאת על מנת שהעבודה שתתבצע תהיה עפ"י הנתונים המעודכנים ביותר ותוך תיאום עם
יתר הגורמים.
ה .נוהל כללי מסירה וקבלה של אתרים מקבלנים :מטרת הנוהל להסדיר את הכללים
למסירה וקבלה של אתרי בניה מקבלנים לרבות כללי אחריותם.
ו .נוהל טיפול בבקשות להקמת מתקני שידור :מטרת הנוהל לדן ולקבוע את הכללים
לטיפול בבקשות להקמת מתקני שידור.
ז .קובץ נהלי פיקוח והטמעתם הכוללים את הנושאים הבאים:הוצאת טופס . 2הוצאת
טופס  4ותע' גמר ,טיפול בתלונות על עבירות בניה ,הכנת תיק לתביעה ,טיפול בצווי,
הפסקת עבודה וצווי הריסה ,הכשרת מפקח על הבניה.

בהתייחס לסעיף ה' הביקורת מעירה כי קבלנים מסויימים וחברות הביטוח מטעמם של
הקבלנים פועלים להתנער מאחריותם לנזקים הנגרמים במהלך ביצוע העבודה .לאור זאת יש
להסדיר בנוהל ברור את המסירה והקבלה של אתרי העבודה ,תוך ציון המועדים ,לאחר שהקבלן
סיים לבצע את העבודה לשביעות רצון המוסמך לכך מטעם העירייה ,זאת על מנת למנוע מקרים
בהם העירייה נאלצת להתמודד בעצמה עם תביעות המוגשות בגין נזקים הנגרמים בעת שהאתר
היה באחריות הקבלן.

 6.8המחלקה לבטיחות
נושא בטיחות הוא אחד הנושאים החשובים בכל ארגון ובשנים האחרונות גברה המודעות לנושא
זה.העירייה חייבת לקדם נושא זה המהווה גורם סיכון גבוה וכן לבחון ולקיים פעולות למניעת
תאונות ומפגעים לרבות:


זיהוי מפגעים בטיחותיים



גיבוש נהלי עבודה נדרשים בתחום הבטיחות והגיהות ועדכונם



ייזום בפועל של נהלי בטיחות וגיהות



דיווח מיידי להנהלת העיר על מפגעים כלשהם והגשת המלצות לנקיטת פעולות
מתקנות.

המחלקה לבטיחות בעירייה פועלת במסגרת אגף הנדסה בכל הקשור לנושאי בטיחות בעבודה,
במוסדות העירייה ומוסדות חינוך .המחלקה פועלת ליישום סדרי בטיחות בתהליכי עבודה,
ביקורות ,ביצוע סקרי סיכונים וטיפול בהם ,הדרכות ועוד.
הנושאים שלדעת הביקורת יש לתת עליהם את הדעת הם כדלקמן:
א .נהלי בטיחות בעבודה :מטרת הנוהל לקבוע כללי בטיחות לפעילות עובדי העירייה בכלים
ובתחומי העבודה השונים על מנת למנוע פגיעה בעובדי העירייה בעת פעילותם ולמנוע
פגיעה בסביבתם הקרובה.
ב .נוהל דיווח על תאונות עבודה וחקירתה :מטרת הנוהל לקבוע את הכללים לדיווח על
תאונות עבודת וחקירתן ,ומעקב אחר נסיבותיהן למניעת תאונות עתידיות.
ג .נוהל איתור וסילוק מפגעים :מטרת הנוהל להגדיר אחריות וסמכות של בעלי תפקידים
בעירייה באיתור מפגעים וסילוקם ולהקטין את הסיכוי להיפגע ממפגעי בטיחות.

ד .נוהל בדיקת מערכות ציוד ,חשמל וכיבוי אש :מטרת הנוהל לקבוע כללים לבדיקות
תקופתיות של מערכות ציוד ,חשמל וכיבוי אש לפי לוחות זמנים כדי לשפר את נושא
בטיחות בעירייה.
ה .נוהל בטיחות בהעסקת קבלני חוץ :מטרת הנוהל לקבוע סדרי בטיחות בעת העסקת
קבלני חוץ על מנת למנוע תאונות ונזקי גוף ו/או רכוש.
ו .נוהל הוראות בטיחות :לבוש עבודה וציוד מגן אישי.
ז .הוראות בטיחות – עבודות חשמל :מטרת הוראות אלה לקבוע כללי בטיחות בביצוע
עבודות חשמל ,על מנת לוודא מירב הבטיחות לעובדים.
ח .הוראות בטיחות בעבודות כריתה וגיזום עצים :נוהל זה אמור לפרט את הכללים לכריתת
וגיזום עצים בשטח העירייה .מטרת הנוהל להציג את המפגעים הנובעים מפעילות כריתה
וגיזום עצים והדרכים למניעת תאונות.
ט .הוראות בדבר שימוש ואחסנת חומרי הדברה :הנוהל קובע את הכללים לשימוש ואחסנת
חומרי הדברה בעירייה.
י .הוראות בטיחות לעובדי פינוי אשפה :הנוהל אמור לקבוע את כללי הבטיחות לפעילות
עובדות פינוי אשפה באגף התברואה.

 6.9משאבי אנוש
בתיק הנהלים באגף משאבי אנוש נמצא מס' לא מבוטל של הוראות ונהלים בנושאים שונים
שבאחריות טיפול האגף:
א .החתמת עובדים על חוזה העסקה מיוחד ,מ.3.2.98-
ב .נוהל קבלת עובדים בחוזה אישי במשרה זמנית עפ"י אופייה ,מ.9.2.98-
ג .נוהל קישורי עבודה עם חב' כ"א ,מ) 5.4.98-נוהל מס' .(4
ד .נוהל השתלמויות ,מ.10.5.98-
ה .נוהל התכתבות פנימית – המלצה ,מ.17.5.98-
ו .יציאת עובדים ללא רשות באמצע העבודה ,מ.18.5.98-
ז .נוהל מערך עובדים בחב' כ"א – הערות ,מ.4.6.98-

ח .נוהל מערך עובדים מחב' כ"א ,מ.14.7.98-
ט .נוהל הזמנת עובדים מח' כ"א ,יחסי גומלין ,נוהל מערך עובדים ,מ.14.6.98-
י .תשלום תוספת מנקו עפ"י קריטריונים ,מ.16.6.98-
יא .נהלי עבודה מול משאבי אנוש ,ועד חב' כ"א ,צמצום כ"א )מסמך זה כולל חוזי עבודה
לעובדים זמניים ,הליך קבלת עובדים ,חובת שמירת אוטוריטה( ,מ.25.6.98-
יב .נוהל יציאה לחושה שנתית ,מ.28.6.98-
יג .נוהל העברת דו"חות מחב' כ"א ,מ.28.6.98-
יד .נוהל העברת דיווחים למנגנון ,מ.5.7.98-
טו .הגבלת ביצוע שעות נוספות ,מ.24.2.98-
טז .דרכי עבודה מול המנגנון ,מ.14.3.99-
יז .נוהל הפסקת צהריים ,מ.10.10.99-
יח .נוהל איסור צבירת ימי חופשה שנתית ,מ.14.9.99-
יט .נוהל הערכת עובד ,מ.15.11.99-
כ .נוהל בקשת מקדמה – תשלום חריג ,מ) 1.2.2000-מסמך גזבר(.
כא .תיקון לנוהל הערכת עובד ,מ.7.2.2000-
כב .נוהל איסור עבודה נוספת ,מ.17.1.2000-
כג .נוהל איבוד כרטיס נוכחות ואי הדפסת כרטיס נוכחות ,מ.20.1.2000-
כד .נוהל חופשות בתקופת הקיץ ,מ.19.6.2000-
כה .נוהל כתב סילוק ויתור לעובדים פורשים ומפוטרים ,מ) 20.2.2000-עו"ד ברקוביץ'(.
כו .נוהל עדכונים בנושא חקיקה בעבודה ,מ.20.6.2000-
כז .נוהל איסור עבודה נוספת ,נושאי משמעת ,החלטות ועדת משמעת ,מ.28.6.2000-
כח .נוהל ניכוי שכר בגין איחורים ,מ.30.7.2000-

כט .נוהל ניוד ושיבוץ כ"א – רענון נוהל ,מ) 10.10.2000-סמנכ"ל(.
ל .נוהל דיווח קילומטראז' ,מ.14.11.2000-
לא .נוהל ימי קבלת קהל במשאבי אנוש ומדור שכר – ניכוי שעות עבודה ,מ.21.1.2000-
לב .נוהל הטעת אשליות ,קולגיאליות ולויאליות ,מ.7.6.2001-
לג .נוהל דיווח קילומטראז' – דו"ח ביקורת ,מ.11.6.2001-
לד .נוהל יציאה לחופשה שנתית ,מ.11.6.2001-
לה .נוהל השתלמות – טיוטת מחקר ,מ.16.7.2001-
לו .נוהל הפסקת יחסי עובד ומעביד ,מ.30.8.2001-
לז .רענון נוהל הדפסת כרטיס נוכחות – סדרי מינהל תקין ,אי אישור ימי עבודה ,מ-
.20.12.2002
לח .נוהל משמעת נוכחות ,מ.6.2.2003-
לט .נוהל מכסת ימי חופשה שנתית מעבר לחוק ,מ.5.3.2003-
מ .נוהל קליטת עובד בהיעדר סמכות ,מ) 15.12.2002-סמנכ"ל ע"פ נוהל(.
מא .נוהל סיום עבודה של עובד ,מ) 16.1.2008-גזבר בתמיכה לנוהל הח"מ(.
נמצא כי הנהלים מקיפים חלק ניכר מהנושאים שבאחריות האגף .הביקורת מחד ,מציינת לחיוב
את פעילות אגף משאבי אנוש על מיסוד הנהלים ,מאידך מעירה כי הנהלים אינם כתובים עפ"י
תבנית נוהל המקובל בארגונים וברשויות מקומיות אלא כהוראות ומכתבים לאגפים השונים.
עוד מעירה הביקורת כי על אגף משאבי אנוש לבדוק האם הנהלים מחוייבי עדכון או חסרים.
הביקורת ממליצה על כתיבת כל הנהלים מחדש עפ"י תבנית של נוהל כפי שהומלץ ע"י המבקר
בדו"ח זה.
מנהל משאבי התייחס לדו"ח כדלהלן:
 .1הנהלים הינם פרי יוזמתו של מנהל משאבי אנוש אשר ראה חובה לעצמו להנפיקם ,לאחר
שגילה עם קבלתו לעבודה רשות בה שוררת בוקה ומבולקה ,ומכאן זכה למחמאות מטעם
משרד הפנים.

 .2כמו כן מוכן מנהל האגף לקדם במשותף את נושא בניית הנהלים באגף עפ"י התבנית
המקובלת הרצויה והמחייבת ע"מ להרים את הארגון לשיאי עשייה ברוכים.

6.10

אגף רווחה

הביקורת בדקה ומצאה כי אין בידי אגף הרווחה נהלים פנימיים כתובים המסדירים את אופן
עבודת האגף בנושאים עליו הוא מופקד .יצוין כי האגף פועל בעיקר עפ"י נהלים וחוזרים משרד
הרווחה המפורסמים מעת לעת.
הביקורת מעירה ומציינת כי גם כאשר קיימים הוראות חוזרי מנכ"ל משרד הרווחה יש חשיבות
לריכוז ותמצות של הנושאים הרלוונטיים ולתיאור ישום ההנחיה בתנאים הייחודיים של עיריית
בית שמש בנוהל עירוני פנימי ובחלוקת תפקידים וסמכויות לצורך זה בעירייה.

6.11

מח' מחשבים

שימוש במערכות מידע חושף ארגונים רבים לסיכונים אשר עלולים לאיים על פעילותם ,החל
מפעילות אשר יש בה לשתק באופן חלקי ו/או זמני את פעילות החברה ועד כדי פגיעות אשר יש
בהם למוטט אותה .סיכונים לדוגמא:
א .חדירה למערכות המחשב מחוץ לעירייה או מתוכה למטרות גניבה )כספים/מידע(
ב .פגיעה במסדי הנתונים ע"י מחיקה או שיבוש אחר שאינו מאפשר שימוש בהם
ג .פגיעה בחומרה ,במערכות הפעלה או בתוכנה המחסלת את זמינות המערכת
הנהלת העירייה אחראית לנקוט בפעולות מניעה אשר יש בהן כדי לזהות את הסיכונים בנושא
אבטחת מערכות מידע .מבדיקה של הביקורת עולה כי אין בידי מח' מחשבים נהלים כתובים
המסדירים את אופן עבודת המחלקה בנושאים עליהן המחלקה מופקדת.
לדעת הביקורת היה על מח' מחשבים להסדיר את אופן עבודת המחלקה בנהלים במס' נושאים
שעיקרן להלן:
א .נוהל אבטחה :מטרת הנוהל לפרט את סדרי האבטחה שיש לקיים אודות טופסי קלט
ודו"חות תדפיסי מחשב.
ב .נוהל אחריות לרישום מאגרי מידע :מטרת הנוהל להנחות באשר לקביעת מאגרים
שהינם "מאגרי מידע" על פי חוק וסדרי רישומם אצל רשם מאגרי מידע שבמשרד
המשפטים.

ג .נוהל אבטחת חומרה ותוכנה במחשבים אישיים :מטרות הנוהל להנחות בכל הנוגע
לשימוש נכון בתוכנות ובהרשאות.
ד .נוהל בקרה ופיקוח לוגי :מטרת הנוהל לפרט על הכתב את הבקרות הלוגיות השונות
במערכת ודרכי הפיקוח באמצעותו.
ה .נוהל דיווח על אירועים חריגים :מטרת הנוהל להגדיר במסגרת עקרונית לדיווח על
אירועים חריגים במערכות מידע העירוניות ,וכן להנחות את כלל המשתמשים לגבי
חובת הדיווח המיידית על החריגה.
ו .נוהל מחשבים נישאים )ניידים( :מטרת הנוהל לקבוע עקרונות אחידים למשתמשים
במחשב נישא ולצמצם את הסכנות שמידע עירוני רגיש יגיע לידיים לא רצויות
ואפשרות חדירה של גורמים לא מורשים לרשת העירייה עקב שימוש בלתי נאות של
המשתמשים.
ז .נוהל תקשורת – אבטחה ותפעול :מטרת הנוהל להנחות אודות סדרי אבטחה שונים
בתחום תפעול מערכות תקשורת.
ח .נוהל אבטחת גישה פיסית למחשבים אישיים :מטרת הנוהל להגדיר את סדרי
הבקרה ואבטחת הגישה הפיסית לאמצעים.
בנוסף לנהלים אלו ניתן לאמץ נהלים נוספים כגון:
א .אבטחת השימוש בדואר
ב .בטיחות פיסית ומניעת גניבה
ג .הרשאה משתמשים
ד .מהימנות עובדי עירייה והתחייבות לשמירת סודיות
ה .נוהל ניהול ואבטחת אמצעי אכסון מגנטיים
מנהל מח' מחשבים התייחס בתגובתו לדו"ח כדלהלן:
א.

כל מאגרי המידע ברשות רשומים כחוק במשרד המשפטים ,אגרה משולמת מידי שנה.

ב.

קיים נוהל חתימה על טופס הצהרת סודיות ברשות ,כל עובד הנחשף למידע מסווג מדרגת
שמור מחייב לחתום על הטופס הנ"ל ,מאמץ את המלצתך לרענן את הנהלים בנדון.

ג.

כל מערכות הליבה ברשות מוגנים ע"י מערכות הגנה אקטיביות מעבר למתחייב בחוק,
מערכות הנהלת חשבונות ,גביה ,שכר ,תקציב ופיננסים מוגנים ברמת החומרה והתוכנה

וכן מופעלת בקרה על כניסת משתמשים וביצוע פעולות ,כל פעולה במערכות הליבה
נרשמת ומתעדת את מבצע הפעולה ואופי הפעולה ,קיימת מערכת  FWעל קווי התמסורת
וכן על תעבורת המידע ברשת.
ד.

הרשאות לכניסה גורם חיצוני לשרתי העירייה מבוקרת ומאושרת ע"י הח"מ לפי צורך,
אין קו פתוח לאף גורם בכניסה לשרתים ,קיימת בקרה חיצונית על ניסיונות כניסה וכל
ניסיון שכזה נחסם מיידית.

ה.

נאסר על כל המשתמשים במחשבי הרשות להתקין תוכנה ללא אישור הח"מ ,וכן נאסר על
שימוש באמצעי גיבוי ואחסון שאינם מאושרים ע"י מח' המחשוב ,בקרוב נחסום כל
אפשרות פיסית בשימוש בדיסק און קי בהתקני  USBבמחשבים ברשות.

ו.

כל שרתי העירייה וכן כל המחשבים ברשות מוגנים מפני וירוסים ,התוכנה מבצעת כל יום
בדיקה על כל מחשבי העירייה ומפיקה דו"ח על מחשבים "מופרעים" ברשת ,המערכת
מעודכנת מידי יום ונרכשת מידי שנה.

ז.

נוהל מחשבים ניידים – לפי הוראת ראש העיר ניתנה אפשרות לחברי העירייה להתחבר
לשרת הדואר העירוני מרחוק ,האמצעים שננקטו עקב כך הם התקנת מערכת SSL
למידור ההרשאות של המשתמשים ,כל משתמש מוגדר לראות רק את המייל והיומן
האישי.

ח.

נהלי אבטחת חומרה – הח"מ מרענן נהלים לאבטחת חומרה מידי רבעון ,יש מקום
לשיפור בנדון ,אכן יש צורך לקבע נהלים קשוחים יותר בכל האמור ,הח"מ יוציא קובץ
נהלים לאבטחת חומרה ומידע ברשות.

ט.

הרשאות משתמשים – כל המשתמשים במאגרי המידע ברשות ממודרים לפי מחלקות
ואגפים ,המערכת אינה מאפשרת כניסת משתמשים שלא בהגדרת השימוש במאגר,
לדוגמא :עובדי הנהלת חשבונות מורשים בשימוש רק בתוכנה הייעודית וכן שאר
העובדים בשאר המחלקות.

י.

סיסמאות – יש מקום לשנות את המצב הקיים ,בזמן הפגרה נערוך שינויים בכל הקשור
לסיסמאות המשתמשים ברמה האישית ,כניסה לשרתי העירייה תחייב סיסמא אישית
ותחייב את המשתמש לשנותה כל שלושה חודשים.

יא .יש להנחות את אגף כ"א להחתים כל עובד חדש על טופס הצהרת סודיות וכן להבהיר את
הענישה הקבועה בחוק.
עוד הוסיף מנהל מח' מחשבים" :כי בבדיקה של מערכות ההגנה ברמת תעבורת הנתונים
ברשות נמצאו ליקויים מינוריים באגף הנדסה ,שפ"ח וחינוך ,בימים הקרובים נתקן את
הליקויים הנ"ל ונעמוד בכל המתחייב לפי הוראות כל דין.

כמו כן מח' מחשבים אינה חוסכת באמצעים להגן על מערכות המידע ברשות ,במהלך שנת
 2010הותקנו מערכות חדשות בעלות של מעל  ,₪100,000נמשיך לשמור על רמת ההבטחה
בשיתוף פעולה עם העובדים ומקבלי ההחלטות בעירייה".

6.12

דוברות

הביקורת בדקה ומצאה כי בידי העירייה נוהל בנושא פרסומי העירייה ופניה לתקשורת מיום
28.12.09
מבדיקת הביקורת עולה כי הנוהל אינו מקיף את כלל עבודת הדוברות ואינו כולל את התהליכים
הנדרשים בנושא .לדעת הביקורת על הנוהל לכלול את הפרמטרים לפרסום בעיתונות המקומית
לאור מס' הרב של העיתונים המקומיים הקיימים בעיר בית שמש לאור מגבלות התקצוב לנושא
פרסום ומודעות.

7

מסקנות הביקורת

היעדר של נהלים מסודרים וכתובים כפי שעולה ממצאי הביקורת עלול לפגום בתפעול התקין
של העירייה על אגפיה השונים ,הן מבחינת פעולות שלא תתבצענה או שתתבצענה באופן לא
נכון ,והן מבחינת סכנת היווצרות ניגודים או חיכוכים בין אגפי העירייה הפועלים בחפיפה או
בממשקים לצורך השגת אותו יעד עירוני.
תיעוד תהליך העבודה מאפשר לכל ארגון לזהות על גבי הנייר נקודות בעייתיות לצורך חיזוי
מראש ופעולה מקדימה עוד טרם צצו מיני עיכובים קטנים וגדולים המוציאים את המערכת
מ"שלוותה" ומ"זרימתה".
בארגונים רבים יש קונפליקטים בין מחלקות הנובעים מאי הסכמה לגבי תהליך העבודה או מאי
קיום התהליך כהלכתו .נהלים עשויים למנוע חלק מהמחלוקות בארגונים כאשר כל אחד יודע את
מקומו ואת תפקידו ומבצע אותם כהלכה ,גם אז יש להקפיד ולהטמיע את השאיפה לביצוע
איכותי בפועל ,ללא הנחות בכל המחלקות.
כאמור ,נהלים מהווים כמאגר של יידע ארגוני ובעל ערך משאב כלכלי חשוב ביותר ,וכאמצעי
לקידום ולימוד התהליך עצמו וביישום המטרות העירייה ,ללא תהליך של שימור הידע הזה
במסגרת תיעוד תהליכי עבודה ,עלול להפוך לידע אישי סמוי של אנשים יחידים במערכת
ומבחינתה של העירייה דינו של ידע זה להתפוגג במיוחד לאחר עזיבתו של העובד הבודד המחזיק
בו.
הביקורת מציינת כי שימור הידע בעזרת תיעוד תהליכי עבודה )ניהול ידע( ,יביא את העירייה
ליעילות ואפקטיביות שמתבטאות בחסכון במשאבים ושע' עבודה של אנשים ותורמת תרומה
משמעותית ליכולת קבלת החלטות של הנהלת העיר.
כמו כן בכל ארגון ,בעירייה קיימים עובדים שבאמתחתם ידע רב המהווה משאב בעל ערך כאמור,
ולכן היא חייבת ,בשיתוף עם אותם עובדים וכחלק מתהליך של התייעלות ,להתארגן בניהול
תהליכי עבודה ע"י כתיבת נהלים מסודרים שבמסגרתם יוגדרו הסמכויות והאחריות על ביצוע
פעולות שונות עוד בטרם יתקבלו החלטות ומסקנות אישיות על עתידם של עובדים מסוימים.

 .8המלצות על כתיבה והטמעת הנהלים
כתיבה והטמעת נהלים ע"י העירייה בעזרת שיתוף העובדים ומנהליהם .אופן הטמעת הנהלים
צריך שיהיה באופן כזה שבסופן של תהליך יתקבל במינימום התנגדות ככל הניתן.
 8.1בניית התהליך והטמעתו כוללים מס' שלבים:
א .התייחסות לידע ארגוני כאל משאב חשוב ביותר מחייב את העירייה למנות מתוך סגל
הבכיר/ביניים של העירייה אחראי או צוות של לא יותר משני אנשים שיטפלו בנושא זה
במהירות וביעילות ולהיות גם כצוות מנחה ומטפל בעדכניות הידע )נוהל( כהליך שגרה
בעירייה.
ב .תחילה יש להגדיר ולאתר את הגורם שינהל את תהליך בניית הנהלים זה יכול להיות צוות
מצומצם של שני אנשים או אדם אחד.
ג .לאחר מכן מרכז התהליך שיותאם צריך לידע ולהשיג הסכמה גורפת בקרב מנהלי אגפי
העירייה על קיום נהלים ,כל אחד בתחומו .יועברו למנהלי האגפים ע"י מרכז הצוות
מכתב ובו דרישה למפות ולהגיש נושאים שלדעתם נדרשים להם כתיבת נהלים.
ד .קיום ישיבות צוות של מנהלי האגפים עם מנהלי מחלקותיו לגיבוש המלצות לנושאים
שהוגשו ,לקראת דיון ואישור צוות בניית נהלי העירייה.
ה .בשלב הבא מרכז התהליך יקבל את המסמכים הכתובים המומלצים ממנהלי האגפים
שתחת אחריותם מבצעים את התהליך .ויקיים דיון עם מנהלי האגפים לאישור הנושאים
המוצעים לכתיבת נהלים.
ו .כיצד בוחרים את הנושאים בשלב ראשון :יישום
בחירת  20%מהתהליכים הארגוניים שיביאו  80%תועלת לעירייה.

חוק

פרטו

:80/20

ז .פרופיל תהליכים ליישום :
 .1תהליכים שכיחים בעירייה/אגפים.
 .2תהליכים משמעותיים בעירייה – ממשקי תושב.
 .3תהליכים בהם מעורבים מספר גורמים.
 .4תהליכים בהם הפתרון ידני או ממוחשב חלקית.
ח .לאחר אישור הנהלים המוצעים יוטל על מנהלי המח' הרלוונטיים בתוך האגפים להעלות
על הכתב את המצב הקיים של התהליכים השונים בנושאים עליהם הוחלט לכתוב נוהל,
ניתן לחלופין להגדיר בכל אגף עובד קיים ,מיומן ומתאים ,שכחלק מתפקידו יעסוק

בהכנת הצעת נהלים .המצב הקיים מהווה את התשתית להבנת השינויים והשיפורים
שניתן לעשות על מנת ליצור נהלים אופטימאליים.
ט .השלב הבא הוא קיום דיון בישיבות צוות משותפות בתוך האגפים על התהליכים
המוצעים שתועדו ע"י מנהלי המחלקות/עובדים לקראת הגשתם לאחראי נהלים.
בזמן תיעוד התהליך זו ההזדמנות של כל מנהל לכנס את מנהלי המח' השונות ולדון
בעיכובים ,אי הבנות ,אי הסכמות ,ולקבל החלטות כיצד לזרז את התהליך .שיחות
מחלקתיות יסייעו בזיהוי גורמים נוספים שעד כה לא הייתה מודעות אליהם ועשויים
לגרום לצווארי בקבוק .כאשר נוצרת הסכמה על תהליך עבודה ומתקבלות החלטות
מהווה הנוהל הכתוב מעין חוזה בין המחלקות או בין אגפים.
גם אם לא תושג הסכמה בפגישה אחת או יותר ,תתרום מודעות המחלקות אחת לקשיי
האחרת והצורך בהתחשבות ההדדית ולאווירת שיתוף פעולה בעירייה.
י .דיון ואיתור של המצב הקיים בשיתוף הצוות האחראי :איתור המצב הקיים מהווה בסיס
לדיאלוג על אופן ייעול העבודה בין האחראי על הנהלים לבין העובדים האחראים על
קיום התהליך .ובמקרה שיש תהליכים חוצי אגפים/מחלקות יש לבצע זאת בשיתוף מס'
מנהלים.
יא .כתיבה ואישור הנוהל הסופי-הנוהל שנכתב ויאושר משקף את ההסכמות של הדיונים
המשותפים והוא משמש דרך עבודה המשופרת שתתקיים מאותו רגע ואילך .כלומר
הנהלים שנכתבים ומאושרים נהפכים בסופו של דבר לתהליכים האופטימליים.
יב .שיתוף המנהלים -חשוב לערב בכל תהליך את המנהלים הבכירים של העירייה קרי,
מנכ"ל ,גזבר ,סמנכ"ל ,יועמ"ש ומבקר ואת מנהלי האגפים הרלוונטיים כדי שאלו יעברו
על הנהלים ויציעו תיקונים הערות והארות ,כדי לאפשר הטמעה יעילה ,מנהלים אלו יהיו
אחראים לביצוע הנהלים.
יג .קביעת מועד לעדכון הנוהל -כדי לוודא שנהלים אינם כורכם את העירייה בחוסר גמישות
אלא מאפשרים יצירתיות ושינוי לפי הצורך ,במגבלות החוקיות האפשריות ,יש לקבוע
מועד לבדיקה ועדכון הנוהל )אחת לשנה(שבו גם יערך דיון נוסף לייעול התהליך .כמו כן
יש לעדכן את הנוהל בכל פעם שמתגלה שיטה טובה יותר לביצוע תהליך העבודה.
יד .אישור וחתימה סופית ע"י מנכ"ל העירייה.
טו .היעד :אישור סופי של נוהל אחד לרבעון ,לכל אגף .לחילופין ניתן לשקול העסקת משרד
יעוץ ארגוני חיצוני להטמעת נהלים ארגוניים כפי שמקובל ברשויות שונות.

 8.2כללי כתיבה ותבניות מקובלות לנהלים:
הביקורת ראתה לנכון להגיש הצעה בה יפורטו כללי כתיבה ותבניות מקובלות לנהלים.
להלן ההצעה:
תבניות הכתיבה המקובלות הן :מלל ,טבלה ,תרשים זרימה.
בעת כתיבת נוהל יש לחשוב על שלושה שלבים :תיאור תהליך ,שלבי תהליך ,הוראות עבודה.
א .תיאור התהליך
סדר פעולות קבוע הצורך משאבים)כ"א ,זמן ,מיכון וכו'( בעל התחלה וסוף מוגדרים ,בהתחלה
קיימת קליטה של מידע/מוצר/פעולה ,בסוף נוצר פלט של מידע/מוצר/פעולה .בתיאור התהליך יש
להגדיר את התחלת התהליך ואת סופו .רקע ומטרת התהליך.
נוהל בנוי משלושה שלבים תיאור התהליך ,הנוהל עצמו והוראות עבודה.

ב .כללי כתיבת הנוהל
כלל ראשון-כתיבה פשוטה ברורה ומדוייקת .לא קל לכתוב פשוט ,יש ל"בור את התבן מן המוץ"-
לברור את העיקר מן התפל.לצד הכתיבה הברורה רצוי להוסיף דוגמאות טבלאות /תרשים זרימה,
הפקת נוהל שימושי יהווה בסיס לשיפור מתמיד בתהליכים ולא יהיה כ"אבן שאין לה הופכין".

ג .יש להקפיד על הכללים הבאים:


כתיבה בלשון זכר



כתיבה בלשון עתיד



הקצאת מס' זיהוי ייחודי לכל נוהל



הקצאת מס' זיהוי ייחודי לכל טופס אליו מתייחס הנוהל



שימוש בפורמט כתיבה קבוע-לשמירה על אחידות תקפות והקלת התמצאות בנוהל גם
אם ישוכתב ויעשו בו שינויים במשך הזמן

ד .פורמט הנוהל
מסמכי הנוהל הינם מסמכים מבוקרים ובכך מבטיחים זיהוי עקיבות וסדר.
מסמך מבוקר -מסמך מזוהה בדוק ומאושר על ידי המוסמכים לכך תפוצתו מבוקרת כך
שמהדורות המעודכנות נמצאות במקומות המתאימים והישנות מסולקות.

ה .כותרות
כותרת הנוהל בעמוד הראשון יכללו את המרכיבים הבאים :שם הנוהל ,תאריך עדכון  ,עמוד מתוך
העמודים ,שם כותב הנוהל,שם מאשר הנוהל ,ותאריך חתימתו כותרות שאר עמודי הנוהל יהיו
זהות לכותרות העמוד הראשון למעט שמות כותב הנוהל  ,מס' מהדורה ,מאשר הנוהל וחתימות.
ו .מבנה הסעיפים בנוהל
נוהל עבודה נבנה ממס' סעיפים שמטרתם לערוך סדר במסמך ולהקל על התמצאות בו.
הסעיפים המקובלים הם:
 .1מטרת הנוהל  :המטרות שלשם השגתן פותחה השיטה המתוארת בנוהל ,הסעיף יכלול
תיאור תהליך/מס' תהליכים ,על התיאור להיות קצר ,מקובל להשתמש בנוסח" :להגדיר
שיטה אחידה לביצוע של"...
 .2אחריות  :הגדרת בעלי תפקיד האחראים ליישום נוהל זה.הסעיף יכלול את קביעת
האחראי  .יש לכתוב הגדרת התפקיד דוגמא" האחריות ליישום נוהל זה חלה על מנהל
ה "..יתכנו מס' אחראים בשלבים שונים.
 .3הגדרות :מושגים הקשורים ונמצאים בשימוש בנוהל ההגדרות ספציפיות לכל נוהל ונוהל.
בסעיף זה יפורטו הביטויים השכיחים בארגון ,קיצורים שימושיים הבאים בגוף הנוהל,
מושגים לטיניים
 .4מסמכים ישימים :חוקים ותקנות ,נהלים ו/או הוראות עבודה רלוונטים לנוהל ואו
מוזכרים בו.בסעיף זה תפורט מסמכים פנימיים ,מסמכים חיצוניים נהלים חוקים
מפרטים טכניים תקנים וכו'.
 .5שיטה :פירוט תהליך העבודה.בצורה מפורטת :זה הסעיף בו יהיה עלינו ליישם חלק
מהנלמד ולקבל החלטות ,יש להשתמש בכותרות עקביות שיסייעו למצוא מידע חיוני
בקלות וימקדו את הקורא בתוכן ולא בפורמט .יש לחלק את תוכן הדברים לראשי פרקים
ותתי פרקים ולוודא שכל התהליך מכוסה\ יש לשמור על סדר כרונולוגי בתיאור התהליך
להתחיל בהתחלה ולסיים בסוף .להקפיד על משפטים קצרים ולהימנע ממילים גבוהות.

 .6מעקב ובקרה :כיצד מודדים את תפוקות התהליך ומנטרים את יעילותו :קביעת סך
הבקרות והביקורות שיש לבצע לצורך הבטחת ביצוע תהליך ,יש לקבוע את התדירות
הנדרשת של הבקרות הפנימיות במח'/אגף .יש לקבוע מי מבצע את הבקרות ולמי הם
מוצגות .הטפסים המחלקתיים והנפקת דוחו"ת ניהוליים ישמשו גם הם לבקרת ביצוע.
 .7נספחים :טפסים המצורפים לנוהל טבלאות ,תרשימים וכד' :כאן תפורט רשימת
הנספחים למסמך ,טפסים שיש למלאת במסגרת הנוהל.

ד.

ניהול רכש העירייה

ניהול רכש העירייה
 .1מבוא
במהלך חודשים מרץ-אפריל  2010ערכתי ביקורת בנושא ניהול הרכש של העירייה.

 .6מטרות
 .2.4מטרות הביקורת:
פיתוח וקידום ניהול ורישום הרכש
 .2.2היעדים:


מיסוד נהלי עבודה של תהליך הרכש



פיתוח מערך עיבוד נתונים ומידע אינטגרטיבי.

 2.3משימות להשגת היעדים


בדיקת הנהלים הקיימים בניהול הרכש והמלאי.



עריכת ביקורת בנושא :תהליך הרכש בהתאם לנוהל הקיים.



המלצות ליישום היעדים בהתאם למסקנות הביקורת.

 .3הבסיס החוקי
שר הפנים בהתאם לסמכותו לפי סעיף  347לפקודת העיריות התקין תקנות בנושא רכישות.
תקנות אלו נקראות "תקנות העיריות )הסדר רכישות ,ניהול מחסנים ,רישום וניהול טובין(
התשנ"ב."1998-
התקנות מגדירות את אופן ניהול הרכש והמחסנים בצורה מפורטת הכוללת "מינויים ,תכנון
צריכה תקופתי ,קביעת פריטים בתכנון ,אישור ועדת רכש ובלאי ,רכישה ללא אישור הועדה,
חילוקי דעות ,טופס הזמנה".

 .4הפעולות שבוצעו
שוחחתי עם בעלי התפקידים הבאים:


גזבר.



סמנכ"ל.



מנהל מח' רכש.



מזכירת מח' רכש.



עיינתי בתיקי הרכישות ובחשבוניות במח' הנהח"ש.

 .5כללי
הצטיידותה ורכישותיה של הרשות המקומית ,על יחידותיה ומוסדותיה ,ייעשו באמצעות היחידה
לרכש ואספקה ,בהתאם לתקנות .ניהול רכש ואספקה ברשויות המקומיות הוא תחום אחריות
רחב-ידיים ומורכב ,וכולל גם את כלל הפעילויות הנדרשות לניהול ולהפעלה של המצאי
והמחסנים גם יחד.
ניהול תחום רגיש זה נדרש מהימנות אישית ,מיומנות טכנית ,מרץ ,פעלתנות ,כושר ניהול עובדים
וכושר ניהול מו"מ .כמו כן תחומי הרכש נדרשים להיות מבוססי קבלת-החלטות וקביעת מדיניות
אודות סדרי עדיפויות ,ברירת ספקים ,פרסום מכרזים ,שלבי טיפול ומעקב בכל הנוגע להזמנות
ציוד  /שירות עד לביצוען וקבלת משוב על איכותם והתאמתם לצרכים.
במרכזו של ניהול הרכש עומדת הפעלתו של הגורם האנושי .ככל שהרשות המקומית גדולה
ומורכבת יותר ,כן ,מטבע הדברים ,גדלה ההסתברות לסרבול תהליכים ולאי-בהירות של נהלי
עבודה וביצוע מצד עובדים ,העלולה לגרום לשיבושים תכנוניים .אי לכך מילת המפתח היא
הבטחת איכות בתהליך הרכש ,בבקרת ביצוע ,בקבלת החלטות ,בתיאום ,ביישום עקבי של נהלים.
כמו כן נדרשת ערנות מוגברת להתפתחויות סביבתיות ולצרכים משתנים ,כדי להתאים ולסגל
אליהם את מערכות הרכש ,ניהול המלאי והמצאי של הרשות.

 .6ריכוז עיקרי הממצאים
א .מנהל הרכש לא מתפקד בפועל כמנהל רכש ואספקה האחראי גם על המחסנים ורישום
המלאי והמצאי של העירייה.
ב .רכישות העירייה מתבצעות בהתאם לצרכים מיידים ולא עפ"י תכנון צריכה תקופתי.
ג .לעירייה אין נוהל כתוב מאושר של כל תהליך הרכש המגדיר סמכויות ואחריות.
ד .אין שימוש בכל האפשרויות הממוחשבות בתהליך הרכש הכוללות הוצאת דרישה ופנייה
לספקים.
ה .ישנם הצעות המוגשות ע"י הספקים שלא באמצעות מעטפות סגורות.
ו .העירייה לא מקפידה על כך שפניות לספקים לקבלת הצעות מחיר ייעשו אך ורק ע"י מנהל
הרכש.
ז .הוצאה וחתימה על דרישת הטובין לא יוצרת שריון תקציבי אלא רק בזמן יצירה ההזמנה.
ח .אין רישום של הטובין שנרכשו ע"י העירייה.
ט .אי הקפדה על כך שתעודות המשלוח המתקבלות בעירייה על קבלת הטובין ,מועברות בצירוף
חתימתו של מקבל הטובין להנהח"ש לצורך אישור תשלום לספק ולצורך השוואת תעודת
המשלוח לחשבונית.

 .7פירוט הממצאים
 .7.1מינוי מנהל רכש ואספקה
בתקנות העיריות פרק ג' – הסדר רכישות סעיף  5נקבע כי העירייה תמנה מנהל רכש ואספקה.
מנהל רכש ואספקה מוגדר בתקנות כמי שמונה בידי מועצת העירייה לפי "תקנה  5לרכישת טובין,
אחסנתם ,אספקתם ,שמירה עליהם ,קביעת רמת המלאי".
נמצא כי העירייה אינה עומדת בהוראות החוק בכך שמנהל הרכש שמונה אינו אחראי על
המחסנים ,רכש ורישום מצאי .מנהל הרכש מכהן בפועל כ"קניין" העירייה בלבד ולא כמנהל
האחראי על המערכת כולה .פעולתו מנותקת מפעילות המחסן ורישום המלאי והמצאי של
העירייה.

הביקורת מעירה כי על העירייה להסדיר את תפקיד מנהל הרכש והאספקה כך שיהיה אחראי על
ניהול כללי של רכש ומלאי של העירייה בהתאם לתקנות ,וידאג לתהליך עבודה איכותית ומקבילה
של רישום המצאי ,יחידת הרכש והמחסנים.

 .7.2תכנון צריכה תקופתי והסכמי מסגרת
עוד קובעות התקנות בסעיף  6בדבר תכנון צריכה תקופתי כי "מנהל הרכש ואספקה ,בשיתוף עם
מנהלי היחידות ומנהל המחסן ,יכין בכל רבעון תחזית צריכה בהתאם לצורכי היחידות והמחסנים
ובהתאם לתקציב המאושר של העירייה באותה שנה ולתזרים המזומנים שלה".
העירייה אינה עומדת בהוראות שקובעות התקנות מאחר ובעירייה לא קיים הליך של תכנון
צריכה רבעוני ולא מתקיים כל הליך לשם קביעת היקף הרכישות .רכישות העירייה מתבצעות
בהתאם לעבר ,וכמענה לצרכים מיידים ולא עפ"י תכנון צריכה תקופתי.
במידה והיה קיים הליך של תכנון צריכה תקופתי העונה על דרישות המח' השונות ,המח' היו
נערכות לעבודתם בטרם עת במסגרת רכישות של חוזה מסגרת או רכישות שהיו מבוצעות לקיום
מלאי מינימאלי במחסן העירייה ,לעבודות שוטפות ומיידיות שהיו יכולות להתקבל ישירות
מהמחסן או מהספקים.
במצב שנוצר היום חייבים לבצע את כל תהליך הרכישה ,האורכת לעתים לא מעט זמן ,כמעט לגבי
כל דרישה ,דבר הגורם לעיכובים במתן מענה לתקלות ועבודות שוטפות ,מתחים וכעסים של המח'
השונות כלפי מורשי החתימה ויצירת תדמית שלילית של שירות שניתן ע"י העירייה.
עוד יצוין כי הקפדה על עריכת הסכמי מסגרת עם ספקים מביאה לתכנון נכון של הרכש ,הסכמי
המסגרת המבוססים על תכנון כזה יאפשרו רכש תחרותי יותר ,כיוון שהספקים יציעו מחירים
טובים יותר בהתבסס על מסגרת רכש כוללת ,ולא על בסיס הזמנות המופקות לשיעורין ,כמו כן,
באמצעות התקשרות בהסכמי מסגרת מובטחת האספקה הסדירה של המוצרים ונמנעים בזבוזי
משאבים כגון טלפון ,פקס ,זמן ,רכב וכו'.
הביקורת ממליצה שהעירייה תחל בהליך של תכנון צריכה שנתי של רכש העירייה לאישור וועדת
רכש ובלאי בה יקבעו סדרי עדיפויות של הרכש ויאושרו הבקשות של כל האגפים בהתאם לתקציב
הרכש.
לאחר אישור הרכש בוועדת הרכש יש לפעול לחתום על הסכמי מסגרת עם ספקים מאושרים
בהתאם לתקנות מכרזים ,הנחיות ועדכוני סכומים המתפרסמים ע"י משרד הפנים.

 7.3נוהל רכש
לעירייה אין נוהל מאושר המסדיר את כל תהליך הרכש בעירייה .העירייה הסדירה את רכישותיה
בהוראות נקודתיות ובנהלים לא כתובים במשך השנים .הביקורת מעירה כי אי הסדרת ניהול
הרכש בכלולתו הכולל את המחסן ורישום המצאי מביא לדעת הביקורת בהכרח לחוסר יעילות
ובזבוז משאבים.
כתיבת נוהל מסודר במערכת כה חשובה של ניהול הרכש היא הכרחית ויתרונותיו רבים לתפקוד
העירייה ולהבטחת ניהול הרכש ,כגון ,מניעת כפילויות ,בקרה אפקטיבית ,ניצול יעיל של
המשאבים ,מניעת לחצים ,שיווין ,קלות באיתור נקודות תורפה ,מניעת העלמת מידע ועוד.
הביקורת מציינת כי הצעה לנוהל רכש ואספקה הוגש למנכ"ל העירייה ע"י מר שלום לרנר
במסגרת תפקידו כיו"ר ועדת רכש בשנת  .2007הצעה נוספת לנוהל רכש ואספקה הוגשה ע"י
מבקר העירייה דאז ,ואחראי תכנון אסטרטגי .שתי הצעות אלו לא אושרו ע"י מנכ"ל העירייה או
ע"י ההנהלה .כמו כן בתאריך  6.7.99פרסם מנכ"ל העירייה דאז ,מסמך לגבי אופן הוצאת דרישה
להזמנת טובין בלבד.
הביקורת מעירה כי על העירייה לפרסם ולאשר נוהל כתוב ומסודר באופן מיידי .הנוהל מצריך
לכלול את תהליך הרכש ,ולהגדיר את האחריות והסמכויות ,רכש לא מתוכנן ,מינויים ,חוקים
ותקנות שהרכש כפוף להם ,הגדרות ומושגים.

 .7.4תהליך הרכש בפועל
להלן תיאור טבלאי של שלבי תהליך הרכש בעירייה כפי שמבוצע בפועל:

מס"ד

מבצע

פעילות

1

יצירת דרישה

המזמין

2

אישור דרישה

מנהל ותקציבן

3

הפניה למנהל רכש

מזמין

4

הפניה לספקים

מנהל רכש

5

קבלת הצעות מחיר

מנהל רכש

6

הפניה לועדת רכש

מנהל רכש

7

החלטה על ספק זוכה

ועדת רכש

8

יצירת הזמנה

מנהל רכש

9

קבלת סחורה/שירות

המזמין

10

קליטת חשבונות

הנהח"ש  /גזברות

11

תשלום ויצירת פקודת זיכוי

הנהח"ש  /גזברות

כאשר יש צורך ברכישת פריט ,המחלקה הצורכת פונה למח' רכש באמצעות "טופס דרישת טובין"
ידני בחתימתו של מנהל האגף הרלוונטי המאשר את הצורך בפריטים שהוזמנו ,ובחתימתו של
תקציבן העירייה על קיומו של סעיף תקציבי .בטופס הדרישה יש צורך לציין את סוג הפריט,
כמות ,סה"כ וכו'.
הביקורת מעירה כי למרות שקיימת האפשרות בעירייה להשתמש בטופס דרישה ממוחשב הדבר
לא נעשה מאחר שלמח' אין ההרשאות המתאימות לכך.
לאחר העברת טופס "דרישת טובין" ,עם החתימות המתאימות )תקציבן ומנהל אגף( ,אל מח'
הרכש .מנהל הרכש אמור לבדוק את הדרישה ולאשרה בחתימתו על גבי טופס הדרישה .מבדיקה
שבוצעה ע"י הביקורת בתיקי הדרישות נמצא כי מנהל הרכש לא מקפיד לחתום על כל דרישות
הרכש המונפקות .מנהל הרכש בתגובתו לדו"ח מסר כי מנהל הרכש אינו צריך לחתום על טופס
הדרישה.
לאחר קבלת טופס דרישה מהמחלקות השונות עם החתימות הנדרשות ,מח' רכש פונה בבקשה
לקבלת הצעות מחיר מהספקים הרשומים בספר ספקים של העירייה בהתאם לסוג הפריט שנדרש.
לביקורת נמסר על ידי מנהל הרכש כי מבוצעת פנייה לכל הספקים הרשומים לפי סוג הפריט ולא
רק למס' הצעות .הפנייה לספקים מבוצעת באופן ידני על ידי טופס בקשה להצעת מחיר כאמור,
לא ממוחשבת ואינה מתועדת,כך שלא ניתן לבדוק ולבצע מעקב אחר הפניות לספקים .הביקורת
מציינת כי יש רישום בכתב על גבי הבקשה להצעת מחיר של כל הספקים אליהם הייתה פנייה
לבקשה להצעה.
עפ"י ההנחיה הקיימת בעירייה ,הספקים נדרשים ע"י מח' רכש להגיש את הצעותיהם במעטפות
סגורות בלבד ללשכת הסמנכ"ל ולציין על גבי המעטפה את מס' ההצעה.
הביקורת מעירה כי ישנם מקרים בהם ההצעות שמוגשות ע"י הספקים מועברות בפקס ולא
באמצעות מעטפות סגורות כנדרש עפ"י ההנחיות.לביקורת נמסר כי הדבר נובע מכך שלא תמיד יש
באפשרות הספקים להגיע ולמסור את הצעותיהם במעטפות סגורות במיוחד כאשר מדובר
בסכומים נמוכים או בספקים שמחוץ לעיר בית שמש.
כמו כן נמסר לביקורת כי יש מקרים בהם פניות לקבלת הצעות מחיר לרכישת טובין  /שירות אל
הספקים נעשות ישירות ע"י מח' העירייה שלא באמצעות מח' רכש לספקים שונים כולל כאלו
שלא רשומים בספר הספקים של העירייה.
על ועדת הרכש להקפיד על ההנחיה הקובעת כי הצעות מחיר מספקים יוגשו אך ורק במעטפות
סגורות בתיבת ההצעות .לחלופין הביקורת ממליצה לבחון האפשרות שספקים יגישו את

הצעותיהם שלא במעטפות סגורות בסכומים שהעירייה תקבע בנוהל .לאחר קבלת ההצעות
בלשכת הסמנכ"ל הם מובאות לדיון והחלטה בוועדת רכש.

בהתאם לתקנות סעיף  11רכישה תבוצע בטופס הזמנה שייחתם בידי מנהל רכש ואספקה והגזבר,
הביקורת מציינת כי העירייה נוהגת כי על טופס ההזמנה תימצא חתימתו של ראש העירייה,
הגזבר ומנהל הרכש.

 .7.5שריון תקציבי
השריון התקציבי במערכת הרכש נועדה לשריין תקציב לאותן הזמנות ,וחשבוניות בגין הספקת
טובין או עבודה ושירותים ,שטרם סופקו למחלקה המזמינה .שיריון זה אמור לתת תמונה עדכנית
עד כמה שאפשר על יתרת התקציב העומדת לרשות המחלקה.
נמצא כי בשלב של "דרישה טובין" המערכת בעירייה אינה מבצעת שריון תקציבי ,אלא רק בעת
יצירת הזמנה על סמך ל"שיריון בהזמנה" .סגירת ההזמנה לאחר קליטת פקודת זיכוי משחררת
את השיריון התקציבי בעבורה ,והסכום ששוריין מוצג כביצוע בפועל.
הביקורת מעירה כי שריון של הספקת טובין או עבודה ושירותים ,בעת יצירת ההזמנה ולא בעת
יצירת הדרישה יכולה ליצור מצב בו אושרו דרישות בסכומים שונים ללא כיסוי תקציבי בגלל
"הפרשי הזמן" שנוצרים בין אישור הדרישה ועד להנפקת הזמנה בפועל בו מתבצע השריון ע"י
מנהל הרכש.
במצב בו דרישת טובין מאושרת ללא כיסוי תקציבי ,בגלל "הפרשי זמן" ,המערכת לא תאפשר את
הנפקתם של הזמנות שאושרו ע"י כל הגורמים ושעברו את כל התהליך ,עד לאישורם ע"י וועדת
רכש.
מצב זה אינו רצוי כלל ,ונכון הוא להפעיל את השריון בעת "דרישת טובין" ,ולא רק בעת "יצירת
הזמנה" ,פעולה שהיתה חוסכת השקעה מיותרת בזמן וריצות וכן היתה מונעת הרבה לחצים
ותסכול על הגזברות מצד המח' השונות.

 7.6מעקב אחר הזמנות וקבלת הטובין
לאחר החלטה על ספק זוכה מח' רכש מנפיקה הזמנה ממחושבת ,חתומה ע"י מנהל הרכש ,גזבר
וראש העיר כאמור ,לספק הזוכה ,הנפקת ההזמנה ממחושבת יוצרת שריון תקציבי כאמור בסעיף
המתאים.
מעת מסירת טופס דרישה למח' רכש ועד להפיכתה להזמנה חתומה ע"י מורשי חתימה חולף
לעיתים זמן רב .יש לקבוע זמנים שאליה העירייה צריכה לשאוף בהליך הרכש על חלקיו השונים.
לאחר העברת ההזמנה ע"י מח' רכש לספק הזוכה להספקת הסחורה/שירות מסתיימת בעצם
עבודתה של מח' רכש .למח' רכש לא ידוע ולא ברור מה עלה בגורל ההזמנה לאחר ששוגרה לספק
הזוכה.
אספקת הטובין נעשית ישירות למח' המזמינה או למחסן במקרה בו מזמין הסחורה היה
באמצעות המחסן )שמשמש בעצם כמקום שמירה על מלאי של שפ"ע ולא כמחסן( ,מנהל הרכש
אינו אחראי לקבל או לתאם את האספקה הישירה עם המח' המזמינה או עם מנהל המחסן .בד"כ
הספק יוצר קשר ישירות עם מזמין המח' המזמינה לצורך תיאום להבאת הציוד ,מקבל הציוד
חותם על קבלת הציוד על גבי החשבונית ומעביר את החשבונית בצירוף ההזמנה להנהח"ש
לתשלום .יצוין כי העירייה אינה רושמת את הטובין שנרכשו במחסן או בספר מצאי.
הביקורת מעירה כי בהרבה מקרים לא ניתן לזהות את שמו ותפקידו של החותם ע"ג החשבונית,
כמו כן העירייה לא מקפידה לחתום על תעודת משלוח ע"י מקבל הציוד והעברתה להנהח"ש
לצורך אישור תשלום לספק והשוואתו לחשבונית.
הביקורת מציינת שהעברת הזמנה בצירוף חשבונית בלבד להנהח"ש אינו מספק ואינו מאפשר
בקרה ובדיקה על כך שאכן כל הציוד שהוזמן אכן התקבל ,לדעת הביקורת יש לתייק במסמכים
השונים את תעודת המשלוח למסמכים האחרים בכדי שיהיה ניתן להשוות כי אכן הציוד שהוזמן
אכן התקבל וכן לערוך השוואה מול החשבונית.

ה.

ניהול מחסן העירייה
והמצאי )אינוונטר(

ניהול מחסן העירייה והמצאי )אינוונטר(
 .1מבוא
במהלך חודשים מרץ-אפריל  2010ערכתי ביקורת בנושא מצאי והמחסנים של העירייה.

 .7מטרות
 .7.3מטרות הביקורת:
פיתוח וקידום ניהול ורישום האינוונטר והמלאי.

 2.2היעדים:


רישום ממוחשב של מצאי העירייה.



מחשוב המחסן.

 2.3משימות להשגת היעדים:


עריכת ביקורת בנושא :ניהול המחסן ,אופן רישום המלאי וכניסה ויציאה של מלאי מהמחסן.



עריכת ביקורת בנושא :רישום המצאי )אינוונטר( של הרשות.



המלצות ליישום היעדים בהתאם למסקנות הביקורת.

 .8הבסיס החוקי
שר הפנים בהתאם לסמכותו לפי סעיף  347לפקודת העיריות התקין תקנות בנושא רכישות.
בתחום האחריות על המצאי והמחסנים של הרשות ,מדובר בשליטה על תנועתו של הציוד
העירוני ,המתכלה והבלתי מתכלה ,ארגון העבודה והסמכויות ,הרישום והמעקב ,כדי לאפשר
אספקה שוטפת ליחידות הרשות ומבלי לפגוע בזרימת העבודה.

התקנות מגדירות את אופן ניהול המחסנים בצורה מפורטת הכוללים את" :הקמת מחסן,
אחסנה ,הוצאת טובין ,ניהול ואחזקת מחסן ,זיהוי טובין ,תו זיהוי ,אחסון לפי תעודה ,התאמה
לתעודת משלוח ,תעודת כניסה ,רישום טובין במחסן ,שמירת הטובין במחסן ,חתימה על טופס
דרישה לניפוק ,תעודת ניפוק ,איסור הנפקה ,ספירת מלאי ,השוואת תוצאות ,ממצאי השוואה,
טובין בלתי ראויים לשימוש".
התקנות מגדירות את אופן הסדר הרישום המצאי בעירייה הכוללות את" :אופן רישום המצאי,
השאלת פרטי מצאי ,אישור ראש העירייה לגורם חיצוני ,ספירת מצאי ,דיווח על נזקים ,גריעת
פרוט וכו'".

 .9הפעולות שבוצעו
 -שוחחתי עם בעלי התפקידים הבאים:

-



מנהל שפ"ע.



מנהל המחסן.



מנהל משק חינוכי.

סיירתי במתחם מחסן העירייה.

 .10ריכוז עיקרי הממצאים
אא ..לעירייה אין נוהל כתוב המסדיר את ניהול ורישום המצאי.
בב ..העדר מוחלט של רישום האינוונטר המצוי באגפי ומוסדות החינוך של העירייה.
גג ..העירייה לא מחתימה את העובדים על המצאי )האינוונטר( המצוי בשימושם ותחת אחריותם
כגון כלי עבודה ,מחשבים וכו'.
דד ..לעירייה אין נוהל כתוב ומאושר המסדיר את עבודת המחסן וניהולו.
הה ..היעדר מוחלט של רישומי הטובין ושל תנועת המלאי )כניסה ויציאה( במחסן.
וו ..המחסן אינו מנוהל ע"י מערכת ממוחשבת מרכזית המקושרת עם הנהח"ש ורכש.
זז ..היעדר מוחלט של רישום המלאי ותנועותיו מבטל לחלוטין את המשמעות של ספירת מלאי
שנתי.
חח ..המחסן אינו מאובטח מפני שריפה למרות התראות חוזרות ונשנות מצד איגוד ערים לכיבוי
והצלה אזור בית שמש.
טט ..במחסן קיים ציוד ואביזרים רבים ,לא שימושיים וישנים מבלי שהעירייה קיבלה החלטה על
ייעודם.
יי ..מפתחות המחסן מצויות בידי עובדים נוספים מלבד מנהל המחסן ,דבר המונע פיקוח
מינימאלי על המלאי במחסן.

 .11פירוט הממצאים

 .6.1ניהול המצאי )אינוונטר(
הביקורת התייחסה בבדיקתה לתקנות המפורטות לגבי רישום המצאי ,להלן הממצאים:
אא ..לא נמצא בעירייה נוהל מסודר וכתוב המסדיר את אופן ניהול ורישום המצאי.
בב ..רישום המצאי :ע"פ סעיף )30א( לתקנות רשם המצאי ינהל רישום מרוכז של המצאי
בעירייה על יחידותיה בפנקס הטובין.
גג ..נמצא כי העירייה אינה מנהלת ואינה רושמת במרוכז ובכלל את המצאי הקיים ושנרכש
ע"י העירייה על יחידותיה.
דד ..סימון המצאי :עפ"י סעיף )30ב( לתקנות המצאי יסומן בסמל העירייה ,בסימון שככל
האפשר אינו ניתן למחיקה.
הה ..נמצא כי רוב המצאי לא מסומן בסמל העירייה.
וו ..רשם מצאי :אין אף גורם האחראי על רישום המצאי.
זז ..השאלת מצאי :השאלת פרטי מצאי או העברתם לעובדי העירייה אינם מתועדים.
בבדיקה על אופן ניהול מחסן העירייה ,נמצא כי כלי עבודה שנמסרו לעובדי שפ"ע לצורך
עבודתם לא מתועדים בטופס המיועד לכך ע"י מספורו הקטלוגי של הפריט ,תיאורו,
כמותו ,תנאי השאלתו ומועד החזרתו.
חח ..עוד נמצא כי עובדי שפ"ע בהגיעם ,עם סיום עבודתם ,למח' השונות במתחם המחסן,
משאירים את כלי עבודתם על העגלות הנגררות מחוץ למחלקות מבלי לדאוג לשמירתם
ולאכסונם בחדרים נעולים או לחלופין אינם דואגים להעבירם למנהל המחסן .הביקורת
מעירה כי המצב בו כלי עבודה מושארים מחוץ לחדרים נעולים ללא פיקוח ,מביא לכך
שהרבה כלים נעלמים ובכך נגרמים נזקים כספיים גדולים לעירייה.
טט ..דיווח על נזקים :עפ"י סעיף  34לתקנות מנהלי היחידות ידווחו לרשם הטובין על נזקים
שנגרמו למצאי לפי סדרי דיווח שעליהם הורה רשם המצאי ,נמצא כי אין דיווח על נזקים
של מצאי לגורם מוסמך לפי סדרי דיווח מסודרים שעליהם היה אמור להורות רשם
המצאי אילו מונה.
יי ..גריעת מצאי :עפ"י סעיף  35לתקנות גריעת פריט מצאי מהרישום בשל אובדן או השבתה
או מכל סיבה אחרת ,תיעשה רק באישור ועדת רכש ובלאי.

יא ..נמצא כי העירייה אינה מבצעת הליכים לגריעת פריטים בשל אובדן או השבתה במסגרת
יא
עבודת ועדת רכש ובלאי.
יב
יב ..הביקורת רואה בחומרה את העובדה שהעירייה לא ניהלה במשך שנים את מצאי
העירייה .לדעת הביקורת השווי הכספי של מצאי העירייה נאמד במיליוני שקלים ולא
עולה על הדעת שהעירייה אינה נותנת את דעתה על כך .מחובתה של העירייה לנהל,
לפקח ולבקר על המצאי על מנת למנוע נזקים כספיים גדולים כאמור.

 .6.2ניהול המחסן
אא ..תיאור המחסן
לעירייה מחסן מרכזי ,אשר ממוקם באזור התעשייה הצפוני .בו אמורים להיות מרוכזים כל
החומרים המסופקים למוסדות ואגפי העירייה לשם ביצוע שוטף של עבודתה כגון :ציוד
משרדי ,חלקים של עבודות אינסטלציה ,אביזרי חשמל ,כלים וציוד לאחזקת נכסי העירייה,
חומרי ניקיון ,תמרורים ,צבעים ,אבזרי גינון ,ציוד מוסדות חינוך כמו כן לעירייה מחסן ציוד
אירועים הממוקם ברח' הגפן בצמוד לאגף החינוך.
במתחם בו נמצא מחסן העירייה ממוקמים מחלקות :מים ,חשמל ,מסגריה ונגריה .כמו כן
במחסן בו נמצא ריהוט מוסדות חינוך מבוצעת עבודת שיפוץ ותיקון ריהוט מוסדות החינוך
ואחסנתם עם הריהוט החדש המוזמן.

ב .הביקורת התייחסה בבדיקתה לתקנות המחייבות והמפורטות בחוק ,כדלהלן:

תיאור התקנה

בדיקה בהתאם
לתקנה

חובת העירייה לניהול הטובין בעזרת מערכת
עיבוד ומידע אינטגרטיבית מרכזית

לא מבוצע

אכסון המלאי במחסן בלבד ורישומו.

אין רישום של
מלאי הנכנס
למחסן

קביעה,עדכון,ווידוא אחת לשנה את הטובין
ורמת מלאי לסוגיו.

לא נקבע

זיהוי וקטלוג אחיד של המלאי

לא קוטלג

התאמת הטובין להזמנה/ת משלוח

בוצע חלקית

הנפקת תעודת כניסה של טובין עפ"י התקנות

לא מבוצע

רישום הטובין ותנועותיו עפ"י ת' כניסה
וניפוק.

לא מבוצע

טובין ירוכזו במחסן לפי הוראות כל דין
לעניין בטיחות ובטחון לרבות הוראות בדבר
אכסון חומרי נפץ ,חומרים דליקים ,חומריים
רעילים.

לא בוצע

מחסן יתוחזק יאובטח ויצויד מפני גניבה,
פריצה ,שריפה נזקי מים ,עופות ,מכרסמים,
וכו'

בוצע חלקי

תנאי הבטיחות יבדקו אחת לשנה לפחות בידי
מהנדס בטיחות

לא מבוצע

וידוא של כיסוי ביטוח מפני אובדן ,גניבה ,נזק בוצע

הערות

בעבר הותקנה מערכת מחשוב מקומית
לניהול המחסן ,לטענת מנהל המחסן
המערכת לא יעילה ולא "וידידותית"
והשימוש בה מסורבל.

המחסן מאובטח מפני גניבה ופריצה
ע"י אזעקה ומצלמות ,אך לא מאובטח
מפני שריפה ,איגוד כיבוי אש בית שמש
ערך מס' ביקורות שנתיות במחסן
והתריע על ליקויים .העירייה לא פעלה
לתקן הליקויים .כמו כן גדר ההיקפית
לא מוגנת ע"י אזעקה והיא פרוצה
בחלק מן המקומות וזקוקה לשיקום.

יש כיסוי ביטוחי

אחר
קביעה של רשאים ע"י ראש העירייה לחתום
על טופס דרישה לניפוק טובין ביח' השונות,
טובין שבמלאי ינופקו עפ"י דרישה שישא מס'
סידורי עוקב חתום בידי מי שנקבע.

לא בוצע

בפועל כל עובד )בעיקר משפ"ע( יכול
לדרוש ולקבל טובין מהמחסן ללא כל
"טופס דרישה" חתום ,מנהל המחסן
מחתים את מקבל הטובין על טופס ידני
בדבר קבלת הטובין ,ללא עדכון המלאי
וללא בקרה.

מנהל המחסן ינפיק טובין שבמלאי לפי טופס
דרישה שישא מס' סידורי עוקב ,עותקים
ימסרו לרשם המצאי

לא מבוצע

כנ"ל

ספירת מלאי – אחת לשנה לפחות בסוף שנת
כספים תיערך ספירת מלאי בכל מחסני
העירייה ,מנהל רכש ואספקה אחראי לספירה
שתיערך בפיקוח מבקר העירייה והגזבר.

מבוצע חלקי

ספירת המלאי נערכת ע"י מנהל המחסן
בלבד ,יצוין כי לספירת המלאי אין כל
משמעות וכאילו שלא נערכה כלל,
מאחר ואין רישום של המלאי הקיים
באופן שוטף על תנועותיו.

תוצאות הספירה ירשמו בטפסים המיועדים
לכך ויכללו את מס' קטלוג של הפריטים,
תיאורם והכמויות בפועל שנמצאו בכל מחסן
בעת הספירה ,מבצעי הספירה יחתמו על
הטפסים.

לא מבוצע

לא מבוצעת ספירת מלאי כנדרש כאמור

ועדת רכש ובלאי תחליט באילו פעולות לנקוט
להתאמת תוצאות הספירה לנקוט להתאמת
תוצאות הספירה לרשום בפנקס הטובין

לא מבוצע

לא מבוצעת ספירת מלאי כנדרש כאמור

טובין בלתי ראויים לשימוש ימכרו ע"י מנהל
רכש ואספקה לפי הוראות כל דין החלות על
מכירת טובין ואם אינם ניתנים למכירה
תחליט וועדת רכש ובלאי על ייעודם.

לא מבוצע

במחסן קיימים ציוד ואביזרים רבים
ישנים וללא שימוש בעתיד ,שועדת
הרכש צריכה לקבל החלטה על ייעודם.

ג .מצב המחסן
בביקור במחסן הנמצא באזור התעשייה הצפוני נתגלתה התמונה שלהלן :בשטח מתחם
המחסן נמצאים ציודים ישנים הכוללים צינורות ברזל ישנים ,עמודי חשמל לא שמישים ,אבני
שפה ,חלקים של משחקי גינה לא שמישים ,גדרות ומעקות שחלקן שמישים וחלקם אינם
שמישים ,מיכל מים גדול של מל"ח צינורות מים ועוד.
בתוך המחסן מאוכסנים ציוד ומוצרים שונים כאמור על מדפי ברזל לפי סוגי מוצרים של
אינסטלציה חשמל וכו' ,חלק מן מוצרים נמצאים על רצפת המחסן .יצוין כי המוצרים
מסודרים בצורה סבירה וניתן לאתר את המוצרים הנדרשים.
הביקורת מעירה כי במחסן מצויים רמות מלאי מעל הכמות הנדרשת לשימוש השנתי,
מוצרים ישנים ומוצרים שלא ניתנים לשימוש ,על העירייה לתת את דעתה לגבי אופן הטיפול
ברמות המלאי הנדרשת למחסן אם בכלל ,וכן להחליט לגבי הציוד והמוצרים הפגומים
והציודים שלא ניתנים לשימוש.
עוד נמצא כי גג המחסן ,כולל המחלקות השונות הנמצאות במתחם המחסן ,עשוי מאסבסט
שבחלקו שבור או סדוק ,דבר העלול לגרום לסכנות בריאותיות לעובדי המחסן.
הביקורת סבורה כי מחובתה של העירייה לפעול להסדרת הגג במתחם המחסן ,בראש
ובראשונה בכדי למנוע פגיעות בריאותיות של העובדים וכן בכדי למנוע נזקים למוצרים
המאוכסנים במחסן כתוצאה ממזגי אוויר .לביקורת נמסר כי בימות החורף מחלחלים מים
דרך רצפת המחסן אל תוך המחסן.

ד .מפתחות המחסן
עוד נמסר לביקורת שמפתח למחסנים נמצא בידי עובדים נוספים ,דבר המאפשר לעובדים
אלו להיכנס למחסן גם שלא בנוכחות מנהל המחסן.
הביקורת סבורה שאין לאפשר מצב שבו יש אפשרות כניסה למחסן שלא בנוכחות מנהל
המחסן או לחילופין יש להסדיר את העניין באופן שיהיה מקובל ,שמפתח שני יהיה אצל
מורשה לכך מטעם העירייה למקרים דחופים או במקרים בהם מנהל המחסן נעדר מעבודתו.

ה .המחסן אינו מחסן
המחסן משמש בפועל כמקום לשמירת מלאי של אגף שפ"ע .אי ניהול המחסן בעזרת מערכת
ממוחשבת ,היעדר מוחלט של רישומי הטובין ושל תנועות המלאי בהתאם לתקנות כאמור,
יכולת כניסה של עובדים מלבד מנהל המחסן ,אינם מאפשרים פיקוח ובקרה מינימאליים
ההכרחיים לניהול תקין של הנושא.
לדעת הביקורת לעירייה נגרמים נזקים כספיים לא מבוטלים מהאופן בו מנוהל ומפוקח
המחסן ומהאופן בו המחסן מנפיק ומקבל טובין לאגפי העירייה.
מנהל המחסן בתגובתו התייחס לממצאים כדלהלן:


רובם המכריע של הליקויים נובעים מבעיה מרכזית אחת והיא מחסור בתוכנה ממוחשבת
לניהול המחסן דבר שהינו הכרחי ובסיסי וחוסר הרצון של הנהלת העיר לבקשות
החוזרות ונשנות לרכוש תוכנה מתאימה.



התוכנה שנרכשה עבור ניהול המלאי בעבר לא היתה טובה וידידותית ולא התאימה
לניהול מלאי.



נהלי עבודה :בעיה נוספת הינה אי פרסום נהלים לניהול מחסן שייקבע את הפונקציות
הרלוונטיות לנושא ניהול המחסן ואשר ייקבעו סטנדרטים לעבודה תקינה.

 .7המלצות הביקורת


כתיבה והטמעה של נוהל המסדיר את ניהול הרכש.



שימוש בכל האפשרויות הממוחשבות של מערכת הרכש כולל מחשוב ספר ספקים ,והוצאת
טופס דרישה ,ע"י מח' רכש.



תכנון צריכת רכש שנתית וביצוע הסכמי מסגרת.



כתיבה והטמעה של נוהל המסדיר את עבודת וניהול המחסן.



הכפפת ניהול המחסן ,רישום המצאי והרכש כיחידה משולבת אחת בראשות מנהל רכש
ואספקה.



ביטול המחסן הקיים במתכונתו הנוכחית ושאיפה להקמת מחסן שרובו יהיה וירטואלי.



במסגרת המחסן הווירטואלי יש לקבוע את רמות המלאי המינימאליים על סוגיו הדרושים
לעבודות שוטפות לתקופה מוגבלת ולמקרים דחופים ומיידיים.



מחשוב המחסן במערכת מידע אינטגרטיבית המאפשרת מעקב אחר רישום של חשבון הנגדי
בהנהח"ש של העירייה ואיתור התיעוד המתאים כולל הנפקת ת' כניסה.



הפרדה מלאה של המחסן מאגף שפ"ע ,על כל המשמעויות הנובעות מכך .יש להפקיד את
מפתח המחסן רק בידי מנהל המחסן ,ניתן לקבוע שמפתח נוסף יהיה מופקד אצל עובד
נוסף)מנהל רכש או עובד אחר( כגיבוי למנהל המחסן במקרים של היעדרויות.



העובד שהעירייה תחליט על מינויו כגיבוי למנהל המחסן בהיעדרותו יוסמך וישתלם בהפעלת
המערכת הממוחשבת לניהול מחסן.



כתיבה והטמעה של נוהל המסדיר את אופן רישום וניהול המצאי.



מיחשוב המצאי במסגרת תוכנה לניהול רכש ומלאי.



מיפוי ורישום של המצאי הקיים בכל אגפי העירייה ומוסדות החינוך והחתמת עובדי העירייה
על אחריותם האישית לציוד שברשותם.



גריעת מצאי בשל השבתה או כל סיבה אחרת ע"י ועדת רכש.

ו.

מערך הפיקוח העירוני

מערך הפיקוח העירוני
 .1כללי
במהלך חודש אוקטובר  2010ערכתי ביקורת בנושא מערך הפיקוח העירוני.

 .2מטרות הביקורת
א .סקירת הליך רישום וגביה של דו"חות הפיקוח בעירייה.
ב .בדיקת נהלי העבודה במחלקת הפיקוח.
ג .ניתוח תהליכי העבודה במחלקת הגביה.
ד .בדיקת ממשקי העבודה של מחלקת הפיקוח עם יתר מחלקות העירייה.
ה .ניתוח האפשרויות להגדלת הכנסות מקנסות חניה.

 .3הפעולות שבוצעו
א .פניות לעירייה לקבלת מסמכים ונתונים.
ב .קיום פגישות עם בעלי תפקידים במחלקת פיקוח ובמחלקות המשיקות לה כגון :מחלקת
גביה ,מחלקת רישוי עסקים והמחלקה המשפטית.
ג .עריכת ביקורת במחלקת הפיקוח וביקורת על הפקחים בשטח הפיקוח.
ד.

סקירת חוקי עזר ,נהלים ,פרוטוקולים ומכרזים לקבלת פקחים.

ה .ניתוח נתונים כספיים של מחלקת הפיקוח.
ו .מעקב אחרי תהליכי העבודה במחלקת הפיקוח.
ז .דגימת דו"חות והתראות שניתנו על ידי מחלקת הפיקוח.
ח .ריכוז הממצאים וביצוע השלמות ובדיקות משלימות במידת הצורך.

עיינו במסמכים הבאים:
א .ריכוז דו"חות חניה לפי חודשים ופקחים לשנים .2008-2010
ב .העתקי כל דו"חות ברירת קנס שנתנו בשנים .2009-2010
ג .חוקי העזר העירוניים הקשורים לפיקוח כפי שהועברו לפקחים.
ד .ריכוז הכנסות מחלקת הפיקוח לשנים .2009-2010

הביקורת מציינת ,כי זכתה לשיתוף פעולה מלא במהלך עריכת הביקורת.

 .4הבסיס החוקי
 4.1קנסות חניה
א .סימון ושילוט מקומות חניה והגדרתם כמותרים  /אסורים בחניה " -רשות התימרור
המקומית רשאית ....לאסור ,להגביל ולהסדיר את העמדתו של רכב או סוג מסוים של
רכב ,לייחד רחוב או מקום אחר כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מסוים
של רכב וכן לקבוע את הימים והשעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי
הרכב המותר להחנות באותו מקום בבת אחת".
ב .הגדרת אזורי חניה כמקומות חניה בתשלום" -ראש העירייה רשאי ...לקבוע מקום חניה
כמקום חניה מוסדר ולהסדיר את החניה בו על ידי סדרן או באמצעות מכשירים מכאניים
או אלקטרוניים או באמצעות כרטיס חניה".
ג .גרירת רכבים בנסיבות שיש בהן הפרת סדרי תנועה או פגיעה בביטחון הציבור" -רכב
העומד במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק או בנסיבות שיש בהן כדי הפרת סדרי
תנועה או בטיחותה ,או שלדעת מפקח דרושה הרחקתו לשם הסדרת תנועה או לבטיחותה
או לבטיחות הציבור ,רשאי מפקח להורות למי שהרכב ברשותו אותה שעה להרחיקו או
לגררו".
אכיפת חוקי החניה על ידי מתן קנסות נעשה בהתאם לחוק "סדר הדין הפלילי -התשמ"ב".
חוק זה מתיר להשית קנס שלא עולה על  ₪ 660על הפרת חוקים מסוימים ובניהם חוקי
החניה בעיריות.

 4.2שמירה על הסדר והניקיון

מערך הפיקוח מתבסס בנושא שמירה על הסדר והניקיון בחוק העזר העירוני "שמירת הסדר
והניקיון )התשנ"ז(" .חוק זה כולל התייחסות לנקודות הבאות:
א .הגדרת חובות האזרחים לשמירה על הסדר והניקיון בעיר בית שמש )כולל באזורים
פרטיים(:
")א( בעל נכס וכן מחזיק בו חייב להחזיק נכס באופן שלא יתקיים בו מפגע.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,נכס שהוא דירה ,חייב המחזיק בה להחזיקה
באופן שלא יתקיים בה מפגע".
ב .שמירה על רכוש העירייה והגבלות שונות שתכליתן מניעת הפרעה לתושבי העיר:
")א( לא יזרוק אדם ,לא ישאיר ,לא יניח ולא ירשה למי שפועל מטעמו לזרוק,
להשאיר או להניח אשפה במקום ציבורי או פרטי ,אלא בכלי אשפה שהותקנו
בהתאם להוראות חוק עזר זה.
)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( ,לא יזרוק אדם ,לא ישאיר ולא יניח אשפת בית
בכלי אשפה שהתקינה העירייה במקום ציבורי; לעניין זה" ,אשפת בית"  -אשפה
המוצאת מנכס שאינו רחוב.
)ג( לא יזרוק אדם ,לא ישאיר ולא ירשה למי שפועל מטעמו לזרוק ,להשאיר או
להניח ,זבל ,אשפת צמחים או פסולת מפעל במקום ציבורי או פרטי אלא בהסכמת
המפקח ובהתאם להוראותיו.
)ד( לא יזרוק אדם ,לא ישאיר ,ולא יניח ,ולא ירשה למי שפועל מטעמו לזרוק,
להשאיר או להניח פסולת בנין במקום פרטי או במקום ציבורי ,אלא בהתאם
להוראות כל דין ,בהסכמת המפקח ובהתאם להוראותיו".
מחלקת הפיקוח נותנת דו"חות התראה מתוקף חוק זה וכן דו"חות ברירת קנס .דו"חות
ברירת קנס אינן קנסות אלא מדובר בזימון לבית משפט או המרתו של הזימון בסכומים
הנקובים בדו"ח ,בהתאם לתוספות של חוק העזר הנ"ל.

 .5מבוא

 5.1מחלקת פיקוח – סקירה
ג .מחלקת הפיקוח פועלת באופן פעיל החל משנת  .2000תפקידי המחלקה בתקופה זו
התמקדו בשמירה על הסדר והניקיון בעיר ,תוך מתן דו"חות ברירת קנס ,טיפול
בנושא רישוי העסקים והסדרת עניין הרוכלות.
ד .בשנת  2002נחקק חוק העזר העירוני "העמדת רכב וחנייתו ,התשס"ג" ,אשר הסדיר
את סמכות הפקחים של העירייה לקנוס בעלי רכבים אשר חונים שלא בהתאם לחוק.

ה .בשנת  2007העירייה החלה להפעיל את סמכותה מתוקף חוק "העמדת רכב וחנייתו,
התשס"ג" ,על ידי פקח אחד.
ו .בשנת  2008הועסקו במחלקת הפיקוח חמישה פקחים )כאשר פקח אחד שימש כלוכד
בעלי חיים ופקח נוסף עסק בנושא רישוי עסקים ורוכלות(.
ז .באוגוסט  ,2009העירייה ערכה שינוי ארגוני ומערך רישוי העסקים הופרד ממחלקת
הפיקוח והועבר למחלקה נפרדת באגף שפ"ע .לשם כך הועברו שני פקחים ממחלקת
הפיקוח למחלקה החדשה .נכון לספטמבר  2009עבדו במחלקה שלושה פקחים כאשר
אחד מהם פעל כלוכד בעלי חיים.
ח .במרץ ואפריל  2010המחלקה קלטה שלושה פקחים חדשים ובכך הגדילה את מספר
הפקחים במחלקה לשישה.

ט .הפקחים מבצעים סיורי שטח ברחבי העיר ,בין השעות  8:30-15:30כאשר לכל פקח
מוגדר אזור אחריות .להלן פירוט הפקחים ,הגדרת תפקידם ואזור פעילותם:

הפקח

תפקיד

אזור פיקוח

1

איזור תעשיה צפוני

פקח

2

רמת בית שמש א'

פקח

3

בית שמש הוותיקה

פקח

4

גבעת שרת

פקח

5

_

לוכד בע"ח ,אכיפת חוקים הנוגעים לאחזקת

6

_

בע"ח )חיסונים ,שבבים אלקטרוניים וכו'(
וגביית תשלומים בגינם.

שיטור משולב בלבד

י .תפקידי המחלקה הינם:


שמירה על הסדר והניקיון על ידי דו"חות ברירת קנס והתראות מתוקף חוק העזר

"שמירת הסדר והניקיון )התשנ"ז(".
 דאגה לחניית רכבים בצורה מסודרת על ידי דו"חות חניה מתוקף חוק העזר "העמדת
רכב וחנייתו )התשס"ג(".


טיפול במפגעים שונים ותלונות המתקבלות במוקד העירייה שבאגף שפ"ע.



פיקוח וגבייה בשוק העירוני.

יא .מבנה ארגוני:
מנהל אגף
שפ"ע

מנהל
מחלקת
פיקוח

מזכירת
מחלקת
פיקוח

ב.י.
פקח

א.א.
פקח

א.י.
פקח

ב.א.
פקח

נ.ב.
שיטור
משולב

פ.א.
לוכד בע"ח

 5.2סדר היום של פקח
א .התארגנות במשרד
הפקחים )מלבד הפקח הנלווה לשיטור המשולב( מתאספים במתחם מחלקת הפיקוח
בסביבות השעה  8:30בבוקר ,במשך חצי שעה נערכת התארגנות ליציאה .ההתארגנות
כוללת השלמת ציוד חסר הדרוש לעבודת הפיקוח וכן השלמת עניינים משרדיים שונים.
זמן זה מנוצל גם לעדכון הפקחים בתלונות שהתקבלו במוקד העירוני )בהתאם לאזורי
עבודתם(.

ב .יציאה לשטח
הפקחים יוצאים לעבודות הפיקוח כאשר לכל פקח מוגדר אזור עליו הוא מופקד .בשעת
הסיור על הפקח לטפל בתלונות שהתקבלו במוקד ,לטפל במפגעים שונים באזור הסיור,
אכיפת חוק שמירה על הסדר והניקיון על ידי מתן התראות ודו"חות ברירת קנס ,ואכיפת
חוק החניה על ידי מתן דו"חות לרכבים החונים שלא בהתאם לחוק.

ג .חזרה למשרד
כשעה לפני סיום יום העבודה )בסביבות השעה  ,(15:30הפקחים מתכנסים במתחם
המחלקה .הפקחים ממלאים דו"ח שעות יומי ,מרכזים את העתקי דו"חות ברירת קנס
וההתראות ומדווחים למזכירה על אופן הטיפול בפניות הציבור ובקריאות שהתקבלו
מהמוקד ,לצורך רישום ממוחשב.
העתקי דו"חות ההתראה וברירת הקנס נשמרים במזכירות המחלקה בקלסרים מיוחדים
לשם מעקב.
דו"חות החניה נקלטים אוטומטית במערכת הממוחשבת של העירייה בעת נתינתם
באמצעות המסופונים שברשות הפקחים.

 5.3תהליך דו"חות הניתנים במחלקת הפיקוח
 (1תהליך דו"חות חניה מרגע נתינתם על ידי הפקח ועד לגבייתם:

הפקח ממלא דו"ח חניה ע"י הזנת נתונים למסופון ,הדפסת הדו"ח
במדפסת ניידת והצמדת הדו"ח לרכב .מתבצע עדכון מקוון למערכת
שלב א'

הממוחשבת של העירייה ,כאשר למחלקת הגביה ולמחלקה המשפטית
קיימת אפשרות צפייה בדו"ח.

בממשק בין מחשבי משרד התחבורה והעירייה מתבצע זיהוי של בעלי
הרכב .מחלקת הגביה מפיקה מכתב לבעלי הרכב ליידע אותו על הדו"ח
שניתן.
שלב ב'

האם
נפרע?

כן

סוף

לא
לאחר  30עד  90ימים ,מחלקת הגביה ,בהתייעצות עם המחלקה
המשפטית ,שולחת לתושב דו"ח "כפל קנס" המופק באופן אוטומטי על
ידי המערכת.
במידה והתושב לא הסדיר את התשלום לאחר  30ימים ,המערכת
מנהלת הודעות עיקולים.

שלב ג'
 (2תהליך דו"חות ברירת קנס מרגע נתינתם על ידי הפקח ועד לגבייתם:

פקח מזהה עבירה על חוק העזר "שמירת הסדר והניקיון" .הפקח ממלא דו"ח ברירת
קנס באופן ידני ומעביר את המקור לגורם האחראי על המפגע.

הפקח ממלא בפנקס דו"ח ברירת קנס ומצלם את המפגע .את מקור הדו"ח הוא מעביר
לבעל המפגע ואת ההעתק והתמונה מעביר למזכירת המחלקה אשר עורכת שמירה
ממוחשבת לתמונה ושומרת את הדו"חות בקלסר.

דו"חות ברירת הקנס מהווים הזמנה למשפט וניתנת לבעל המפגע הזדמנות להמיר
את המשפט בתשלום קנס הנקוב בדו"ח.

האם
שולם?

כן

סוף

לא
עשרה ימים לפני שמתקיים דיון בבית המשפט ,מזכירת המחלקה שולפת מהקלסר את
העתקי הדו"חות שמועד פירעונם תם ועורכת בירור במחלקת הגביה אלו דו"חות לא
הומרו ונפרעו .דו"חות אלו מועברים למחלקה המשפטית ובעל המפגע מקבל זימון
לבית המשפט.

לאחר שמתנהל משפט )בפני בעל המפגע או שלא בפניו( הקנס מקבל תוקף של בית
משפט ומועבר ע"י המחלקה המשפטית לאחריות מחלקת הגביה אשר מוציאה לבעל
המפגע שובר תשלום בהתאם לתוצאות המשפט .בשלב זה החוב מתנהל במערכת
האוטומציה ומופיע במערכות הגביה .דרך המערכת ניתן לערוך גיול חובות ולספק
אינפורמציה רלוונטית למחלקה המשפטית )כגון :מועד הגדלת הקנס ל"כפל קנס" או
מועד מימוש אופציית "ברירת מאסר"(.

 (3תהליך גרירת רכבים מרגע איתורם על ידי הפקח ועד לגבייתם:

מתקבל מידע על רכב שחונה תקופה ארוכה ללא
תנועה )להלן" :רכב נטוש"(.

נערכת בחינה האם הרכב הנטוש מהווה מפגע בטיחותי.

הרכב מהווה
מפגע בטיחותי

מכיוון שהרכב מהווה מפגע
בטיחותי ,הרכב נגרר ללא שיהוי.
במקביל ,מחלקת הפיקוח
מאתרת את בעלי הרכב )דרך
רישומי משרד התחבורה( על
מנת להודיע להם כי הרכב נגרר
ואם לא תהיה פניה מצידם תוך
 14יום הרכב יימכר.

הרכב לא מהווה
מפגע בטיחותי

מחלקת הפיקוח שולחת מכתב התראה לבעלי הרכב
לפני גרירתו ,ובנוסף מודבקת מדבקה שאינה ניתנת
להסרה כי תוך  60יום הרכב ייגרר אם הרכב יישאר
בסטאטוס "רכב נטוש".
במידה ותם המועד והרכב לא טופל ,מחלקת הפיקוח
גוררת את הרכב לאחר הגרירה מחלקת הפיקוח מודיעה
לבעל הרכב על גרירת הרכב ועל מכירתו תוך  14יום אם
לא תהיה פניה מצד בעל הרכב.

כל הרכבים שהועברו למגרש הרכבים נמצאים במגרש ל 14-יום ללא חיוב .לאחר  14יום ,אם לא הייתה
פניה של בעלי הרכב ,בעל המגרש מוכר את הרכב עבור העירייה .כספי המכירה בניכוי הוצאות הגרירה
מועברים לעירייה.
במידה ובעלי הרכב פונים לעירייה ,עליהם לשלם את הקנסות בגין הרכב ,הוצאות הגרירה ועלות שהות
הרכב במגרש על כל יום מעבר ל 14-ימים הראשונים.

 5.4נתונים סטטיסטיים
א .דו"חות חניה
הביקורת ערכה השוואה בין מספר דו"חות החניה שניתנו במהלך השנים  2008עד .2010
)נתוני שנת  07לא נלקחו בחשבון האמור מכיוון שבשנה זו פעל פקח יחיד ,בשנת  2008עסקו
ארבעה פקחים במתן דו"חות חניה ,בשנת  2009הועסקו בממוצע  3.16פקחים ובשנת -2010
הועסקו בממוצע )עד חודש אוקטובר  4.4 -פקחים( .בכפוף לאמור לעיל נערכו ההשוואות
הבאות:

א .1השוואת ביצועי מחלקת הפיקוח בשנים :2008-2010

10000
9000

8906

8000
7000
מספר דוחות שנתנו

5840

6000
5000
4000
3000
1568

2000
1000
0
שנת 08

שנת 09
שנה

נתוני שנת  2010הינם עד לחודש אוקטובר.

שנת 10

התפלגות מספר דו"חות החניה שניתנו בשנת  2010לפי חודשים:

1600
1369

1400
1200
מספר דוחות שנתנו

946

1000
800

718

702

600
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400
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200
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11%

15%

6%

19%
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Aug-10
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חודשים

עד חודש מרץ הועסקו שני פקחים .בחודש מרץ הועסקו ארבעה פקחים ומחודש
אפריל ואילך הועסקו חמישה פקחים .בהתאם לכך נערכה השוואה מחודש אפריל
ואילך.

הערות:


מנתוני הגרף לעיל עולה כי בחודש יוני  2010ניתנו מספר הדו"חות הגבוה ביותר וזאת ,
ע"פ דבריו של מנהל המחלקה ,עקב התערבות מנכ"ל העירייה בתפוקת עבודת הפקחים,
הנמוכה.



הביקורת מדגישה כי מנתוני חודש יוני ניתן ללמוד כי פוטנציאל הדו"חות גבוה מכפי
שמבוצע בפועל.

א .2התפלגות מספר דו"חות החניה שניתנו בשנת  2010לפי פקחים:

התפלגות דוחות לפי פקחים 2010

נ.ב.
368
7%

ב.א.
593
12%

א.י.
676
14%

ב.י.
2663
54%
א.א.
643
13%

עד חודש מרץ הועסקו שני פקחים .בחודש מרץ הועסקו ארבעה פקחים ומחודש
אפריל ואילך הועסקו חמישה פקחים .בהתאם לכך ,נערכה השוואה מחודש אפריל
ואילך.

הערות:


מהתרשים לעיל עולה כי  54%מהדו"חות נתנו על ידי פקח אחד.



הביקורת מציינת כי העובדה שכל פקח ממונה על איזור בעל פוטנציאל שונה ואין רוטציה בין
אזורי הפיקוח .יש להיות זהירים בהסקת מסקנות מתוך הנתונים המוצגים לעיל.



הפקח בעל היקף הדו"חות הנמוך ביותר משמש כפקח בניידת שיטור משולב .יש לציין כי
הנ"ל נעדר מהעבודה במשך תקופה ארוכה בגין מחלה.

ב.

דו"חות ברירת קנס
העירייה אוכפת את חוק העזר העירוני "שמירת הסדר והניקיון" במשך כחמש שנים ,על ידי
מתן דו"חות ברירת קנס .הביקורת מציינת כי קיים קושי לערוך ניתוח סטטיסטי ארוך טווח
מכיוון שדו"חות ברירת הקנס אינם ממוחשבים ,הביקורת ערכה השוואה בין השנים  2009ו-
.2010
ב .1השוואת מספר דו"חות ברירת קנס שניתנו בשנים :2009-2010
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הערות:


יש להדגיש כי בשנת  2010מחלקת הפיקוח נתנה דו"חות ברירת קנס באופן שיטתי למפעל
מסוים הפועל בתחומי העיר .בניכוי דו"חות אלו ,ניתנו כ 100-דו"חות ברירת קנס בשנת 2010
בלבד.

ב .2התפלגות דו"חות בררת קנס בשנת  2010לפי פקחים:
דוחות ברירת קנס
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הערות:


רוב דו"חות ברירת הקנס נתנו על ידי הפקח המשמש כפקח סיור משולב .עם זאת ,שלושים
ותשעה מהדו"חות של נתנו למפעל מסוים הפועל בתחומי העיר כאמור )על פי הוראת מנכ"ל
העירייה(.

 בהתאם לנתונים המוצגים לעיל ,בשנת  2010ניתנו בממוצע עשרה דו"חות ברירת קנס
בחודש.


מפקח אזורי התעשייה הצפוניים וחלק מבית שמש הוותיקה ,לא רשם דו"חות ברירת קנס
בשנת  2010כלל.

 .6עיקרי הממצאים
ג .לא נערכו הכשרות מסודרות על ידי גורמים מקצועיים לפקחים החדשים.
ד .חסרים נהלי עבודה כתובים ומסודרים המגדירים באופן ברור את עבודות הפקחים
והמתמצתים את חוקי העזר.
ה .נמצאו רכבים החונים בקביעות על המדרכה ממול בניין העירייה ללא שניתן להם דו"חות
חנייה.
ו .חילוקי דעות בין מחלקת הפיקוח לבין מחלקת רישוי עסקים בנושא אכיפה של נושא
רוכלות בעיר ונושא הוצאת סחורה.
ז .אין הקפדה של מילוי דו"ח פעילות יומי על ידי הפקחים.
ח .אין התאמה בין קריאות מוקד לבין דיווחי הפקחים על טיפול במפגעים.
ט .שני פקחים שהתקבלו לעבודתם כפקחי עירייה לא עמדו בתנאי הסף שפורסמו במכרז.
י .אי התאמה בין משימות הסיור המשולב הנדרשות על ידי המשטרה לבין משימות הסיור
המשולב הנדרשות על ידי מנהל מחלקת הפיקוח ומנהל אגף שפ"ע.
יא .נמצאו אי רציפויות במספר פנקסי דו"חות ברירת קנס.
יב .בוטלו דו"חות ברירת קנס שלא בהוראת היועמ"ש ,למרות שעל פי דין הסמכות לביטולם
נתונה ליועמ"ש בלבד.
יג .מידע בדבר דו"חות ברירת קנס שניתנו שמור במחלקת פיקוח בלבד ולא מועבר באופן
רציף למחלקות הרלוונטיות.
יד .לא נערכים ימי רענון לפקחים.
טו .חסרים נהלים מסודרים המסדירים בין היתר את יחסי הגומלין בין מחלקת פיקוח לבין
מחלקת רישוי עסקים ,הנדסה ותברואה.
טז .מספר דו"חות נמוך של ברירות קנס דבר היכול להעיד על חוסר אכיפה של נקיון העיר.

 .7פירוט ממצאים
 7.1הכשרת הפקחים ונהלי עבודה מסודרים
א .מערך הכשרת הפקחים לעבודת הפיקוח
פקח חדש שמגיע לעבודה במחלקת הפיקוח מוצמד לפקח ותיק במשך כחודש כדי ללמוד
את עבודת הפיקוח .עם זאת ,לא נערכת לו הכשרה מסודרת על ידי גורמים מקצועיים בה
מוסברים לו דגשים חשובים מבחינה מערכתית וכן כלים נוספים שיכולים לסייע לו
מבחינה מקצועית.

ב .נהלי עבודה
הביקורת קיבלה לידה את חוברת נהלי הפיקוח כפי שהועברו לפקחים בתחילת עבודתם.
חוברת נהלי הפיקוח כוללת בתוכה את חוקי העזר הקשורים לעבודת פיקוח לדוגמא
"העמדת כלי רכב וחנייתו" ו"שמירה על הסדר וניקיון" וכן חוקי מדינה ותקנות הנוגעות
לתוקף עבודת הפיקוח.


החוקים כפי שמועברים לפקחים הינם בשפה משפטית ולא מספיק ברורה למי שאינו
משפטן.



חוברת נהלי הפיקוח המועברת לפקחים כוללת חוקי עזר אשר אינם רלוונטיים היות
ואין בסמכות הפקחים לתת דו"חות מתוקף אותם החוקים ,כגון חוק העזר
"רוכלים" ,חוק העזר "עגלות" וחוק העזר "מודעות ושלטים".



חוברת נהלי הפיקוח אינה כוללת נהלי מחלקה ברורים כגון הופעה חיצונית של פקח,
נוהל זמינות הפקח בשעות משמרת וכן זמינותו בשעות כוננות )אם נדרש( ,עבודת
הפקח בשעות הסיור ,הסדרת הפסקות לפקח ,מילוי דו"ח פעילות יומי בסוף
המשמרת וכו'.



מנהל מחלקת פיקוח בהתייחסותו לדו"ח ציין כי בלוח המודעות המחלקתי קיימות
הוראות ברורות לגבי ההופעה החיצונית הנדרשת.

ג .תוכנית עבודה מסודרת לפקחים
במחלקת הפיקוח אין תכנית עבודה מסודרת המועברת בכתב לפקחים.
 .1תיעוד להנחיות ולישיבות צוות -לדברי מנהל מחלקת הפיקוח ,בתחילת כל יום,
בזמן שהפקחים מתאספים במשרד ,מנהל המחלקה נותן הנחיות לביצוע ,אין
תיעוד לישיבות ולא ניתן לבחון את היעדים והדגשים שנתנו לפקחים ואת ביצוע
הפקחים בהתאם להוראות מנהל המחלקה.
 .2רוטציה בין גזרות הפיקוח של הפקחים -כל פקח מופקד על גזרה מסוימת בעיר
)מלבד פקח הסיור המשולב ולוכד בע"ח( ,אין רוטציה בין אזורי הפיקוח השונים.
בהתאם לכך לא ניתן לערוך השוואה נאותה על תפוקת העבודה של הפקחים
מכיוון שפוטנציאל הדו"חות בגזרות השונות אינו שווה.


מנהל מחלקת הפיקוח בהתייחסותו לדו"ח ציין כי קיימת רוטציה
באזורי הפיקוח ,אך בשנה האחרונה ,עקב חוסר כ"א ,הדבר לא בוצע
מאחר שמצבת כ"א במחלקות פיקוח עמדה על  3פקחים ברוטציה
המתחלפת כל שישה חודשים .ב 1.12.10-התבצעה רוטציה לאחר
קבלת העובדים והכשרתם.

.3

שעות משמרת הפיקוח בימות החול -הפקחים עורכים סיורים בין השעות  8:30ל
 .15:30המשמעות היא שבימות החול יש טווח שעות לא מבוטל בו לא מתקיים
פיקוח עירוני כלל .הביקורת מציינת כי יש לשקול להרחיב את היקף שעות
הפעילות.

 .4שעות משמרת הפיקוח בימי שישי וערבי חג -בימי שישי וערבי חג עבודת הפיקוח
בעיר כולה נעשית ע"י פקח תורן יחיד ,כאשר דווקא בימים אלו פוטנציאל
דו"חות החניה והרוכלות גבוה מאוד.

 7.2תפקוד הפקחים
א .הדו"חות שניתנו
בשנים  2009ו 2010-ניתנו  1,568ו 5,840-דו"חות חניה בהתאמה .מתוך דו"חות אלו ,כרבע
מהדו"חות ניתנו ע"י פקח אחד.
בשנים  2009ו 2010-ניתנו  80ו 139-דו"חות ברירית קנס בהתאמה.
בשנים  2009ו 2010-נגררו  22ו 30-רכבים בהתאמה.
היקף הדו"חות הנמוך מעיד על תפקוד לקוי של מערכת הפיקוח.
 .1במהלך סיור שערכה הביקורת בעיר נמצאו מספר רכבים אשר נראים נטושים.
מבדיקה במחלקת הפיקוח ,עולה כי לא ננקטה פעולת אכיפה כנגד בעלי הרכבים.
 .2נמצאו רכבים שחלקם חונים בקביעות במדרכה ממול בנין העירייה ,וכן
במדרכות נוספות ליד העירייה ללא שקיבלו דו"חות חניה.
 .3משיחה שערכה הביקורת עם אחד הפקחים עולה כי התקבלה הוראה בעל פה על
ידי מנהל מחלקת הפיקוח לא לתת דו"חות חניה ברח' רמב"ם בלבד ולא לגבי
רחובות אחרים בעיר.


מנהל מחלקת הפיקוח ,בתגובתו לדו"ח ציין כי ישנה הוראה מפורשת
ממנהל האגף והממונה על תיק שפ"ע שלא לתת דו"חות בשל מחסור
בחניות מסודרות ברחוב הרמב"ם בלבד ולא נתנה הנחיה או הוראה
שלא לתת דו"חות לגבי מקומות אחרים בעיר.



לאור התייחסות מנהל מחלקת פיקוח ותשובת הפקח ,עולות מספר
תמיהות:
 .1מדוע הפקח האחראי בסביבת העירייה אינו נותן דו"חות
לרכבים החונים על המדרכה כאמור.
 .2האם הפקח פועל על דעת עצמו.
 .3אם הפקח פועל על דעת עצמו האם נעשה עמו בירור לגבי
הסיבות להתנהגותו זו.
 .4אם הפקח אינו פועל על דעת עצמו נשאלת השאלה מי אכן
נתן הוראה שכזו ובאיזה סמכות היא נתנה.

 .4מבדיקת דו"חות החניה עולה כי רוב הדו"חות ניתנים עד השעה  13:30למרות
ששעות הסיור הוסדרו עד השעה .15:30
 .5מסיור שערכה הביקורת נמצאו שקי פוליפרופילן )הידועים גם בכינוי "באלות"(
בסמוך לבנינים אשר התבצעה בהם תוספת בניה .במשך מספר שבועות לא פונו
שקים אלו ,ובעלי הפסולת לא קיבלו קנסות כאמור .כמו כן בסמוך לבנינים בהם
התבצעה תוספת בניה נמצאו מדרכות שבורות כתוצאה מפסולת בניה .מבדיקה
שערכה הביקורת במחלקת הפיקוח עולה כי לא ניתנו קנסות לאחראים לנזק.

ב .אי מתן דו"חות ברירת קנס בגין רוכלות
 .1חוק העזר העירוני היחיד שעל פיו העירייה יכולה לקנוס רוכלות ללא רישיון הוא
"שמירה על הסדר והניקיון" ,מתוקף סעיף  39האוסר להניח סחורה או כל דבר הפוגע
בסדר הציבורי ללא רישיון מתאים .סעיף זה מאפשר לקנוס רוכלות במקרים מאד
ספציפיים .קיים חוק עזר נוסף "רוכלים -התשכ"ו  ,"1966אשר עוסק בנושא רוכלות
על כל פרטיו ,אשר לא הושלם ההליך המתחייב בחוק המאפשר לאוכפו על ידי נתינת
קנסות )הליך פרוצדוראלי הכולל חתימת ראש העיר על הבקשה ,אישור שר הפנים
ואישור נוסף של ועדת הכנסת( .הביקורת מציינת כי יש לעדכן את החוקים ,ולהשלים
את ההליך המוסדר בחוק על מנת שיהיה ניתן לאכוף את החוק על ידי נתינת קנסות.
 .2בחודש אוגוסט  2009הופרדה מחלקת רישוי עסקים ממחלקת הפיקוח בהתאם
להחלטת ממונה שפ"ע וסגן ראש העיר .כל עוד מחלקת רישוי עסקים הייתה חלק
בלתי נפרד ממחלקת הפיקוח ,דו"חות בגין רוכלות ניתנו על ידי הפיקוח העירוני
מתוקף סעיף  39לחוק העזר "שמירה על הסדר והניקיון" .ממועד הפרדת המחלקות
לא ניתנו דו"חות בגין רוכלות אסורה ,באופן סדיר.
 .3נושא הרוכלות ללא היתר נופל בין מחלקת רישוי עסקים למחלקת הפיקוח .בישיבת

עבודה של מחלקת רישוי עסקים בה נוכח מנהל אגף שפ"ע הוחלט כדלהלן ..." :פקחי
רישוי עסקים יערכו סיורים ברחבי העיר .רוכל שייתפס עומד ללא אישור מהמחלקה
מיד ידווח מנהל אגף שפ"ע או למנהל הפיקוח אשר ישלחו פקח עירוני על מנת שיפנה
את הרוכל וירשום לו דו"ח".

 .4יש לציין כי העתק החלטה זה לא נשלחה למנהל הפיקוח ועדיין קיימים חילוקי דעות
בין המחלקות באשר לאחריות נתינת דו"חות פיקוח בנושא רוכלות:
ב.

מחלקת רישוי עסקים טוענת שאין זה מתפקידה לפועל לאכיפת חוקי
העזר העירוניים בכלל וסעיף  39לחוק "שמירה על הסדר והניקיון"
בפרט.

ג.

מחלקת הפיקוח טוענת שהאחריות לאכוף את החוק נתונה בידי מחלקת
רישוי עסקים מכיוון שהמידע על אישורים הניתנים לרוכלים מרוכז על
ידי מחלקה זו.

הביקורת מציינת כי יש להסדיר את האחריות לפיקוח על נושא הרוכלות באופן מיידי.
מנהל מחלקת רישוי עסקים מסר את התייחסותו לממצאי הדוח ,להלן התייחסותו:
 .1המדיניות בכל הרשויות בארץ היא לאסור רוכלות כלל ,וזאת מאחר כי מתן
היתרים לרוכלות היא בעייתית.
 .2מחלקת רישוי עסקים פועלת מתוך תוקף חוק רישוי עסקים כהגדרתה בחוק,
ואינה אמורה לפעול כלל לאכיפת חוקי עזר עירוניים ,דבר המקובל ומיושם בכל
רשות בארץ אשר חל על מחלקת הפיקוח העירוני בלבד.
 .3בישיבת עבודה בנושא רישוי עסקים הוחלט כי על הפיקוח העירוני במסגרת
סיורים שהם עורכים בעיר תפקידם יהיה לבדוק אישורים של רוכלים,העתק
של הפרוטוקול נשלח בפקס למחלקת הפיקוח והתקבל אישור ע"י מזכירת
המחלקה מני אדמוני וכן אישור בפקס.
 .4נושא הוצאת סחורה מחוץ לעסק -כמו ברוכלות מדובר על מתן היתר בשטח
הציבורי והאכיפה חלה מתוקף חוק העזר עירוני ואינו מתפקידו של מחלקת
רישוי עסקים ,ראוי לציין שבמהלך שנת  2010משימה זו הוטלה על מחלקת
רישוי עסקים דבר שפגע בעבודתה של המחלקה פגיעה משמעותית נאלצנו
לזנוח את עבודת המחלקה ונדרשו ארבעה חודשים לטפל במתן האישורים
להוצאת סחורה כל זאת על חשבון עבודת מחלקת רישוי עסקים ללא כלים
מתאימים וכוח אדם בחוסר יעילות ומקצועיות ,במהלך תקופת עבודתי אצל
מנהל הפיקוח ,הפקחים חולקו לאזורים וכל פקח עסק באזור שלו במתן היתרים
להוצאת סחורה כל זה נמשך כחודש במהירות יעילות ובמקצועיות ,במהלך
עבודתי במחלקת הפיקוח מעולם לא עסקתי במתן דוחות ברירות קנס ,ברוכלות,
ובהוצאת סחורה.

ג .מילוי דו"ח פעילות יומי לפקח
על פי נהלי המחלקה בפועל ,על כל פקח למלא דו"ח פעילות יומי בסוף כל יום.
מבדיקה מדגמית שערכה הביקורת בדו"חות אלו ,עולה כי מילוי הדו"חות לוקה
בחסר מהסיבות הבאות:
 .1אין הקפדה על מילוי דו"חות בסוף כל יום :במס' ימים לא מבוטל נמצאו דיווחי
פעילות ,רק לחלק מהפקחים .להלן פירוט דו"חות חודש יולי  2010אשר הוגשו
על ידי הפקחים:

מספר דו"חות

שם הפקח

ימי עבודה בחודש

1

 5דו"חות

20

2

 6דו"חות

20

3

 4דו"חות

20

4

----

5

22

הערות

לא מגיש דו"חות )שיטור משולב(

22

 .2מילוי הדו"חות נעשה באופן כלל :נמצאו דו"חות פעילות יומיים שאינם מכילים
ריכוז של התראות ודו"חות ברירת קנס תוך ציון השעות בהן הם ניתנו ,ומידע על
הרחובות בהם נערכו הסיורים .בנוסף ,מילוי הדו"חות לא כולל התייחסות למשך
הזמן שהוקדש לכל נושא פעילות.
 .3דיווח על טיפול הפקחים במפגעים :אין התאמה בין הקריאות במוקד לבין
דיווחי הפקחים על טיפול במפגעים.


מנהל מחלקת הפיקוח בתגובתו לדו"ח ציין כי אין רישום מדויק של
האירועים עם מהמוקדניות של "שירות לתושב" ולכן קיים פער בין המידע
המצוי בידי הפקח לבין הרישומים.

 .4מעקב אחר דו"חות על הפעילות :דו"חות הפעילות היומיים מדווחים בדף נייר
באופן ידני ומתויקים בקלסר .מכיוון שהדו"חות לא ממוחשבים קשה לנהל
מעקב אפקטיבי אחרי פעילות הפקחים בהתאם לדיווחיהם.

 7.3ניהול המחלקה
א .העסקת פקחים שאינם מתאימים לדרישות התפקיד
 .1בינואר  2010פרסמה העירייה את מכרז  4/10להעסקת פקח עירוני .דרישות הסף
במכרז הינן כדלקמן:

 השכלה תיכונית או תורנית.
 עבודה בשעות בלתי שגרתיות ,כוננויות.
 בעל רישיון נהיגה.
 .2העירייה מעמידה לרשות עובדי הפיקוח רכב דו גלגלי .מכיוון שנהיגה על רכב דו
גלגלי מצריכה רישיון מיוחד היה על העירייה להכליל כתנאי סף במכרז בעלות על
רישיון רכב דו גלגלי.
 .3מעיון בפרוטוקול ועדת מכרזים שהתקיימה בתאריך  ,14.02.2010עולה כי
הוועדה החליטה לקבל מועמד על אף שאין בידו רישיון נהיגה.


בהתייחסותו לדו"ח ציין הפקח כי החל ללמוד נהיגה אך בגלל קשיים
כלכליים ומשפחתיים קשים )שלא המקום כאן לפרט( נאלץ להפסיק
את לימודי הנהיגה  ,הפקח התחייב להתחיל את לימודי הנהיגה
בתקופה הקרובה.

 .4מועמד נוסף התקבל ללא שיש ביכולתו לנהוג על רכב רגיל בגלל נכותו ,אלא אם
העירייה תתאים רכב למגבלותיו .כרגע עובד זה מועסק כפקח הנלווה לשיטור
המשולב ,ואינו נוהג .יש לציין כי המועמד ציין זאת בהגשת מועמדותו ואף הביא
מידע זה בפני הועדה.

 .2במכתב שנשלח למנכ"ל העירייה ,מציין מנהל מחלקת הפיקוח כי  :פקח התקבל
במחלקת הפיקוח ......מצבו הרפואי ומגבלותיו אינם עולים בקנה אחד עם
הדרישות ...ולכן תפקודו לוקה בחסר מוגבל בנהיגה וכן בכושר התבטאותו
בכתב".
 .3לסיכום ובלי קשר למכתבו של מנהל הפיקוח ,הביקורת מציינת כי העירייה
מעסיקה שני פקחים שאין להם את הדרישות הסף לתפקיד הפקחות.
 .4הביקורת מעירה כי על העירייה להקפיד בעתיד לקבל פקחים בעלי רשיון נהיגה
על רכב דו גלגלי תנאי שהוא תנאי סף בסיסי לעבודת פיקוח עירוני.

ב .חוסר בכלי רכב למחלקת הפיקוח
מצבת הרכבים במחלקת הפיקוח מונה שני רכבים ושלושה קטנועים ,כדלהלן:
 .1רכב מסחרי ישן -בשימוש לוכד בעלי החיים.
 .2רכב עם ציוד משטרתי -המשמש את הסיור המשולב.
 .3שלושה קטנועים כאשר אחד מהם בשימוש מנהל המחלקה.
לשני פקחים לא מוצמד רכב ועל כן הינם מבצעים סיור רגלי .בהתחשב בכך כי המפקחים
עורכים פיקוח ברחובות רבים ובשטח גדול יחסית ,לא ניתן לבצע סיור בכל שטח הפיקוח,
בכל יום.

ג .ניידת שיטור משולב
 .1ניידת השיטור המשולב כוללת שוטר ופקח .על הפקח להיות מאושר על ידי
המשטרה .במחלקת הפיקוח ישנו פקח אחד בלבד העונה להגדרה זו .הביקורת
מציינת כי כאשר הפקח נעדר ,הניידת מושבתת ,ולא מבוצעים סיורים בעיר.
 .2לטענת פקח הסיור המשולב )בראיון שנערך במהלך הביקורת( ישנה אי התאמה
בין משימות הסיור המשולב הנדרשות על ידי המשטרה לבין משימות הסיור
המשולב הנדרשות על ידי מנהל מחלקת הפיקוח ומנהל אגף שפ"ע .יש להסדיר
את דרישות התפקיד ולהגדיר לפקח את תפקידו.

ד .בקרה על עבודת הפקחים בשעות הסיור
הפקחים מבצעים את עבודת הפיקוח ברחבי העיר .על מנת לבחון את ביצוע וטיב עבודת
הפקחים מנהל המחלקה נדרש לערוך ביקורי שטח .לשאלת הביקורת בדבר הבקרה
המתבצעת על עבודת הפקחים ,השיב מנהל המחלקה כי הוא מקבל עדכון שוטף על
פעילות הפקחים על פי דו"חות החניה הניתנים במהלך היום ,שכן דו"חות החניה
מתעדכנים במערכת הממוחשבת של העירייה בזמן נתינתם ועל ידי כך ניתן לערוך ביקורת
אחר שעת ניתנת הדו"ח ומקום נתינתו.
עם זאת ,הביקורת מציינת כי על ידי מעקב חלקי זה ,מנהל הפיקוח לא יכול לקבל
אינדיקציה על פוטנציאל הדו"חות באזורים המפוקחים ולערוך בקרה על המפגעים שלא
טופלו על ידי הפקחים.

ה .מעקב אחרי רציפות פנקסי הדו"חות
הביקורת ערכה בדיקה אחר רציפות דו"חות ברירת קנס ,להלן מובאים הליקויים:
 .1נמצאה אי רציפות במספר פנקסים ,להלן מספרי הדו"חות החסרים,693 ,1855 :
.307 ,317 ,655 ,714 ,716 ,718 ,719 ,282 ,283 ,478 ,684
 .2נמצאו דו"חות מבוטלים אשר בוטלו על ידי פקחים שלא בהוראת היועמ"ש
)ישנם נימוקים המצורפים לדו"חות( וזאת למרות שעל פי הדין הסמכות לביטולי
דו"חות ניתנה ליועץ המשפטי בלבד.
 .3פנקסי דו"חות ברירת קנס מתחלפים בין הפקחים ,ועל כן קיים קושי לבחון את
רציפות דו"חות ברירת קנס.


מנהל מחלקת הפיקוח בתגובתו לדו"חות כתב כי הפנקסים מוחלפים
ע"י הפקחים במקרים חריגים בלבד ,כגון בזמן חפיפה ולימוד של
פקח חדש.

 7.4תפקוד המחלקה
א .הליכי הטיפול בדו"חות ברירת קנס
 .1דו"ח ברירת קנס הינו זימון לדיון בבית המשפט ,כאשר ניתנת לתושב אפשרות להמיר את
הזימון לבית המשפט בתשלום הסכום הנקוב בדו"ח ,תוך  15ימים ממועד נתינתו.
 .2דו"חות ברירת קנס מתויקים במחלקת הפיקוח מיד לאחר נתינם ולא נערך רישום ממוחשב.
 .3המחלקה המשפטית מזמינה דיונים בבית המשפט בתאריכים קבועים מראש .לפני דיון בבית
המשפט המחלקה המשפטית דורשת ממחלקת הפיקוח להעביר לידה רשימה של דו"חות
ברירת קנס שלא הומרו ושולמו ומועד פירעונם תם.
 .4לצורך העברת המידע למחלקה המשפטית ,מחלקת הפיקוח עורכת בירור טלפוני עם מחלקת
הגביה ובהתאם למספרי הדו"חות מאתרת את הדו"חות שזמן פירעונם תם וטרם שולמו.

הביקורת מציינת כי בריכוז המידע בדבר דו"חות ברירת קנס נמצאו ליקויים ,המפורטים להלן:
 .1לא נערך רישום ממוחשב לדו"חות ברירת הקנס ואין מעקב ממוחשב אחר דו"חות שמועד
פירעונם תם.
 .2המידע בדבר הדו"חות שניתנו שמור במחלקת הפיקוח בלבד ולא מועבר באופן רציף
למחלקות הרלוונטיות )מחלקת הגבייה והמחלקה המשפטית(.
 .3לפקחים ולמנהל המחלקה קיימת אפשרות למחיקת דו"חות שניתנו ,על אף שחוק העזר
"שמירה על הסדר והניקיון" הסמיך את היועץ המשפטי בלבד למחיקת דו"חות כאמור.
 .4תהליך מציאת הדו"חות שלא נפרעו ושמועד פירעונם תם ,נעשה באופן יזום על ידי שיחה
טלפונית בין המחלקות .בירור שכזה מועד לטעויות אנוש.
 .5בקרה פנימית לקויה -מכיוון שהדו"חות מתויקים בקלסר הנגיש לעובדי המחלקה ולא
מתבצע רישום ממוחשב לדו"חות שניתנו ,הבקרה הקיימת במתכונת הנוכחית חלשה מאוד
וקיים סיכון כי חלק מהדו"חות לא יוגשו לדיון בבית המשפט ובכך לא יגבו.

ב .מעקב אחרי התראות שנתנו
נוהלי המחלקה מותירים לשיקול דעתו של הפקח ,נתינת התראה לפינוי מפגע ציבורי בטרם נתינת
דו"ח ברירת קנס .העתקי התראות שניתנו מתויקים בקלסר במחלקת הפיקוח .לא קיים מעקב
ממוחשב על ההתראות שנתנו וזמן פקיעת ההתראה.

 7.5קשרי מחלקת הפיקוח עם המחלקות השונות
א .הקשר בין מחלקת הפיקוח והמחלקה המשפטית
 .1בשנת  2010בוטלו כ 100-דו"חות חניה על ידי היועץ המשפטי לעירייה .המידע בגין
הדו"חות המבוטלים והסיבות לביטולם לא מועבר לפקחים .לדעת הביקורת ,על
המחלקה המשפטית לעדכן את הפקחים בסיבות המביאות לביטול הדו"חות לצורך
שיפור עבודת הפקחים ומקסום האפשרויות שיעמדו בידי הלשכה המשפטית על מנת
לגבות את הדו"חות.

 .2לא נערכים ימי רענון לפקחים על ידי המחלקה המשפטית לצורך נתינת דגשים
לכתיבת דו"חות באופן שיקל על אכיפה משפטית בעת הצורך.
 .3המחלקה המשפטית לא מזרזת את השלמתם של חוקי עזר וותיקים לדוגמא :חוק
העזר "רוכלים" לא עבר את ההליך המתחייב בחוק כדי לאוכפו על ידי מתן קנסות
)הליך פרוצדוראלי הכולל חתימת ראש העיר על הבקשה ,אישור שר הפנים ואישור
נוסף של ועדת הכנסת(.

ב .הקשר בין מחלקת הפיקוח למחלקת רישוי עסקים
ראה פרק ב -3.אי מתן דו"חות ברירית קנס בגין רוכלות.

ג .הקשר בין מחלקת הפיקוח למחלקת הגביה
 .1דו"חות חניה -מערכות המחשוב של מחלקת הגביה מתעדכנות ברגע נתינת דו"ח
חניה והממשק בין המחלקות ראוי לשבח.

 .2דו"חות ברירת קנס -כאמור לעיל בפרק ג' ,סעיף  : 2הליך הטיפול בדו"חות ברירת
קנס – לא נערך רישום ממוחשב לדו"חות שניתנו ואין ממשק בין מחלקת הגביה
למחלקת הפיקוח .איתור דו"חות שמועד פירעונם תם מתבצע על ידי פניה טלפונית
של מחלקת הפיקוח למחלקת הגביה ובהתאם למספר הסידורי של הדו"חות
מאתרים דו"חות שמועד פירעונם תם.

ד .הקשר בין מחלקת התברואה למחלקת הפיקוח
אין תאום בין מחלקת תברואה האחראית על טיאוט וניקיון רחובות ,לבין מחלקת
הפיקוח .יש להסדיר את יחסי הגומלין בין המחלקות ולדאוג לכך שמחלקת תברואה
וניקיון רחובות יערכו סיורים משותפים עם הפקחים אחת לתקופה על מנת שהפקחים
יאכפו את החוק "שמירה על הסדר והניקיון" .כמו כן מחלקת הפיקוח תעדכן את מחלקת
תברואה על רחובות מלוכלכים הדורשים ניקיון.

ה .הקשר בין מחלקת הפיקוח העירונית )אגף שפ"ע( למחלקת הפיקוח על הבניה )אגף
הנדסה(.

אין תאום בין מחלקת הפיקוח על הבניה לבין מחלקת הפיקוח העירונית .יש להסדיר
בנוהל את יחסי הגומלין בין המחלקות ,על מנת להגביר את אכיפת הניקיון בעיר ,על
מפקחי הבניה המסיירים בשטח לדווח למחלקת הפיקוח העירונית על נזקים שנגרמו
לרכוש הציבורי הכלל בעקבות בניה פרטית .מסיור שערכה הביקורת נמצאו מדרכות
שבורות הסמוכות לאתרי בניה פרטיים וציבוריים .יש לדאוג לכך כי מבצעי הנזק יישאו
בעלויות התיקון.

ו .הקשר בין מנהל המחלקה לעובדים
 .1בין מנהל מחלקת הפיקוח לבין שני פקחים קיים חוסר אמון ואי הערכה הדדית
באופן שפוגע בעבודה השוטפת .מנהל המחלקה טוען שעובדים אלו לא נשמעים
להוראותיו ואינם מתאימים לעבודה כפקחים )לאחד מהם אין רישיון נהיגה והאחר
הינו עולה חדש ,דבר המתבטא בכתיבת דו"חות ברירת קנס לא נאותים וכן אי יכולת
נהיגה ברכב רגיל(.
בתאריך  30/06/2010שלח מנהל המחלקה מכתב למנכ"ל העירייה ובו מבקש להעביר
את העובדים האמורים לתפקיד אחר בעירייה.
אחד העובדים כאמור לעיל הינו פקח נלווה לשיטור המשולב .הנתק בין הפקח למנהל
המחלקה גורם לנתק בין המשטרה למנהל המחלקה ,וגורר אי תאום בין הוראות
המשטרה והוראות מנהל מחלקת הפיקוח לפקח הנלווה לשיטור המשולב .יש לקיים
ישיבה בין המשטרה למחלקת הפיקוח ולהסדיר את התיאום בין מנהל הפיקוח
לשיטור המשולב.
 .2אחד העובדים כתב מכתב למנכ"ל העירייה ובו מציין העובד כי מנהל המחלקה פונה

אליו בלשון קשה בנסיבות לא מקצועיות .לדוגמא" :אתה התחלת מלחמה נגדי,
תראה מה אעשה לך" .בנוסף במכתב זה הפקח התלונן על פגיעה בזכויותיו כגון אי
החזר הוצאות בגין שימוש ברכב פרטי.
 .3לדעת הביקורת היחסים השוררים בין מנהל מחלקת הפיקוח לבין חלק מהעובדים
משרה אווירה לא נעימה במחלקה הפוגעת בתפקוד המחלקה כולה ועל הנהלת
העירייה לתת דעתה על כך ולפעול להסדרת היחסים אלו.

 .8המלצות
א .יש להכין קובץ נהלי עבודה ,אשר יכלול כללים מקצועיים הכתובים באופן ברור וכן כללים
מנהליים תוך מתן דגש לנקודות הבאות :שעות העבודה ,הופעה חיצונית ,הפסקות במשמרת,
זמינות הפקח ,ודיווח יומי מפורט.
ב .על מנהל אגף שפ"ע ומנהל מחלקת הפיקוח לשקול יצירת מערך ימי רענון לפקחים .ימי רענון
אלו יכללו דגשים שונים של מחלקה המשפטית כדי לשפר את האכיפה המשפטית של
הדו"חות הניתנים על ידי הפקחים.
ג .יש לערוך סיכום בכתב לישיבות הצוות של עובדי מחלקת הפיקוח ולהעביר לפקחים את
הדגשים העיקריים שהועלו.
ד .יש לשקול להחליף מידי תקופה את אזורי הפיקוח בין הפקחים וזאת על מנת לקבל תמונת
מצב על פוטנציאל הדו"חות בכל איזור פיקוח.
ה .יש לשקול להרחיב את טווח שעות עבודת הפקחים על מנת להגביר את אכיפת חוקי החניה
ושמירת הסדר והניקיון .מומלץ להפעיל את הפקחים במשמרות.
ו .יש לשקול תגבור שעות עבודת הפקחים בימי שישי וערבי חג.
ז .יש להקפיד על מילוי דו"חות הפעילות היומית ,בסוף כל יום.
ח .בדו"ח הפעילות היומי יש לתת דגש לפרטים הבאים:


ריכוז ההתראות שניתנו במהלך היום.



ריכוז דו"חות ברירת הקנס שניתנו.



ריכוז כל המפגעים שהפקח טיפל בהם במהלך פעילותו.



ריכוז לפי שמות הרחובות בהם ערך סיורי פיקוח במהלך היום.

ט .מעקב אחרי דו"חות הפעילות -יש ליצור קובץ ממוחשב אליו יוזנו דו"חות הפעילות היומיים
של הפקחים על מנת לנהל מעקב אחרי עבודת הפקחים.
י .יש לשקול מנגנון בירור משמעתי במידת הצורך כנגד פקחים שמצב הסדר והניקיון )כולל נושא
החניה( בשטח הפיקוח עליו הם אחראים ,אינו טוב והיקף הדו"חות נמוך.
יא .מומלץ כי מנהל האגף ומנהל המחלקה יערכו סיורי שטח בתדירות גבוהה יותר.

יב .בסיום הסיורים הנערכים על ידי מנהל הפיקוח ,על מנהל הפיקוח )או נציגו( למלא דו"ח
המסכם את הממצאים.
יג .יש לדאוג כי יישמר רצף בפנקסי דו"חות ברירת הקנס ובפנקסי ההתראות.
יד .יש להקפיד שפנקסי הדו"חות וההתראות לא יוחלפו בין הפקחים.
טו .יש לוודא כי הפקחים המתקבלים לעבודה במחלקת הפיקוח יהיו בעלי רישיון נהיגה
ומאושרים ע"י המשטרה וכן לדאוג לכך שהפקחים הוותיקים יהיו בעלי רישיון רכב או רכב דו
גלגלי בהתאם לדרישות התפקיד.
טז .יש להצמיד לפקחי העירייה כלי רכב על מנת להגביר את פעילותם בשטח.
יז .על העירייה לקבל החלטה מנהלית לגבי סוג הרכבים המוצמדים לפקחים .במידה ויוחלט כי
העירייה מעמידה לרשות הפקחים רכב דו גלגלי בלבד ,יש לשקול להפסיק את ההתקשרות עם
פקחים אשר אינם בעלי רישיון רכב דו גלגלי או לתת להם הזדמנות להוציא רישיון רכב עד
לתאריך יעד אשר יקבע.
יח .יש ליצור קובץ ריכוז דו"חות ברירת קנס במערכת ייעודית ולאפשר שיתוף של מחלקת הגביה
ושל המחלקה המשפטית .יש להקפיד על עדכון הקובץ על ידי מחלקת הפיקוח בעת נתינת
דו"ח ועדכון על גבית דו"ח על ידי מחלקת הגביה .לחילופין יש לקבל החלטה מנהלית לתאם
את מערכת המסופונים המשמשת כיום לדו"חות חניה לנתינת דו"חות ברירת קנס.
יט .יש להקפיד כי דו"חות ברירת קנס יבוטלו רק על ידי גורמים המוסמכים לכך על פי חוק )קרי
היועץ המשפטי לעירייה בלבד( והביטול ירשם בקובץ הממוחשב המשמש למעקב.
כ .יש לוודא כי מידע בגין דו"ח שבוטל על ידי המחלקה המשפטית אשר נבע מעבודת פקחים לא
נכונה ,יובא לידיעת מחלקת הפיקוח בעת ביטול הדו"ח.
כא .יש ליצור קובץ ריכוז התראות שינוהל במערכת ייעודית ולאפשר צפייה למחלקת המשפטית
)על מנת לספק מידע למחלקה המשפטית על מספר התראות קודמות שניתנו על עבירה בגינה
ניתן דו"ח ברירת קנס(.
כב .יש לקיים דיון מקצועי בהשתתפות מנהל מחלקת הפיקוח ,מנהל אגף שפ"ע ,מנהל רישוי
עסקים ,היועץ המשפטי לעירייה ומנכ"ל העירייה ,בנושא הרוכלות ונושא אחריות הוצאת
סחורה מחוץ לעסק כפי שמצוי ברוב הרשויות כדוגמת בית שמש ,וכן להסדיר את הגדרות
תפקידי עובדי מחלקת רישוי עסקים המוגדרים כפקחים עירוניים ולא כעובדי רישוי עסקים.
כג .יש לבצע שינויים פרוצדוראליים בחוק העזר העירוני "רוכלות" )בניהם חתימת ראש העיר,
חתימת משרד המשפטים ואישור וועדת הכנסת( על מנת שפקחים מטעם העירייה יוכלו לתת
קנסות בגין עבירות על חוק העזר "רוכלות".

כד .על המחלקה המשפטית לערוך רענון לחוקי העזר.
כה .יש לקיים דיון בין הגורמים האחראיים על הסיור המשולב מטעם המשטרה לבין מנהל
מחלקת הפיקוח ,בה יוסדרו מטרות הסיור המשולב ,תפקידיו בפועל ודפוסי דיווח אחידים
לפקח הסיור המשולב ולשוטר הנלווה כך שיתאימו למחלקת הפיקוח ולמשטרה.
כו .יש לערוך סיורים משותפים בין מחלקת התברואה וטיאוט רחובות לבין מחלקת הפיקוח
ולהגביר את אכיפת החוק בשטחים פרטיים.
כז .יש להסדיר בנוהלים את יחסי הגומלין בין מחלקת הפיקוח העירונית למחלקת הפיקוח של
הבניה ,ובין מחלקות אחרות.

 .9נספח
להלן הערות היועמ"ש של העירייה לטיוטת דו"ח ביקורת – פיקוח עירוני
להלן הערותיי לטיוטת דו"ח הביקורת שבנדון:
)המספור מתייחס לסעיפים של פרק ה'(.
.1

בהתייחס לסעיף ב בהמלצות :לדעתי קיים מערך כזה במשרד הפנים או במפע"ם .בכל מקרה
תפקיד המחלקה המשפטית במסגרת שיתוף הפעולה הוא במתן ייעוץ .האחריות וההובלה חייבת
להיות של המחלקה.

.4

בהתייחס לסעיף כג' בהמלצות :שר המשפטים פרסם ברשומות צו ההופך את עבירות הקנס של
העירייה לעבירות מסוג ברירת משפט.
במסגרת מכרז להפעלת מערך החניה הכנסתי דרישה להטמיע את הדו"חות במסופון .המכרז צפוי
להתפרסם במהלך חודש ינואר  .2011כמו כן הדו"חות יכללו במערכת האכיפה הממוחשבת וכך
תהיה גישה גם ללשכה המשפטית.

.5

בהתייחס לסעיף כ' בהמלצות :הדבר בוצע בפועל ,גם אם בדרך של שיחה בעל פה.

.6

בהתייחס לסעיף כא' בהמלצות :ראה סעיף . 4

.7

רוכלות :יש לחלק בין רוכלים שמציבים דוכנים בשטח שלגביהם האחריות צריכה להיות של מח'
הפיקוח )באמצעות חוק עזר שמירת הסדר והניקיון( ,לבין רוכלים נעים שאינם מניחים סחורה.
לגבי האחרונים הטיפול הוא באמצעות חוק רישוי עסקים ובאמצעות מח' רישוי עסקים.

.8

אישור העבירות כברירות קנס או משפט לא מספיק .בפועל צריך להחליף את כל החוק שכן החוק
של העירייה ישן ביותר ולא רלוונטי.

בשולי הדברים אעיר כי לדעתי חסרה התייחסות והמלצה בנוגע לבעיות הפרסונאליות של המחלקה.

ז.
סקר סיכונים
בתהליך אישור חשבונות
ובדיקת המבנה הארגוני
באגף הגזברות

סקר סיכונים בתהליך אישור חשבונות
ובדיקת המבנה הארגוני באגף הגזברות

 .1כללי
במהלך החודש אוקטובר  2010ערכתי ביקורת בנושא סקר סיכונים בתהליך אישור חשבונות
ובדיקת המבנה הארגוני באגף הגזברות

 .2מטרות
 2.1מטרת הביקורת:
שדרוג תהליכי העבודה באגף הגזברות להגדלת האפקטיביות ,היעילות הפנים עירונית.
 2.2יעדים:


חיזוק שיתוף הפעולה בין הגזברות לאגפי העירייה.



ניהול איכותי ומיסוד נוהלי עבודה בגזברות ובין הגזברות לבין האגפים הביצועיים.



ביזור סמכויות ומשאבים.



שיפור ופיתוח מערך עיבוד נתונים ומידע אינטגרטיבי.



שידרוג רמת השירות.

 .3הפעולות שבוצעו
במסגרת הביקורת ולשם היכרות תפקידי העובדים והמחלקות באגף הגזברות שוחחנו עם בעלי
התפקידים הבאים:


גזבר



סגנית גזבר



תקציבן



מנהלת חשבונות ראשית



עוזר גזבר



מזכירת האגף



מזכירת סגנית גזבר



חשבת הנדסה

הביקורת מוצאת לנכון לציין לטובה את שיתוף הפעולה המלא של כל עובדי הגזברות עם
הביקורת ואת נכונותם לתקן ,לייעל ולשפר עוד במהלך הביקורת את ממצאים הנדרשים.

הביקורת מדגישה ומבהירה שביקורת זו לא בדקה את אישור החשבונות בפועל והאם בוצעו
טעויות באישור החשבונות ,אלא את התהליכים של אישור החשבונות ואת הסיכונים הכרוכים
במסגרת תהליכים אלו וזאת בהתאם למקובל לנהלים בארגונים ובגופים עסקיים ובגופים
ציבוריים אחרים.

 .4כללי
 4.1אגף גזברות העירייה שבראשו עומד גזבר העירייה הינו בעל חשיבות גדולה ובעל הסמכות
המקצועית העליונה של הרשות המקומית בנושאי כספים.
 4.2תפקידי האגף
להלן עיקרי תפקידי אגף הגזברות:


הכנת תקציב :גזברות העירייה אחראית על הכנת תקציב ,גיבוש הצעת תקציב רגיל
ותקציב פיתוח בשיתוף הגורמים השונים המשתתפים בעריכת התקציב ,תוך התייחסות
למקורות ההכנסה האפשריים ולהוצאות החזויות .גיבוש הצעת התקציב הינה עפ"י
הנחיות ראש הרשות ומדיניותו והנחיות משרד הפנים ומשרד האוצר.



ניהול המשאבים ואיזון תקציבי :עיקר תפקיד אגף הגזברות בא לידי ביטוי בניהול
המשאבים הכספיים )מהכנסות עצמיות וממקורות חיצוניים( ואבטחתם ,למימון
הפעילות של הרשות המקומית ,וניהולם הנכון והתקין של משאבים אלו ,תוך שמירה
מלאה על החוקים ,הצווים ותקנות הממשלה.
כמו כן קיימת חשיבות גבוהה להקפדה על שמירת האיזון בין הכנסות לבין ההוצאות ,על
מנת להבטיח לרשות המקומית בסיס כספי וכלכלי איתן ותזרים מזומנים נאות.



מעקב תקציבי :הרשות המקומית בהיותה ניזונה ממקורות כספיים רבים ומגוונים,
חייבת בדיווחי ביצוע על השימוש בכספים הללו אשר מועברים לפעולות שונות .פעמים
רבות רק פעילות יזומה של האגף מבטיחה הזרמת כספים לרשות בהיקף ובקצב שהיא
זכאית לו .אגף הגזברות ,כאחראי על המערך הכספי ,מחויב באמצעות הליכי בקרה
ופיקוח לבחון את הביצוע התקציבי במהלך ביצוע הפרויקטים השונים ,לאתר את
המכשלות התקציביות בזמן אמת ולהתריע בפני ראש הרשות.



ניהול המשק הכספי :אגף הכספים אחראי לבניית מערך כספי שוטף ולגילוי נאות של
מצבה הכספי של הרשות ,דהיינו :מעקב חשבונאי על פי כללי משרד הפנים ,רישום
חשבונאי של כל הפעולות הכספיות בספרים הראשיים ,רישום וניהול ספרי העזר וספרי
המלוות והתאמתם לספרים הראשיים ,והכנת הדו"חות השונים לגורמים המוסמכים
השונים על פי דרישות החוק.



פיתוח כלכלי :החשיבה הכלכלית היזמית שחדרה בשנים האחרונות לרשויות המקומיות
הוסיפה לגזבר מימד נוסף לתפקידו שחשיבותו גוברת יותר ויותר; השתתפות במאמץ
להרחבת הבסיס הקיום הכלכלי של הרשות ,על ידי פעילויות יזמות כלכלית ועסקית
ישירות באמצעות הרשות ,באמצעות חברה כלכלית עירונית ,באמצעות יזמים פרטיים או
בשותפויות של כולם.



אחריות ניהולית :לגזבר אחריות לארגונם ולהפעלתם של יחידות שומה ,גבייה,
תקציבים ,חשבות לסוגיה ,הנה"ח ,שכר ,אספקה ורכש – בכפוף למבנה הארגוני של אותה
רשות מקומית.
בחלק מהרשויות המקומיות אחריות גזבר הינה בנושאים נוספים כגון :מחשוב ,ביטוחים,
נכסים.



חתימה על מסמכים הנוגעים לכספים :על כל חוזה ,כתב התחייבות ,או תעודה אחרת
שיש בהם התחייבות כספית מטעם הרשות ,וכן כל פקודת תשלום ,שובר תשלום או שיק
לחובת קופה הרשות יהיו חתומים ע"י ראש הרשות והגזבר או המוסמכים על ידם.



מחלקת הגבייה :המחלקה אחראית על גביית כל תשלומי התושבים עבור חיובי הארנונה,
היטלי בנייה ,תשלומי גני ילדים וכיוצ"ב.

 .5עיקרי הממצאים


הביקורת מעירה כי תפקודה של הגזברות במבנה הארגוני הקיים ,ביחס להיקפים
הכספיים שעיריית בית שמש מנהלת ,עלול להיפגע ולגרום לאי עמידה במטלות המוטלות
על העובד ,וכן לעיכובים בטיפול בנושאים עליהם הוא מופקד ,ואובדן הכנסות וטעויות
באישור חשבונות.



הביקורת מצאה כי אין רישום ותיעוד יומני הכולל למי הועבר המכתב לטיפול ,תאריך
הוצאה ,רישום של התיק בו תוייק הדואר )למעט חוזים( ,שם השולח וכו' .יצויין כי
דואר המטופל אצל סגנית הגזבר מתועד באופן חלקי בכך שנרשם למי הועבר הדואר
לטיפול תאריך הוצאה וכו'.



עוזר הגזבר היה מאשר את החשבוניות לתשלום של קבלני שירות אלו בהסתמך בעיקר
על אישור וחתימת מנהל האגף המבצע את העבודה באמצעות קבלן .לא היתה הקפדה
והתייחסות באגף הגזברות לבדיקה חשבית של פרטים נוספים בחשבונות המוגשים,
כגון :מכפלות של כמויות במחירים ,סיכומי הסיכומים ,תנאי תשלום עפ"י חוזה,
השוואת המחירים לחוזה ,בדיקת יתרה תקציבית ,הנחות שניתנו במסגרת המכרז,
מקדמות מדדים ועוד'.



הביקורת מצאה כי הגזברות אינה משתמשת בטופס סטנדרטי לצורך קבלת פרטי הבנק
של הספק הכולל בתוכו חתימת החותם בשם החברה ,חתימתו של רו"ח או עו"ד בדבר
הסמכות של החותם בשם החברה וכן את חתימת הבנק לגבי אישור בעל החשבון ,פרטי
חשבון בנק של הספקים מתקבלים טלפונית או בפקס ולא כמסמכי מקור .כמו כן אין
דרישה מהספקים להציג המחאה מבוטלת של חשבון הבנק שלהם או מסמך אחר לצורך
וידוא ואימות פרטי הבנק.



חלק קטן מספקי העירייה כמו עורכי דין ,מתכננים ,מנהלי פרויקטים וכן חלק קטן
מקבלנים שונים ,נוהגים להעביר לעירייה חשבונות תקופתיים או חשבונות ביניים על
ביצוע עבודה בפרויקט ורק לאחר העברת התשלום ע"י העירייה מנפיקים חשבונית מס.
יצויין כי רוב הספקים כאמור מנפיקים חשבונית עם מתן השירות/טובין ולא לאחר קבלת
התשלום.



נמצא כי העירייה אינה מקפידה תמיד שהחשבונות התקופתיים וחשבונות הביניים
המוגשים ימוספרו בהתאם )חש' חלקי  ,(....1,2,3וכתוצאה ישירה מכך גם הרישומים של
חשבונות אלו בהנהח"ש אינם נערכים לפי מס' חשבון או מס' כלשהוא אחר .כמו כן
הגזברות אינה מבצעת מעקב אחר החשבונות ששולמו ושאמורים לקבל בגינן חשבוניות
מס.

 .6ממצאי הביקורת
 6.1ניתוח המבנה האירגוני באגף הגזברות
מצבת כוח אדם של אגף הגזברות מונה  22עובדים:


גזבר :מנהל האגף



סגנית גזבר :חשבת/תקציבנית אגף חינוך.
תפקידיה :טיפול באישור דרישות רכש ,הכנת תקציב חינוך ,מעקב אחר הכנסות חינוך,
הפקות דו"ח מיתר ,הכנת חומר לוועד מנהל ,התאמות ספרים של כל המוסדות החינוך
בעיר ,דיווח ואישור תקציבי פיס בנושא ציוד וריהוט לבתי ספר חדשים ,בדיקת חשבונות
המוגשים במסגרת חוזים ,טיפול בחוזה העסקה של עובדי חינוך ,שומות מס הכנסה
וביטוח לאומי ,ביצוע התחשבנויות עם בתי ספר עירוניים ובי"ס מוכרים שאינם רשמיים
בדיקת חשבונות הסעות ותשלום עבור אג' תשלומי חוץ ועוד.
עד סוף שנת  2009אחריותה בנושא חינוך כלל טיפול בפרויקטים של בינוי בתי ספר
במסגרת התקציב הבלתי רגיל ומתחילת  2010הועבר הטיפול לחשבת הנדסה.



תקציבן/חשב
תפקידיו :הכנת תקציב הרגיל והבלתי רגיל השנתי ,מעקב אחר הכנסות ממשרדי ממשלה
כגון רווחה ,אישור דרישות רכש ,טיפול בהגשת דיווחים ידניים וממוחשבים על ביצוע
הפרויקטים של כל האגפים למשרדי הממשלה ולמפעל הפיס )למעט בינוי בנושא חינוך(,
עריכת מעקב על הכנסות בגין פרויקטים המדווחים ,הגשת רשימות תב"רים לאישור
הממונה על המחוז במשרד הפנים ,ו"נאמן מרכבה".



עוזר גזבר
תפקידיו :אחראי הכנת החומר לביצוע תשלומים לספקים באמצעות שקים או ע"י מס"ב,
בדיקת חשבוניות לתשלום במסגרת הזמנות עבודה ממערכת הרכש ,מעקב אחר תזרים
המזומנים ,מעקב אחר שקים עתידיים ,פתיחת כרטיס ספק.



חשבת הנדסה
תפקידיה :טיפול בכל התב"רים המנוהלים ע"י אגף הנדסה ,בכללם :בינוי בתי ספר
ומבנה ציבור ,מעקב ודיווח אחר הכנסות המתוקצבות בגין פרויקטים ממשרדי ממשלה,
בדיקת החשבונות המוגשים לאישור ע"י קבלנים ועוד.



מנהל הגביה:
תפקידיו :אחראי על ההכנסות העצמיות של העירייה באמצעות חברת גבייה ,כגון
ארנונה ,היטלים וכו' .משמש כמנהל הארנונה עפ"י חוק.



מזכירת האגף:
תפקידיה :ניהול משרד הגזבר ,טיפול בדואר וכו'.



מחלקת גבייה 4 :עובדי עירייה המשולבים עם חברת מגע"ר.



מדור שכר 4 :עובדות
תפקידי המחלקה :הכנת שכר לעובדי העירייה בהתאם למתחייב.



מח' רכש 2 :עובדים תפקיד המחלקה :ביצוע הרכש.



מח' הנהח"ש 4 :עובדות .תפקיד המחלקה :ריכוז ,ניהול ורישום הפעולות הכספיות של
מערכת ניהול חשבונות ,הכנת דו"חות כספיים ,הכנת דו"חות כספיים עירוניים נלווים
ובקרתם.

באגף הגזברות לא נמצא מסמך המגדיר את תפקידי עובדי אגף הגזברות לפי תפקידים ומחלקות.
קצב הגידול בעיר בעשור האחרון גדל מאוד; חל אכלוס מואץ במספר תושבי העיר .אכלוס מואץ
זה הביא לפעילות נרחבת של בנייה ציבורית ופרטית שגרמה לגידול והתרחבות הפעילות הכלכלית
והכספית של העירייה .התפתחות מואצת זו של העיר דורשת מאגף הגזברות בפרט ,ומאגפי
העירייה בכלל ,להיערך בהתאם על מנת להיענות לצרכים המרובים של העיר עם התרחבותה
הברוכה.
בעקבות התרחבותה של העיר דרושה התאמה והערכות מחודשת של אגף הגזברות שתבוא לידי
ביטוי בהרחבת הבדיקות והבקרה הפנימית על הוצאות העירייה תוך שמירה על המשך תפקוד
המערכת העירונית ושמירה על מסגרת הוצאה התואמת את רמת ההכנסות ,בקרה על הכנסות
העירייה ע"י הטמעת מערכת הכנסות שתסייע בניהול מערך ההכנסות ומימושם באמצעות דו"חות
ממוכנים וכן הקפדה על הבטחת תקבולים מהכנסות עצמיות ומהממשלה בהתאם
להתחייבויותיה ועוד.
בהתאם להתרחבותה של העיר בית שמש אגף הגזברות במשך השנים ביצע שינויים ושדרוגים
במערכות הפיננסיות הממוחשבות ,שינויים במח' גביה ועוד .בד בבד היה על הגזברות להיערך
בהתאם מבחינת מבנה הארגוני וכוח אדם באגף.
למרות השינויים שחלו בעיר כאמור והשינוי בהיקף העבודה של פעילות האגפים כדוגמת אגף
הנדסה ,חינוך ,שפ"ע ,רווחה ,לא התווספה כמעט משרה אחת בתפקידי מפתח בתחום
חשבות/תקציבים/ניהול הכנסות.

הביקורת מעירה כי תפקודה של הגזברות במבנה הארגוני הקיים ,ביחס להיקפים הכספיים
שעיריית בית שמש מנהלת ,עלול להיפגע ולגרום לאי עמידה במטלות המוטלות על העובד ,וכן
לעיכובים בטיפול בנושאים עליהם הוא מופקד ,ואובדן הכנסות וטעויות באישור חשבונות.
על גזברות העירייה מוטלת החובה לבצע ארגון מחדש של תפקידי עובדי הגזברות ,כתיבת נהלים
המגדירים את אחריות העובדים ואת תהליכי העבודה באגף תוך נתינת דגש בנושאים הכוללים
את התחומים של ניהול התקציב ,חשבות ,מעקב אחר הכנסות ממשרדי ממשלה וגורמי חוץ
נוספים כגון מפעל הפיס.
הביקורת ממליצה לשקול קליטת עובד מקצועי נוסף לטיפול בתחומים אלו בעל תואר אקדמי
בתחומי כלכלה וחשבונאות בהתאם להגדרת תפקידים המפורסמים ע"י משרד הפנים.

 6.2טיפול בדואר
דואר הנכנס לאגף הגזברות מוחתם בחותמת "נתקבל" בצירוף תאריך קבלת המכתב .הדואר
המועבר לסגנית הגזבר מטופל בנפרד ע" מזכירת סגנית הגזבר ומוחתם בחותמת נפרדת של
"נתקבל-סגנית גזבר".
הביקורת מצאה כי אין רישום ותיעוד יומני הכולל למי הועבר המכתב לטיפול ,תאריך הוצאה,
רישום של התיק בו תוייק הדואר )למעט חוזים( ,שם השולח וכו' .יצויין כי דואר המטופל אצל
סגנית הגזבר מתועד באופן חלקי בכך שנרשם למי הועבר הדואר לטיפול תאריך הוצאה וכו'.
הביקורת מעירה כי רישום מסודר של כל שלבי הטיפול בדואר נכנס ויוצא מהווה אסמכתא
לתאריך קבלת מכתב וכמסמך המתעד את "התחנות" בהן עבר לשם מעקב אחר המכתבים
הנכנסים והמכתבים היוצאים מהגזברות לגורמים פנימיים בעירייה או מחוצה לה.
הביקורת ממליצה שמזכירת האגף תנהל ותרכז את רישום כל הדואר הנכנס של מטה הגזברות
כולל של סגנית הגזבר .תפקידה יהיה לקבל את הדואר ולהחתימו בחותמת של הגזברות ,וכן
רישום לרשום פרטי הקבלה ,מיון המכתבים וניתובם לאחר רישום ליעדם.
לאור הערת הביקורת החלה מזכירת אגף הגזברות לנהל רישום מסודר של כל הדואר הנכנס אל
הגזברות.

 6.3הפרדת תפקידים
עיקרון בסיסי של תהליכי עבודה נאותים ובקרתם הינו הפרדת תפקידים .הפרדת תפקידים
נדרשת לצורך מניעת מצב בו גורם אחד יכול לבצע פעולה ללא כל בקרה ,בדיקה או אישור של
גורם אחר בעירייה .לאור הרגישות הגבוהה של תהליך אישור חשבונות ותשלומם בפועל ,חשובה
הפרדת תפקידים נאותה בין הגורמים השונים הקשורים לתהליך התשלומים באמצעות מס"ב או
שקים.
עוד יצוין כי הפרדת תפקידים הינה אחת הבקרות החשובות למניעת טעויות .הפרדת תפקידים
מבוססת על התפישה של הפרדת פעולה למספר מטלות ,כך שמספר אנשים יבצעו את הפעולה ולא
שאדם אחד יבצע פעולה אחת מתחילתה ועד סופה; דהיינו ,עקרון הפרדת התפקידים והסמכויות
משמעותו כי עבודת יחיד או קבוצת יחידים בודקת באופן אוטומטי עבודת יחיד או קבוצת יחידים
אחרת ,כך שכל אחד מהם עובד ללא תלות במשנהו וללא כפילות בעבודה.
הביקורת ממליצה לקבוע תחומי פעילות של כל תפקיד ותפקיד ולייחס את החשיבות הראויה
בקביעת תחומי פעילות בקרב עובדי אגף הגזברות ובכך להביא למניעת מצב בו גורם אחד יבצע
פעולה מנוגדת עניינית לפעולה אחרת שמבצע אותו גורם ,וזאת בהתחשב במגבלות התקציב
ולמצבת כ"א העומדים לרשות אגף הגזברות וליכולת האגף לגייס עובדים נוספים.

 6.4אישור חשבונות ותשלומים
א .בדיקה אישור חשבוניות לתשלום במסגרת הזמנות רכש
תשלום חשבוניות לספקים מועברות לבדיקה ואישור עוזר הגזבר לאחר צירוף חתימת
מנהל האגף חתימת מנהל האגף מהווה אישור על קבלת הטובין/שירות ועל כך
שהחשבונית נבדקה ואושרה .עוזר הגזבר בודק את החשבונית מול ההזמנה ומאשרה
לתשלום ,לאחר אישור החשבונית מועברת להנהח"ש לרישום פקודת זיכוי .יצויין כי
מח' הנהח"ש מהווה כגורם בקרה נוסף על פעולת עוזר הגזבר.
לאחר רישום פקודת הזיכוי מועברות החשבוניות לעוזר הגזבר בחזרה להכנת תשלום
ע"י שיק או מס"ב והעברתו לחתימת גזבר וראש העיר.
לדעת הביקורת ,התפקיד של עוזר הגזבר שבו אישור חשבונות וגם ביצוע תשלומים
לספקים ,מהווה ניגוד עניינם המצריך הפרדתם וביצועם ע"י גורם נוסף.

ב .בדיקה ואישור חשבונות לתשלום במסגרת חוזים
חלק מהחשבונות שהוגשו עד חודש דצמבר  2010שהעירייה ערכה עם קבלנים במסגרת
חוזים ,היו מועברים ישירות לבדיקה וטיפול בתשלום של עוזר הגזבר .לדוגמא :קבלני
הסעות ,קבלני טיאוט רחובות ,גינון ,איסוף אשפה וקבלנים שונים המספקים שירות
במסגרת האגפים השונים.
עוזר הגזבר היה מאשר את החשבוניות לתשלום של קבלני שירות אלו בהסתמך בעיקר
על אישור וחתימת מנהל האגף המבצע את העבודה באמצעות קבלן .לא היתה הקפדה
והתייחסות באגף הגזברות לבדיקה חשבית של פרטים נוספים בחשבונות המוגשים,
כגון :מכפלות של כמויות במחירים ,סיכומי הסיכומים ,תנאי תשלום עפ"י חוזה,
השוואת המחירים לחוזה ,בדיקת יתרה תקציבית ,הנחות שניתנו במסגרת המכרז,
מקדמות מדדים ועוד'.
מחודש ספטמבר  2010עפ"י הנחיות הגזבר ,כל החשבונות המוגשות לתשלום ע"י
העירייה במסגרת חוזים ,מועברות לאישור ובדיקה של חשב האגף הרלוונטי בגזברות.

ג .נהלי אישור חשבונות ותשלומים
בידי הגזברות מצויים מס' הוראות ונהלים המגדירים את נושא אישור חשבונות
ותשלומים .הביקורת ממליצה לאמץ נוהל ראשי לנושא שיאגד בתוכו של כל ההוראות
וההנחיות שהועברו עד כה למחלקות הגזברות ע"י הגזבר ,הנוהל אמור להגדיר את
הסמכויות התפקידים של כל העובדים הרלוונטיים ואת התהליכים והפעולות של בדיקה
ואישור חשבונות ביניים וחשבונות סופיים מקבלתו ע"י האגפים ועד לאישורו לתשלום.

ד .קליטה ועדכון של פרטי חשבון בנק הספק
טופס פרטי חשבון הבנק של הספק הינו טופס בעל השלכות משפטיות וחשיבותו רבה.
הטופס מהווה אסמכתא לבקשת הספק להעברת הכסף לחשבונו ולפרטי אותו חשבון.
במידה ויטען ספק כי לא קיבל את התשלום מיועד הטופס לשמש הוכחה של העירייה כי
פעלה בהתאם להנחיות הספק באשר לחשבון הבנק ופרטיו .לאור האמור קיימת חשיבות
שהטופס יהיה חתום כראוי.
הביקורת מצאה כי הגזברות אינה משתמשת בטופס סטנדרטי לצורך קבלת פרטי הבנק
של הספק הכולל בתוכו חתימת החותם בשם החברה ,חתימתו של רו"ח או עו"ד בדבר
הסמכות של החותם בשם החברה וכן את חתימת הבנק לגבי אישור בעל החשבון ,פרטי
חשבון בנק של הספקים מתקבלים טלפונית או בפקס ולא כמסמכי מקור .כמו כן אין

דרישה מהספקים להציג המחאה מבוטלת של חשבון הבנק שלהם או מסמך אחר לצורך
וידוא ואימות פרטי הבנק.
לצורך צמצום הסיכונים העלולים להיגרם מקליטת חשבון הבנק או שינוי פרטיו של
הספק ללא הרשאה ,יש להקפיד כי פרטי הספקים יוקלדו למערכת אך ורק על בסיס
טופסי ספק מקוריים .הכוללים את כל המידע והחתימות הנדרשות.
כמו כן ,הביקורת ממליצה על שילוב הבקרות הבאות:


יש לדרוש מהספקים ,בנוסף לטופס החתום ,שק מקורי מבוטל .לנוכח העובדה
ששק קשה יותר לזיוף ,ויצמצם את החשיפה לשינוי פרטי חשבון הבנק.



במקרה של בקשה לשינוי חשבון הבנק של ספק יש לאמת עמו טלפונית את
השינוי עם מורשי החתימה של הספק .יש לדאוג לתיעוד השיחות שנערכו.



הביקורת ממליצה על ביצוע בדיקה תקופתית באמצעות כלים ממוחשבים כדי
לאתר חשבון בנק הזהה לשני ספקים שונים .


ה .חשבוניות מס
חלק קטן מספקי העירייה כמו עורכי דין ,מתכננים ,מנהלי פרויקטים וכן חלק קטן
מקבלנים שונים ,נוהגים להעביר לעירייה חשבונות תקופתיים או חשבונות ביניים על
ביצוע עבודה בפרויקט ורק לאחר העברת התשלום ע"י העירייה מנפיקים חשבונית מס.
יצויין כי רוב הספקים כאמור מנפיקים חשבונית עם מתן השירות/טובין ולא לאחר קבלת
התשלום.
החשבונות המועברים לתשלום ע"י ספקים אלו אמורים להיות מועברים כחשבונות
חלקיים ממוספרים ובהתאם להירשם בחו"ז הספק שבהנהח"ש כ "חשבון חלקי מס'
עבור שירות."...
נמצא כי העירייה אינה מקפידה תמיד שהחשבונות התקופתיים וחשבונות הביניים
המוגשים ימוספרו בהתאם )חש' חלקי  ,(....1,2,3וכתוצאה ישירה מכך גם הרישומים של
חשבונות אלו בהנהח"ש אינם נערכים לפי מס' חשבון או מס' כלשהוא אחר .כמו כן
הגזברות אינה מבצעת מעקב אחר החשבונות ששולמו ושאמורים לקבל בגינן חשבוניות
מס.
הביקורת מעירה כי מצב בו העירייה מעבירה תשלומים ספקים ללא חשבונות מס
מסודרות אלא על סמך חשבונות חלקיים עלול לפגום במעקב ובקרה שהעירייה אמורה
לבצע אחר תשלומיה ולטעויות ותשלומים כפולים.

הגשת חשבון ע"י הספקים במקום חשבונית מס טרם קבלת תשלום נעשה מהצורך של
ספקים אלו למנוע את מימון המע"מ ומס הכנסה בטרם קיבלו את התשלום מהעירייה על
הטובין/שירות.
הביקורת ערה לאפשרות שיש לאותם ספקים לקבל את התשלום בטרם הנפקת חשבונית
מס ,וכן ולצורך של אותם ספקים למנוע תשלומי מע"מ ומס הכנסה עוד בטרם קיבלו את
תמורתם בפועל ,במיוחד כאשר העירייה משלמת לספק עבור ביצוע עבודה לאחר המועד
שנקבע בחוזה ,אך עם זאת חייבת העירייה לשמור בקפדנות על ניהולה התקין של מערכת
תשלומים ובקרתה ובכך להקטין למינימום את הסיכונים הכרוכים בכך.
לצורך צמצום הסיכונים אלו העלולים לקרות כתוצאה מאי העברת החשבוניות ,ממליצה
הביקורת לדרוש מאותם ספקים את חשבוניות לאחר שהחשבונות אושרו לתשלום ע"י
הגורמים המוסמכים לכך וזאת לפני העברת התשלום בפועל ורישומם בפועל בהנהלת
חשבונות .בד בבד תודיע העירייה לקבלן על כוונתה להעביר לו את התשלום בתנאי שיהיה
עליו להנפיק חשבונית מס.
שיטה זו של קבלת חשבונית קרוב מאוד לביצוע התשלום ואולי אף באותו יום ,מאפשרת
למעשה לסייע לספקים מחד גיסא ,ומאידך יסייע לעירייה במניעת תקלות וטעויות אנוש
בתהליך אישור חשבונות ותשלומם ,בבחינת "זה נהנה וזה לא חסר".

 .7המלצות הביקורת
 7.1מבנה אירגוני
עיצוב מבנה הארגון תלוי בנסיבות ובסביבות עבודה שונות .ארגונים חייבים להתאים את עצמם
במידה רבה או מועטה ליכולות אישיות של בעלי התפקידים .הדבר נכון במיוחד כאשר מדובר
בגופים ציבוריים כדוגמת משרדי ממשלה ורשויות מקומיות .רצוי להתחיל על-ידי עיצוב הארגון
בנסיבות הקיימות כאמור אך עם זאת יהיה צורך בהמשך לבחון ולבצע שינויים במבנה הארגוני
ולנקוט בצעדים כדי להביא את הארגון למצב אידיאלי הטוב ביותר לארגון.

להלן הגדרת תפקידים החדשה כפי שראתה הביקורת להציע לנכון:
אא ..ממונה תקציבים ,רגיל ובלתי רגיל וממונה על ההכנסות
בתפקידו החדש יהיה אחראי על הנושאים הבאים:
 .1תקציב הרגיל :דיון עם אגפים על תקציבם ,הכנת תקציב ,התאמות תקציב ,אישור
תקציב סופי ,אישור תקציב במשרד הפנים ,בדיקה ובקרה על יעדי התקציב ,עדכון
תקציב ואישור דרישות רכש.
 .2תקציב בלתי רגיל :דיון עם אגפי העירייה להכנת תוכנית שנתית ורב שנתית ,הכנת
תוכנית פיתוח סופית ואישורה במשרד הפנים ,הגשת בקשות תקציבי פיתוח ממפעל
הפיס ומשרדי ממשלה.
 .3ממונה על ההכנסות :מעקב ובקרה אחר אגפי העירייה על דיווח ביצוע של תקציבי
פיתוח ותקציבים שוטפים למוסדות הממשלה ,מעקב אחר קבלת הכספים ,בקרה על
יעדי הכנסות של אגפי העירייה בתקציב הרגיל מהכנסות עצמיות וממשרדי ממשלה,
שימוש בתוכנת ניהול הכנסות לשם הפקת דו"חות תקופתיים.
בב ..סגנית גזבר וממונה חשבות:
בתפקידה החדש תהיה אחראית על הנושאים הבאים:


ממונה על כל נושא בדיקת החשבונות המוגשים לתשלום במסגרת התקציב הרגיל
והבלתי רגיל ,במסגרת חוזים ,חשבונות אשר יבדקו ויאושרו ע"י חשבת מטה בפיקוחה
וניהולה הישיר של סגנית הגזבר.



הזמנות שוטפות יבדקו ע"י חשבי האגפים השונים .באחריות סגנית הגזבר להנחות את
חשבי האגף על עבודתם ,הן בהדרכה פרונטאלית והן באמצעות העברה והטמעת נהלים
כתובים ומסודרים המגדרים את תהליכי העבודה ,אחריותם והסמכויות המוקנות להם.

גג ..חשבים אגפיים :כפיפות מקצועית לאגף הגזברות בלבד ,וכפיפות מנהלתית למנהלי האגפים
הרלוונטיים .סמכויותיהם יוגדרו בנהלים שתפרסם הגזברות כאמור .אופן עבודתם בתחומי
בדיקת חשבונות יבוקרו באופן שיטתי ובבדיקות מדגמיות שיערכו מעת לעת .כמו כן ידרשו
חשבי האגפים להגיש לממונה תקציבים דו"חות מעקב אחר הכנסות בהתאם לתקציב הרגיל
ובהתאם לביצוע עבודה במסגרת תקציב פיתוח.
דד ..עוזר גזבר ,אחראי תשלומים :במסגרת תפקידו יהיה אחראי על הכנת החומר לביצוע
תשלומים לספקים ובקרתם ,מעקב אחר תזרים המזומנים היומי ,מעקב אחר המחאות
עתידיות ,מעקב על הערבויות .לאור המלצת הביקורת חייבת להיות הפרדת סמכויות
בתפקידים שביצע עד למועד הביקורת כך שביצוע בדיקת חשבונות ופתיחת כרטיס ספק יבוצע
ע"י גורם אחר ,הביקורת מדגישה כי הגורם מעורב/אחראי על ביצוע תשלומים אינו יכול
להיות מופקד על ביצוע פתיחת כרטיס ספק ובדיקת חשבונות במקביל.
הה ..הנהלת חשבונות -ללא שינוי מהותי ,מנהלת חשבונות ראשית תהיה אחראית על פתיחת
כרטיס ספק ,כמו כן תהווה המחלקה גורם נוסף של בקרה על החשבונות המוגשים אליהם
לטיפול.
וו ..מדור שכר -ללא שינוי.
זז ..מזכירת האגף -שירותי מזכירות יינתנו לסגנית הגזבר ולממונה תקציבים הכוללים קבלת
דואר ורישומו ,טלפונים וכו'.
חח ..חשבת מטה -בתפקידה החדש תחדל לכהן כמזכירת סגנית הגזבר ,תעסוק בבדיקת חשבונות
לתשלום בכפיפות לסגנית הגזבר .יש לשקול קבלת מזכירה נוספת לאגף שתסייע במתן
שירותי מזכירות לכלל האגף במקום מזכירת סגנית הגזבר .יש לשקול קבלת מזכירה נוספת
למתן שירותי מזכירות לתקציבן וממונה חשבות .יש לשקול לקלוט עובד נוסף לתפקיד חשב
או תקציבן.

 7.2אישור חשבונות ותשלומים


הפרדת תפקידים בין מבצע התשלום לבין האחראי על פתיחת כרטיס ספק.



הפרדת תפקידים בין מבצע התשלום לבין בודק חשבונות לתשלום.



יש לדרוש מהספקים טופס מקור הכולל בתוכו חתימת החותם בשם החברה ,חתימתו של
רו"ח או עו"ד בדבר הסמכות של החותם בשם החברה וכן את חתימת הבנק לגבי אישור בעל
החשבון.



יש לדרוש מהספקים ,בנוסף לטופס החתום ,שק מקורי מבוטל.



יש לדרוש כתנאי להעברת התשלומים מכל הספקים חשבוניות מס מקור .ניתן לבקש זאת
קרוב ככל שניתן להעברת התשלום.



יש לכתוב ולהטמיע נוהל חדש המתאר את תהליך אישור חשבונות והגשתם לתשלום.



במסגרת נוהל אישור חשבונות ותשלומים יש להגדיר את הסמכויות ,האחריות של
המעורבים בתהליך אישור החשבונות הן באגפים והן בגזברות וכן את יחסי הגומלין ביניהם.



יש לכתוב נוהל המתאר את שיטת הבקרה הפנימית על אישורי החשבונות ע"י האגפים
ובכלל.



בדיקת חשבונות חוזים יבוצעו ע"י הגזברות בלבד בפיקוחה של הממונה על החשבות וסגנית
גזבר.



בדיקת חשבוניות של הזמנות שוטפות במסגרת מערכת רכש יבוצע ע"י חשבי אגפים בפיקוח
ובקרה של הממונה על החשבות וסגנית הגזבר.



חשבונות של הזמנות רכש של אגפים שאין להם חשב אגפי יבדקו ע"י מח' חשבות או ע"י מח'
הנהח"ש.



חובה על כל החשבים האגפיים להיות בעלי השכלה בתחום הכספי כלכלי.



החשבים האגפיים יחויבו לעבור הדרכה על עבודתם ועל תפעול המערכות הפיננסיות.

 7.3מיחשוב


שימוש במערכת ממוחשבת לניהול הכנסות.



שימוש בכל האפשרויות הממוחשבות של תוכנת חוזים.



מתן הרשאות לחשבים האגפיים לצפייה במערכות הנהח"ש ותקציב.



מתן הרשאות לחשבים האגפיים לתפעול חלק ממערכות הפיננסיות כגון ניהול הכנסות,
חוזים.



שימוש בתוכנת ניהול הכנסות באגפים.



הדרכת החשבים האגפיים לתפעול המערכות הממוחשבות.

גזבר
מנהל האגף
מזכירת הגזבר
והאגף
סגנית גזבר
והממונה על
החשבות

עוזר גזבר
אחראי תשלומים
וערבויות

גביה

חשב/ת חינוך

מדור שכר

הנהלת חשבונות

ממונה תקציב רגיל
ובלתי רגיל והכנסות

מח' רכש

חשב/ת רווחה

חשב/ת הנדסה

חשב/ת שפ"ע

חשבת מטה

ח.

רישום וארגון מידע –
נכסי העירייה

רישום וארגון מידע -נכסי העירייה
 .9כללי
במהלך חודש ספטמבר  2010ערכתי ביקורת בנושא ניהול ורישום נכסי העירייה.

 .10מטרות הביקורת
•

בדיקת נאותות רישום נכסי העירייה )לרבות ,ניהול ספר נכסים וספר הקצאת קרקעות(.

•

ניהול וארגון מידע על נכסי העירייה.

•

ממשקים ויחסי גומלין עם אגפים ומחלקות העירייה השונות.

יודגש כי הביקורת לא עסקה בתהליכים של הקניית זכויות שימוש של קרקעות ומבנים
עירוניים בפטור ממכרז ,ללא תמורה או בתמורה סמלית אלא בניהול מחלקת נכסים
וארגון מידע לגבי נכסי העירייה.

 .11הפעולות שבוצעו
.11.1

שוחחנו עם בעלי התפקידים הבאים:



מנהל מחלקת נכסים



יועמ"ש



אדריכלית העיר אגף הנדסה



קב"ט העירייה



מתכנן העיר ,אגף הנדסה

 3.2עיינו במסמכים הבאים:


רשימת נכסי עירייה כפי שמופיעה במחלקת נכסים.

 .12הבסיס החוקי


פקודת העיריות סעיפים 188-189



תקנות הרשויות המקומיות )ניהול פנקסי זכויות במקרקעין( תשכ"ז 1967



חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( תשל"ב 1972

 .13מבוא
.13.1

סקירה כללית

א .המקרקעין הם אחד המשאבים העיקריים של הרשות המקומית והם מוחזקים כנאמן של
הציבור ולמענו .כדי לשמור על משאב זה ולהחזיקו לתועלת הציבור ,נקבעו בפקודת
העיריות הוראות המבטיחות שימוש במקרקעי העירייה תוך קיום בקרות על פעולות
העירייה בנוגע לנכסיה .הפקודה מתירה לעירייה להשכיר מקרקעין או לתת רשות שימוש
בהם לתקופה של עד חמש שנים )ללא אישור שר הפנים(.
ב .העירייה מעמידה מקרקעין שבבעלותה לשימושם של אחרים על ידי השכרתם ,בין
בשכירות חופשית בין בשכירות מוגנת על פי חוק הגנת הדייר ,על ידי מתן רשות שימוש
בהם ועל ידי החכרתם.
ג .בין הזכויות האפשריות במקרקעין ,על פי חוק המקרקעין התשכ"ט ,1969-מוכרת זכות
הבעלות וזכות השכירות.
 .1השכירות מוגדרת בסעיף  3לחוק" :זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין
ולהשתמש בהם שלא לצמיתות".
 .2הפסיקה פיתחה זכות נוספת של רישיון במקרקעין )בר רשות( ,כזכות שאינה
נושאת סממנים קנייניים .הזכות היא מתן רשות שימוש במקרקעין.
 .3מתן רשות שימוש במקרקעין ללא כוונה להקנות בה סממנים קנייניים ,בין אם
היא ניתנת בתמורה בין אם לאו.
 .4אפשר לראות בזכות רשות השימוש במקרקעין זכות מכוח סעיפים  21ו 31-לחוק
השכירות והשאילה ,התשל"א ,1971-העוסקים בזכות שהוקנתה ,בתמורה או
שלא בתמורה ,להחזיק בנכס ולהשתמש בו שלא לצמיתות.
 .5ההבדלים העיקריים בין שכירות לרשות שימוש הם ,אפוא ,ששכירות היא זכות
קניינית במקרקעין הניתנת בתמורה ,בעוד שרשות שימוש היא זכות שימוש

במקרקעין ללא כוונה להקנות זכות בעלת סממנים קנייניים ,בתמורה או שלא
בתמורה.
 .6עם זאת ,ההבחנה בין שכירות ובין רשות שימוש אינה תמיד חד משמעית ,ולכן,
לעניין סעיף ) 188ב( לפקודת העיריות ולעניין זה בלבד )אישור שר הפנים אם
התקופה היא לחמש שנים או יותר( ,יש לראות חוזה רשות שימוש כ'השכרת
מקרקעין' .לאור האמור ,אם חוזה רשות השימוש הוא לתקופה של חמש שנים
ויותר ,הוא טעון אישור של שר הפנים.
 .7אין נפקא מינה אם תקופת החוזה היא פחות מחמש שנים ,אך ניתנה אפשרות
להארכה בתקופות החורגות מפרק זמן זה .כלומר גם תקופה נוספת נכללת
בתקופת החוזה ,לצורך החלת סעיף )188ב( הנ"ל.
 .8לאחר תום חמש שנים של מתן רשות שימוש בנכס ,ובכלל זה רשות שימוש
המתחדשת מדי שנה ,הדרך להאריך את תקופת רשות השימוש היא הבאת בקשה
חדשה לאישור מועצת העירייה .בקשה זו כמוה כבקשה חדשה.
 .9יודגש כי חוזה רשות השימוש שתקופתו מסתיימת אינו מקנה למשתמש כל
עדיפות על פני גוף אחר המבקש לקבל רשות שימוש בנכס ,ולכן אפשר לראות
בהארכת רשות השימוש הקצאה חדשה ,הטעונה ,על פי הוראותיה ,אישור של שר
הפנים.
ד .בנוסף להוראות הנ"ל קיים נוהל משרד הפנים הקובע כללים לעניין הקצאת מקרקעין על
פי נוהל זה ,אפשר להקצות מקרקעין בדרך הרגילה המפרטת בו או בהליך מקוצר שחל
במקרה של הקצאה לתקופה של פחות משנה.
 .1בחוזר מנכ"ל משרד הפנים שמספרו  4/2001פורסמו עקרונות להקצאת קרקעות
ומבנים עירוניים בפטור ממכרז ,ללא תמורה או תמורה סימלית .בעקרונות
נקבעו תנאי סף ,הבחנה בין שימושים ,קהל היעד ,מענה לצרכי הציבור ,התאמה
בין הנכס לפעילות המבוקשת ועוד .העקרונות בנושא הקצאות קרקע ומבנים
הוצגו בישיבת מועצת העירייה מיום .11.4.02
 .2בחוזר מנכ"ל משרד הפנים שמספרו  5/2001מחודש ספטמבר  2001פורסם הנוהל
המלא בנושא ובחוזר מנכ"ל משרד הפנים  6/2002מיום  9.3.03פורסם הטיפול
בקרקעות בתקופת מעבר בעניין הקצאות קרקע טרם פרסום הנוהל ,כפי שאושרו
ע"י מועצת הרשות או בטרם אושרו על ידה.
 .3נוהל זה מחייב ,בין אם מדובר בהחכרת קרקעות של העירייה ובין אם מדובר
בשכירות או במתן רשות שימוש במבנים קיימים.

 5.2מבנה ותיאור תפקיד מחלקת נכסים
א .ניהול הנכסים בעיריית בית שמש מבוצעת באמצעות מח' נכסים באחריות מנהל
מחלקת נכסים בלבד ,המחלקה מרכזת ומטפלת במכלול נושאים שעיקרם כדלהלן:


טיפול בהקצאת קרקע בהתאם להחלטת הרשות



סיפוק מידע לגורמי העירייה השונים בכל מה שקשור למבנים וקרקעות.



טיפול בהסכמי חכירה ורישומי זכויות.



ניהול ההתקשרויות החוזיות של הרשות בכל הקשור לנכסים העירוניים :השכרה
ושכירות ,מכירה ורכישה ,חכירה והחכרה של נכסים.



רישום הנכסים על שם הרשות בפנקסי מקרקעין.

ב .מנהל מח' הנכסים הנוכחי מונה ב-מרץ  2008ועם כניסתו לתפקיד החל באיסוף וריכוז
החומר הקיים של נכסי העירייה מאגף הנדסה ומארכיון העיר.
ג .לכל הדעות קיים מכלול רחב מאוד של פעילויות שאותן אמורה לבצע מח' נכסים הלכה
למעשה בניהול הנכסים שהעירייה מחזיקה ,וכן בנכסים שהעירייה מקצה למאות
המוסדות במסגרת הקצאות קרקע ,פעילות שדורשת כח אדם ומשאבים לצורך הניהול
השוטף ,הפיקוח והבקרה מול המוסדות השונים.

 .6עיקרי הממצאים:
א .מחלקת נכסים אינה מנהלת רישום של הזכויות בנכסיה ,בהתאם למה שנקבע בתקנות
הכולל רישום מסודר בכרטיס ובספר נכסי דלא ניידי.
ב .מועצת הרשות לא הסמיכה את מנהל הנכסים או עובד אחר של הרשות להיות כרשם
העירייה.
ג .העירייה לא ביצעה סקר נכסים הכולל פעולות של איתור נכסים ואיתור חלקות
בהשוואה לקיים בפועל ולרישומים בלשכת המקרקעין.
ד .אין בידי המחלקה נהלים כתובים ומסודרים המגדירים תהליכים שונים במחלקה
ונהלים המתארים את יחסי הגומלין בין מחלקות אחרות בעירייה.
ה .חוסר תיאום בין מחלקת נכסים לבין אגף הנדסה במתן היתרי בניה למוסדות ציבור.
ו .העדר פיקוח ובקרה אחר ניהול הפעילויות והשימוש בנכסים שבאחריות אגפי חינוך,
ספורט ואירועים ,חירום ובטחון.
ז .לא נחתמו הסכמים עם מוסדות שהוקצו להם קרקעות ומבנים ,והסכמים שפג תוקפם
– לא חודשו.
ח .כל החוזים שנחתמו עם המוסדות במסגרת הקצאות קרקע לתקופה העולה על  5שנים
לא אושרו ונחתמו ע"י משרד הפנים.
ט .דירות עמידר המוחזקות ע"י העירייה נמסרו לעמותות ללא הסכם שימוש בתוקף.
י .מחלקת נכסים אינה מפקחת ואינה מבצעת מעקב אחר המבנים שנתנו למוסדות
במסגרת הסכם שימוש.

 .7פירוט הממצאים
 .7.1כללי
בהתאם לתקנות הרשויות המקומיות )ניהול פנקסי זכויות במקרקעין( ,תשכ"ז 1967-העירייה
תנהל רישום של הזכויות בנכסיה ,כלהלן:
א .פנקס זכויות מקרקעין :כל רשות מקומית תנהל פנקס מיוחד שבו תרשום זכויותיה
במקרקעין )להלן  -פנקס המקרקעין של הרשות המקומית(.
ב .חלקי פנקס המקרקעין :פנקס המקרקעין של הרשות המקומית יהיה מורכב מחלקים
אלה:
 .1כרטיסי נכסי דלא-ניידי לפי טופס א' שבתוספת הראשונה.
 .2ספר נכסי דלא-ניידי לפי טופס ב' שבתוספת הראשונה.
הרישום בפנקס חייב להיעשות באמצעות הודעות המפרטות את בעלי הזכויות בנכס ,מצבו,
פעולות רישום בפנקסי לשכת רישום מקרקעין ושינויים שנערכו בנכס .אישור לסטייה מתקנות
אלו יינתן עפ"י התקנות אך ורק ע"י שר הפנים לתקופה מוגבלת מראש.
העירייה אינה מנהלת רישום של הזכויות בנכסיה ,בהתאם למה שנקבע בתקנות הכולל רישום
מסודר בכרטיס ובספר נכסי דלא ניידי.
יודגש כי מח' נכסים לא ניהלה אי פעם רישום מסודר של הנכסים שברשותה ועם כניסתו של
מנהל חדש במרץ  2008כאמור הוא החל לאסוף מידע ולצלם מסמכים של כל הנכסים ,המצויים
באגף הנדסה ובארכיון העיר ,וחלקו היה מצוי בתיקים במח' נכסים.
על פי טענת מנהל אגף נכסים החומר שנרשם ונאסף יהווה בעתיד כבסיס מידע שירשם בספר
נכסים.

 7.2רשם נכסים ורישומם בפועל
א .רשם הנכסים – סעיף  4לתקנות קובע כי מועצת הרשות המקומית תסמיך אחד
מעובדיה להיות רשם נכסים ומתפקידו יהיה לנהל את פנקס המקרקעין של
הרשות המקומית לפי התקנות.
ב .רישום הנכסים – סעיף  5לתקנות קובע כי רשם הנכסים ירשום בפנקס
המקרקעין של הרשות המקומית כל זכות במקרקעין לטובת הרשות המקומית

וכן כל זכות במקרקעין של הרשות המקומית לטובת אדם אחר ,תוך חודש ימים
מיום שנוצרה.
ג .עוד קובעות התקנות כי לא יעשה שום רישום בפנקס המקרקעין של הרשות
המקומית אלא על ידי רשם הנכסים או עובד אחר של הרשות המקומית שהורשה
על ידיו באישור המועצה.
ד .העירייה לא פעלה בהתאם לתקנות בכך שמועצת הרשות לא הסמיכה את מנהל
הנכסים או עובד אחר של הרשות להיות כרשם העירייה.

 7.3סקר נכסים
איסוף מידע על נכסי המקרקעין של העירייה – ביצוע סקר על נכסי העירייה חשובה לשם
קבלת מידע מלא על כל הנכסים שבבעלות העירייה.
נמצא כי העירייה לא ביצעה סקר נכסים הכולל פעולות של איתור נכסים ואיתור חלקות
בהשוואה לרישומים בלשכת המקרקעין.
יצויין כי דו"חות ביקורת מבקר המדינה וכן דו"חות משרד הפנים על רשויות מקומיות
אחרות מציינים כי לא נערכת בדיקת השוואה בין הרישומים של הרשויות ובין רשם
המקרקעין וכתוצאה מכך המידע שהיה ברשות שונה מהמידע בלשכת המקרקעין.
 .1מנהל המחלקה מסר לביקורת כי בעבר נעשה ניסיון להשיג מידע מרוכז ממינהל מקרקעי
ישראל לגבי הבעלויות של כל חלקה וחלקה בגושים הרלוונטיים בעיר ,אולם ניסיון זה לא
צלח מכיוון שהעלות שדרש המינהל לצורך הפקת הדו"ח הנדרש היתה למעלה מ50 -
אלש"ח ,סכום שהעירייה לא היתה מוכנה לשלם משום שלא היה סביר בעליל.
 .2לדעת הביקורת ,חיוני לערוך סקר נכסים ופוטנציאל של קרקעות שהוקצו או המיועדות
לצורכי ציבור בכל שטח העיר .סקר זה יאפשר לעירייה לקבל מידע מקיף על כל הנכסים
העירוניים תוך עדכון פרטי הנכסים ,וכן יאפשר קבלת תמונה תכנונית כוללת של כל אזור
בעיר שתשפר בין היתר את הבדיקה ואת הטיפול בבקשות להקצאות.
 .3עם קבלת החלטה על ביצוע סקר הנכסים יש לבחון את הכדאיות הכלכלית ולבדוק עלות
מול תועלת של ביצועו על ידי חברה חיצונית או על ידי מחלקת נכסים בתוספת כח אדם.
 .4מנהל מחלקת נכסים סבור כי האופציה של ביצוע סקר הנכסים על ידי המחלקה עדיפה
הן ברמת ההשקעה הכלכלית הכרוך בביצוע הסקר והן ברמת שימור המידע וטיב השירות
לטווח ארוך עם מתן מענה איכותי הנדרש ממחלקת נכסים.

 .7.4ממשקים עם אגפים ומחלקות אחרות
חלק מהאגפים בעירייה זקוקים לצורך עבודתם למידע הקשור לתחום נכסי העירייה ביניהם:
א .אגף ההנדסה
שיתוף הפעולה בין אגף הנדסה למח' נכסים הכרחי לצורך תכנון פני העיר והכנת פרוגראמה
לצורכי ציבור לשם קביעת ייעודי ומכסות קרקע שיוקצו למוסדות בכל תחום ,באופן שנועד
להבטיח הספקת שירותים ציבוריים לאוכלוסייה כבר מראשית תהליך תכנון שכונות ,תוך
ייעול השימוש בקרקעות וחיסכון בהן ,רישום הפקעות ועוד.
בקשות להיתר -מנהל מח' נכסים ציין בפני הביקורת כי שיתוף הפעולה בין מחלקת הנדסה
לבין מחלקת נכסים חלקי ביותר ובלתי עקבי ,בכל מה שקשור לדיון ואישור תוכניות בבקשות
להיתר או לשימוש חורג על שם עיריית בית שמש וכן בבקשות המוגשות ע"י מוסדות ועמותות
לבנייה על קרקעות העירייה )ובכלל זה הנחת מבנה נייד(.
בקשות להיתר בניה או שימוש חורג על שם מוסדות שונים מובאות לדיון ללא תיאום עם
מחלקת נכסים על מנת לבדוק אם נתנה זכות שימוש בקרקע ,בהתאם לנוהל הקצאות קרקע,
למוסד המבקש את היתר הבניה .כתוצאה מכך נוצרה תופעה של מתן אישור בנייה למוסדות
שונים על נכסים וקרקעות שבבעלות העירייה ללא שמוסדות אלו קיבלו את אישור מחלקת
נכסים.
יצויין כי בתאריך ד' בתשרי תשע"א ) ,(12.9.10שלח היועמ"ש מכתב ליו"ר וועדת משנה
לתכנון ובניה ולמהנדס הוועדה ,וזאת בהמשך להנחייה והוראת מנכ"ל ,מכתב שבו הוא
מתריע על התופעה של דיון בבקשות מעין אלו כאמור .במכתבו כתב היועמ"ש הנחיות
מפורשות כיצד לפעול בבקשות להיתר ע"י העירייה או ע"י מוסדות ועמותות.

ב .המחלקה המשפטית
שיתופי פעולה לצורך טיפול במכלול תביעות העירייה בנושא מקרקעין ונכסים ,מתן חוו"ד
בנושא הקצאות קרקע ,הכנת חוזי שכירות ,מכירה/קניה של נכסי העירייה ועוד.
מתוך בחירה ורצון לקצר את תהליך וזמן המתנה של מבקשי הקצאות ,מחלקת נכסים
מטפלת בחוזים ועיקר שיתוף הפעולה עם המחלקה המשפטית היא ברמת הייעוץ ובקרת
החוזים הנערכים .יש לציין לשבח את שיתוף הפעולה בין מחלקת נכסים למחלקה המשפטית.

ג .אגף חינוך ,בטחון וחירום ,ספורט ואירועים
תחזוקה ותפעול הנכסים אשר בתחום אחריותם .בין יתר תפקידיה של מחלקת הנכסים ,היא
אחראית על ארגון המידע הנוגע לנכסים שהאחריות לתפעולם המלא בידי האגפים הנ"ל
כאמור.
מבדיקת הביקורת לגבי נכסים שבתפעול העירייה נמצא כי אין תיאום בין מחלקת נכסים
חינוך ,בטחון ,אירועים וספורט ,לבין מחלקת הנכסים בכל מה שקשור להעברת מידע אודות
נכסים אלו כדוגמת זכות השימוש הניתן לפעילויות ,שינויים במבנים ,שיפוצים ,וכן כל מידע
אחר רלוונטי לתיעוד ה"היסטוריה" של הנכסים.
כתוצאה מכך נמנעת ממחלקת נכסים ,כיחידה האחראית על תיעוד וארגון מידע על כלל נכסי
העירייה ללא יוצא מן הכלל ,היכולת והאפשרות לתעד את הפעולות הנעשות בנכסים אלו
ולתעד וכן לבצע פיקוח ובקרה על השימוש במבנים והכספים הנגבים בגין פעילויות
המבוצעות בנכסים אלו.
הביקורת מציינת לטובה את ניהול הנכסים שבאחריות אגפים אלו אשר מתבטא בטיפול
ומעקב אחר תפעולם השוטף .הביקורת מציינת במיוחד לשבח את ניהול הנכסים שבאחריות
אגף אירועים ספורט אשר בא לידי ביטוי בשדרוג אולמות ספורט והעלאת הכנסות העירייה
מהשכרות האולמות לגורמי חוץ.
הביקורת מעירה כי על מחלקת נכסים ליזום פעולות להידוק התיאום בין המחלקות השונות
כדוגמת חינוך ,אירועים ,ספורט ,הנדסה וכו' בעזרת פרסום נהלים מתאימים שיגדירו את
יחסי הגומלין בין האגפים למח' נכסי ויחייבו את האגפים לפעול על פי נהלים אלו.

 7.5מערכת לניהול נכסים
קיומה של מערכת לניהול נכסים הינה חשובה מאוד לשם ניהול ,שליטה ובקרה על מאגר נכסי
העירייה .התוכנה אמורה לתמוך ולאגור בתוכה מידע על התהליכים התכנוניים ,וההיבטים
הכלכליים ,המשפטיים והתפעוליים של הנכסים.
במח' נכסים קיימת מערכת לניהול נכסים של חברת בר טכנולוגיות ,בפועל המערכת לא בשימוש
ולא תופעלה כלל ע"י מח' נכסים ונתונים על נכסים לא הוזנו למערכת.
מידע לגבי נכסי העירייה מוזנים כאמור בקבצי אקסל שבנה מנהל המחלקה ולא במערכת ניהול
נכסים כנדרש .יצויין כי בקבצים קיימים נתונים חלקיים לגבי המידע של נכסי העירייה ונדרש
לבצע עבודה מקיפה לגבי כל הנכסים שבידי העירייה.

הביקורת מעירה כי חיוני שעם תפעולה המלא של המערכת ע"י המחלקה ,תינתן למחלקות
והאגפים הנדרשות למידע בנושא נכסי העירייה הרשאה לצפות במערכת ניהול נכסים .מה גם
שהרשאה כזו תהווה למעשה בקרת שלמות בטיפול נכסי העירייה.
מנהל מחלקת נכסים בתגובתו לדו"ח הביקורת מסר לביקורת כי מערכת הנכסים הקיימת היום
במחלקה היא מערכת חדשה יחסית שהחליפה מערכת ישנה שלא עודכנה במשך שנים ארוכות
והמידע הבסיסי שהיה מצוי בה היה מידע חלקי ביותר .עוד מסר מנהל המחלקה כי בסמוך
לקבלת המערכת החדשה החליטה ההנהלה לצמצם את מצבת כוח האדם שבמחלקה שכלל עובד
נוסף במשרה מלאה.
לאחרונה בהנחיית המנכ"ל התקבל עובד זמני שעתי לצורך תפעול ראשוני של מערכת הנכסים
הממוחשבת.

 7.6ביקורות ופיקוח על השימוש בקרקע ובמבנים העירוניים
נוהל הקצאות קרקע קובע כי הרשות המקומית תקיים פיקוח על מילוי התנאים להקצאת הקרקע
ועל השימוש בה .בין השאר יכלול הפיקוח ביקור בקרקע לפחות פעם אחת בשנה .על הביקור יערך
דו"ח על טופס שיקבע לעניין זה.
נמצא כי מח' נכסים לא ביצעה בעבר ואינה מבצעת בהווה ביקורות וסיורים בקרקעות שהקצתה
וכן לא מבצעת סיורים במבנים שבשימושה ולא במבנים שנתנו במסגרת זכות שימוש .כתוצאה
מכך ,עלולים להתגלות בעתיד נזקים רציניים במבנים העירוניים ,שעלות תיקונם בעתיד תהיה
גבוהה.

 7.7סיווג הזכויות שהעירייה מקנה במקרקעיה
הזכויות שהעירייה מקנה לגורמי חוץ בנכסיה יכולות להתממש באחד מהאופנים האלה:
א .זכות שימוש של מבנים עירוניים בפטור ממכרז ,ללא תמורה או בתמורה סימלית
העירייה מעמידה מבני קבע ומבנים ניידים הנרכשים ע"י העירייה לשימושם של מוסדות
ציבור וחינוך ,בין שמדובר בגורמים מוכרים שאינם רשמיים ובין בגורמים פרטיים ,להפעלת
גני ילדים ,בתי ספר יסודיים ,חטיבות ביניים ובתי ספר על-יסודיים.
נמצא כי הסכמים רבים שהיו אמורים להיחתם עם עמותות וגופים ציבוריים שקיבלו מבנים
מהעירייה במסגרת זכות שימוש ,לא נחתמו עדיין וכן לא חודשו הסכמים שפג תוקפם.
במחלקת נכסים קיים מעט מידע הכולל הסכמים לגבי הקצאות שנעשו לפני שנות ה 2000-וגם

אלו שקיימים פג תוקפם ,ללא שנעשתה פעולה לחידושם .משנת  2000ואילך נחתמו יותר
הסכמים אך אחוז ניכר מההסכמים הנוספים הקיימים ,פג תוקפם.
בתאריך  15.11.10שלח היועמ"ש מכתב לממונים על החינוך החרדי בעירייה ובו הוא מודיע
להם כי בהתאם להודעתו של ראש העיר בכנס מנהלים שנערך לכלל מנהלי מוסדות החינוך
)רשתות ,מוכר שאינו רשמי ופטורים( ,החל מיום  1.1.2011תפסיק העירייה להעביר תקציבים
למוסדות אשר לא יסדירו את הסכמי השימוש שלהם בגין המבנים העירוניים שנמסרו להם.
במכתבו ציין היועמ"ש כי נכון למועד שליחת המכתב ,טרם הסדירו המוסדות את נושא ביצוע
והשלמת נוהל הקצאת מקרקעין על כל המשתמע חרף האמור ,וזו בניגוד להנחיות ולמינהל
התקין ,למעט מספר בודד של מוסדות .יש לציין כי מכתב זה הניב אמנם מספר קטן של פניות
למחלקה אולם היקף הפניות להסדר הנושא היה מאוד קטן ולא מספק.
הביקורת מעירה כי על מחלקת נכסים בשיתוף פעולה עם היועמ"ש ,מנכ"ל ,גזברות
והממונים ,לפעול ביתר שאת להפעלת נוהל הקצאות ,במיוחד לגבי הנכסים שלגביהם לא
חודשו ההסכמים עם העמותות.
הביקורת מתריעה כי מתן רשות השימוש ללא חוזה חתום עלול לשמוט מידי העירייה את
האפשרות לתבוע את המשתמש במקרה של אי עמידה בתנאי החוזה או במקרה של גרימת
נזק.

ב .מבנים ניידים
קצב הגידול בעיר בעשור האחרון גדל מאוד ,חל אכלוס מואץ במספר תושבי העיר אשר הביא
לפעילות נרחבת ולגידול מספר התלמידים ,בעיקר בחינוך המוכר שאינו רשמי ובמוסדות
הפטור .בעקבות התפתחות מואצת זו של העיר נדרשה העירייה להיערך לאיכלוס מאות
תלמידים במבנים ניידים ובמקביל לבניית כיתות לימוד חדשות.
העירייה מצאה עצמה עומדת בפני מציאות חדשה ובפני אילוצים אמיתיים בעת פתיחת שנת
הלימודים ,וזאת כאמור לאור מורכבות האוכלוסיות בעיר וריבוי המבורך של תלמידים
במוסדות לא רשמיים והצורך במתן פתרונות דחופים ומידיים .כתוצאה מכך הקצתה העירייה
למוסדות שונים מבנים ניידים וקרקעות להצבת מבנים לצורך אכלוס מיידי של תלמידים
לקראת פתיחת שנת הלימודים.
הממצאים מעלים כי אין בידי מחלקת נכסים מידע על מספרם הכולל של מבנים ניידים
שבבעלות העירייה ושנרכשו על ידה ,אין רישום במחלקת נכסים לאיזה מוסדות הוקצו מבנים
ניידים ,חסר מידע על מספר המבנים שהוקצו לכל מוסד ועוד.
מנהל המחלקה ציין כי המידע הקיים לגבי מבנים ניידים שבבעלות העירייה הוא מידע חלקי
ביותר ,ואף חלקו של מידע זה אינו רלוונטי עקב העברת מבנים ממוסד אחד למשנהו.

מחלקת נכסים הביאה לידיעת הביקורת כי עשרות מבנים ניידים הועברו למוסדות שונים,
בעיקר למוסדות חינוך ,במיוחד בתקופה בה החלה תאוצת בניה ואיכלוס בעיר בית שמש
החדשה ,ללא כל תהליך מוסדר של הקצאה בוועדת הקצאות ,וללא ידיעת יו"ר ועדת הקצאות
ומנהל מחלקת נכסים ,יצויין כי הקצאות אלו הובאו לדיון בדיעבד לאחר מעשה בניגוד לנוהל
הקצאות קרקע.
הביקורת מעירה כי העירייה לא דאגה לאורך שנים ,לבצע רישום ובקרה על המבנים הניידים
שבבעלותה ושהועברו למוסדות וגופים שונים בעיר.
הערת הביקורת:
כל מתן זכות שימוש בנכס עירוני ובכלל זה בי"ס ,קרוואן או שטח עירוני עליו יונחו
קרוואנים פרטיים ,מחייב קיום נוהל הקצאות קרקע .בנוסף ,קיים נוהל של משרד החינוך
בעניין נוהל העמדת מבנה שנבנה מתקציבי המדינה לשימושו של מוסד חינוך שאינו
רשמי /אינו בבעלות רשות מקומית ,ע"י רשות מקומית.
בנוהל משרד החינוך כאמור קיימות הנחיות מפורשות בכל הנוגע לאופן מסירת מבנים
שנבנו מתקציב המדינה .בין היתר קובע הנוהל כי הרשות המקומית חייבת לפעול עפ"י
הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים והוראות כל דין החל על העניין ,עת ביקשה להעמיד
את המקרקעין לרשות אותו מוסד  /בעלות.
אין ספק שהעירייה נמצאת בפני אילוצים אמיתיים בעת פתיחת שנת הלימודים וקבלת
החלטות במצבים לא ברורים או במצבים שהעירייה לא גרמה להם ,במיוחד לאור
מורכבות האוכלוסיות בעיר וריבוי המבורך של תלמידים במוסדות לא רשמיים והצורך
במתן פתרונות דחופים ומידיים ,אך למרות זאת חייבת היא לפעול על פי נוהל הקצאות
קרקע.
בכדי להקל בנושא הקצאות ,במיוחד למקרים של פתיחת שנה"ל וכו' ,פרסם משרד הפנים
תיקון לנוהל הקצאה קצרה של מקרקעין  ,6/2002בו הוא קבע כי בנסיבות האמורות יחול
הליך מקוצר שבמסגרתו יוגשו בקשות או התנגדויות במשך 14יום ,מיום פרסום
ההקצאה.
עם כל הקשיים המובנים שבפתיחת שנת לימודים נדרש מהנהלת העירייה להתחיל בהליך
של הקצאות למוסדות החינוך מוקדם ככל שניתן ולעשות כל מאמץ בשיתוף כל הגורמים
הרלוונטיים הקשורים ,להסדרת ההליך בהתאם לנוהל המחייב.
יצויין כי בהודעה שפורסמה מטעם סגן ראש העיר ממונה חינוך חרדי בנושא תשלומי
חשמל למוסדות הובהר כי בקשות לתשלומי חשמל יטופלו בכפוף להסדרת הליך
ההקצאה של השטח/בנין/קרוון בו שוכן המוסד )מול מחלקת נכסים( ולחתימת הארכת
חוזה עם העירייה  ,במודעה הודגש כי מוסד שלא יסדיר את החוזה עם העירייה לא
יועברו אליו תקציבי חשמל וכדו'.

ג .הקצאות קרקע לבניה עצמית במסגרת הסכמי חכירה
החכרת נכסים עירוניים נעשית למטרות בניה של מוסדות לתועלת הציבור .תקופת החכירה
היא ל 25-שנים כאשר ניתנת האפשרות להארכה לתקופה נוספת.
הביקורת ביקשה ממנהל מחלקת נכסים נתונים על כל הגופים והמוסדות שהוקצתה להם
קרקע לבניה עצמית והאם קיים לגביהם חוזה חתום בתוקף .ממח' נכסים נמסר לביקורת כי
למרבית המוסדות שהוקצה להם קרקעות במסגרת הקצאות קרקע אין הסכמים חתומים וכן
ישנם לא מעט חוזים שתוקפם פג מזה זמן מה.
עפ"י נוהל הקצאות קרקע שפורסם בחוזר מנכ"ל  5/2001נקבע כי חוזים במסגרת הקצאות
קרקע טעון אישור מועצת הרשות המקומית )חוזה מעל  5שנים( לפי סעיף  188לפקודת
העיריות )סעיף 190א' לצו המועצות המקומיות)א( התשי"א  -1950בהתאמה( ואישור שר
הפנים  ,הכל בכפוף להוראות הדין.
הממצאים מהביקורת מעלים כי כל החוזים שנחתמו במשך שנים שעברו ועד למועד עריכת
הביקורת עם המוסדות שהוקצו להם קרקעות לתקופה שמעל ל 5-שנים לא נחתמו ע"י שר
הפנים כנדרש מהנוהל ומפקודת העיריות.
יצויין כי לפני מס' שנים העבירה העירייה למשרד הפנים מס' מצומצם של חוזים לאישורו אך
משרד הפנים לא אישר את החוזים וסרב לטפל בהם היות ולא הוגשו בהתאם לנוהל הקצאות
קרקע .העירייה מצידה לא הגיבה וללא נקטה בפעולות להסדיר את העניין מול משרד הפנים
לגבי חוזים שהוגשו ונדחו וכן לגבי חוזים אחרים.

ד .דירות בבעלות העירייה
עיריית בית שמש מחזיקה  9דירות של עמידר לפי הפירוט כדלהלן:


דירות ברח' הרצל -המוחזקות ע"י מדרשת בית שמש ,כאשר בשלוש דירות מתגוררים
בני שירות לאומי ובדירה הרביעית מתגוררים שני רכזים של המדרשה.



דירה אחת ברח' הגפן -דירה ריקה.



שתי דירות ברח' האיריס -משמשות כמועדוניות אחת בניהול עמותת קהילה ושניה
בשימוש מורות חיילות)ארץ מורשת(.דירה אחת ברח' סביון -מוחזקת באופן רשמי
ע"י תושבת במסגרת פתרון דיור שהעירייה נתנה לגברת בעבר הרחוק.



דירה ברח' הרצל  -610דירה ריקה ,לאחרונה נקנתה ע"י העירייה מעמידר ומתנהל
משא ומתן עם גורם נדל"ני למכירתה.

נמצא כי הדירות ברח' הרצל שבחזקת מדרשת בית שמש וכן הדירות המשמשות
כמועדוניות שבחזקת עמותת קהילה נמסרו לגופים אלו ללא הסכם שימוש חתום כנדרש
עם העירייה וללא הליך מסודר למתן זכות שימוש במסגרת ועדת הקצאות.
לביקורת נמסר על ידי מנהל מחלקת נכסים כי היה ניסיון מצידו להחתים את מדרשת
בית שמש על הסכם שימוש לדירות אלו אך ללא הצלחה .כמו כן לא נמצא במחלקת
נכסים מידע וחוזים חתומים לגבי דירות ברח' האיריס המוחזקות על ידי עמותת קהילה
ועל ידי מורות חיילות.

 .8סיכום
רישום וניהול מידע של כלל נכסי העירייה חשוב לקבלת החלטות לשימוש מושכל ונכון בעתודות
המקרקעין לצורכי ציבור ,בהקצאת מקרקעין לארגונים ציבוריים הזכאים לקבל מקרקעי ציבור
וברישום של בעלות העירייה ושל זכויות אחרות שהעירייה זכאית להן על פי חוק במקרקעין
שהעירייה רוכשת או חוכרת.
בתחום השימוש בנכסי העירייה ,מחלקת הנכסים אמורה להיות אחראית על ביצוע מדיניות
העירייה בעניין ניצול מבנים וקרקעות בידי יחידות העירייה ובידי גורמי חוץ .כמו כן אחראית
המחלקה על ניהול ,תיאום ופיקוח על מקרקעי הציבור והשימוש בהם .המחלקה גם אמורה לטפל
בהחכרה ובהשכרה של נכסי העירייה לגורמי חוץ – כלומר ,במתן רשות שימוש בהם לפי החלטות
הגופים המוסמכים בעירייה.
מדו"ח הביקורת עולה תמונה המראה חוסר ניהול וארגון המידע הדרוש על נכסי העירייה באופן
ראוי וכנדרש ממחלקה חשובה זו של מחלקת נכסים בעירייה המונה כ 90,000 -איש וזאת לאורך
שנים רבות של פעילותה של עיריית בית שמש ואולי אף מהעבר היותר רחוק ,דבר המצריך יתר
תשומת לב ,משאבים וטיפול נקודתי ראוי יותר לנושא חשוב זה.

 .9המלצות
א .יש להסמיך את מנהל הנכסים לשמש כרשם העירייה.
ב .מומלץ לבצע סקר נכסים מקיף שיכלול פעולות של איתור נכסים ,איתור מבנים הניידים ואיתור
חלקות בהשוואה לקיים בפועל ולרישומים בלשכת המקרקעין.
ג .הנהלת העירייה תחליט האם עריכת הסקר יבוצע ע"י גורם חיצוני או ע"י מחלקת נכסים
בתוספת כוח אדם.
ד .יש לכתוב מספר נהלים פנימיים מסודרים הכוללים בין היתר המגדירים תהליכים שונים
במחלקה ובשיתוף מחלקות אחרות להגדיר בנהלים את יחסי הגומלין בין מחלקות אחרות שיש
בעירייה.
ה .יש לפעול בנחישות ,להחתמת של כל המוסדות שקיבלו הקצאות קרקע ומבנים על הסכמים
כנדרש.
ו .יש לפעול בהדרגה לקבלת אישור משרד הפנים על חוזים שמעל  5שנים.
ז .יש לבחון את המבנה הארגוני והצורך בתוספת כוח אדם קבוע במחלקה נוכח המשימות והיקף
העבודה המוטל על מחלקת נכסים.
ח .בתהליך הקצאת קרקע/מבנה בפועל למוסדות ,יש לדרוש ערבויות כתנאי להקצאת הקרקע.

ט.
מעקב אחר תיקון הליקויים
בדו"ח רו"ח
מטעם משרד הפנים
לשנת 2008

מעקב אחר תיקון הליקויים בדו"ח רו"ח
מטעם משרד הפנים לשנת 2008

 .1כללי
א .הדו"ח המפורט לשנת  2008של 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  2008על פי נושאים:

 .2עיקרי הממצאים

נושא
ביצוע
תקציב
פיתוח

הליקויים

התייחסות העירייה

העירייה חתמה עם קבלנים חוזים עם קבלת ההרשאה מהמשרד המממן
לביצוע עבודות בתב"רים ,בסכומים את התב"ר מוגש התב"ר לאישור
גבוהים יותר מהתקציב המאושר המועצה ומשרד הפנים .לעיתים נוצרים
פערים תקציביים עם פרסום תוצאות
בתב"רים לאותו מועד.
המכרז.
העירייה תפעל לעדכן את התב"רים עם
פרסום תוצאות המכרז.
כמו כן החוזה יוגבל בהתאם למקורות
המימון המאושרים לתב"ר.

ארנונה
ומים

לתום שנת  2008רשומות במערך הגבייה הרשות תפעל על פי הערת המבקר.
בעירייה יתרות זכות של תושבים
בארנונה בסך כ 1,506-אלפי  ₪אותן
צריכה העירייה לבדוק.

ארנונה ומים העירייה נתנה בשנת  2008הנחות העירייה סברה כי ניתן להחיל הנחות
ופטורים מארנונה בגין שנים קודמות מארנונה לזכאים המבקשים הנחה
בסף כ 1,188-אלפי  ₪שלא בהתאם בהתאם לתקנות הסדרים המשק
לנוהל מחיקת חובות.

המדינה )הנחה מארנונה( באותה שנת
כספים ,על שנים עברו.
עם הערת הביקורת ובהתאם לחוו"ד
משפטית ,העירייה הפסיקה הנחות
אלו ובקשות להנחות על שנים עברו
שהתקבלו בשנת  – 2009מועברות
לאישור הממונה על המחוז במסגרת
מחיקת חובות לפי סעיף  339לדיני
עיריות.

רישום דיווח העירייה אינה מפרידה ברישומיה בין הליקוי תוקן.
סוגי ההוצאות השונות בתב"רים
כספי
והתקשרויות ורושמת כל ההוצאות לסעיף עבודות
קבלניות.
בשנת  2008נרשמו במערך הגבייה העירייה קלטה בשנת  2009מנהלת
הכנסות ארנונה גבוהות יותר מהנהלת חשבונות חדשה שתפקידה בין היתר
לטפל בהתאמות בין הגבייה והנהלת
החשבונות בסך כ 400-אלפי .₪
חשבונות.
מנגנוני
בקרה

מבקר העירייה לא הגיש דו"חות ביקורת העירייה קלטה בסוף שנת  2009מבקר
חדש אשר יגיש דוחו"ת בהתאם לנדרש
בשנים האחרונות.
בחוק.

נושאים
אחרים

הצעת תקציב הג"א מקומי של העירייה הערת המבקר תוקנה עוד בשנת 2009
לשנת  2008אינה חתומה כנדרש על ידי ותקציב הג"א לשנת  2009נחתמה ע"י
הממונה על המחוז.

הממונה על המחוז.

העירייה לא הפקידה בשנת  2008כספים הליקוי תוקן בשנת  .2009העיכוב
לקופה מיועדת לכיסוי קרן דמי ניהול בהעברת הכספים בשנת  2008נוצר
בעקבות ניהול מו"מ עם הזכיינים של
פנסיה תקציבית.
משכ"ל לניהול כספים אלו .עם בחירת
קרן ע"י העירייה הועברו כל הכספים
לקרן בהתאם להנחיות.
העירייה נשאה בשנת  2008במלוא העירייה
הוצאות שכר עובד החברה העירונית העניין.
בסך כ 92-אלפי  ₪ללא כל הסכם בין
הצדדים.

תעשה

הסכם

להסדרת

העירייה חייבה את הורי התלמידים ב -עם קבלת הערות המבקר ,העירייה
 80%בלבד מהפרמיה ששולמה על ידה חייבה בשנת  2009את הורי הלמידים
לביטוח תלמידים ונשאה בפער בסך כ 57-ב 100%-פרמיה לביטוח תלמידים.
אלפי  ₪ממקורותיה.

 .3מעקב אחר תיקון הליקויים
הליקויים
ביצוע
התקציב
הרגיל

התייחסות העירייה

פחת המים בעירייה בשנת  2008גבוה ביותר העירייה פועלת ופעלה להקטין את פחת המים.
פחת המים נבע בעיקר מהגינון הציבורי.
והסתכם בכ 18%-מכמות המים שנרכשה.
העירייה ביצעה במהלך שנת  2009התקנה
מסיבית של מדי מים בגינון.
עם הקמת תאגיד מים בתחילת  2010כל הנושא
הועבר לטיפול החברה באופן מלא מחודש מאי
.2010

ביצוע
תקציבי
פיתוח

לתום שנת  ,2008בעירייה  79תקציבים בלתי העירייה חותמת חוזה עם הקבלנים בהתאם
רגילים בגרעון מימוני בסך  18,583אלש"ח.

למכרזים והרשאות שמתקבלות ממשרדי
הממשלה בפועל ,העירייה מחוייבת לעמוד בתנאי
תשלום החוזה .הגירעון המימוני נוצר מהפרשי
הזמן שהממשלה יוצרת בכך שהיא מעבירה את
הכספים לפרויקטים השונים רק לאחר ביצוע
העבודות והגשת החשבונות .אין אפשרות מעשית
לא להיות בגירעון מימוני.

לתום שנת  ,2008בעירייה  30תקציבים בלתי עם קבלת ההרשאה מהמשרד המממן את התב"ר
מוגש התב"ר לאישור המועצה ומשרד הפנים.
רגילים בגרעון תקציבי בסך  13,691אלש"ח.
לעיתים נוצרים פערים תקציביים עם פרסום
תוצאות המכרז.
העירייה תפעל לעדכן את התב"רים עם פרסום
תוצאות המכרז.
כמו כן החוזה יוגבל בהתאם למקורות
התקציביים המאושרים לתב"ר.
מועצת העיר לא אישרה את סגירת התקציבים הליקוי תוקן ומליאת מועצת העיר אישרה את
סגירת התברי"ם שהסתיימו.
הבלתי רגילים שהסתיימו השנה.
מקורות המימון בפועל של חלק מהתב"רים עם קבלת ההרשאה מהמשרד המממן את התב"ר
אינם מתאימים לתקצוב.

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

ביצוע
תקציבי
פיתוח

החוזה יוגבל בהתאם למקורות התקציביים
המאושרים לתב"ר.
העירייה הוציאה בשנת  2008סך  1,944אלש"ח העירייה תפעל לאכוף הנושא ולא תתחיל
בתב"רים לפני קבלת אישור משרד הפנים בפרויקטים טרם אישור הממונה על המחוז.
לפתיחתם.
העירייה לא עדכנה באופן שוטף תקציבי העירייה הכינה תוכנית פיתוח שאושרה ע"י
תב"רים .העדכונים בוצעו בחלקם רק לאחר הממונה על המחוז .התוכנית פוטרת את העירייה
מלהגיש כל תב"ר בנפרד .העירייה תגיש בכל
קיום גירעון תקציבי לאורך זמן.
רבעון את השינויים ועדכונים לאישור הממונה
על המחוז.

חייבים

שיעורי גביית ארנונה מהווים כ 49%-בלבד מסך מדובר לרוב בחובות היסטוריים אשר מטופלים
בדרכים שונות ,חלקם במסגרת מחיקת חובות,
החייבים המצטברים.
עיקולים ,חובות מסופקים וכו'.
לכ 50-מעובדי העירייה חובות בגין מיסים ,כל העובדים שלהם חובות לעירייה – נמצאים
היטלים ואגרות שונות ,המסתכמים בסוף שנת בהסדרי חובות שונים.
 2008לסך כ 942-אלש"ח.
לשלושה מחברי מועצת העיר ולשניים מחברי הנושא טופל ואין לחברי מועצת העיר ולחברי
המועצה הדתית חובות ארנונה ומיסים ואחרים המועצה הדתית חובות לעירייה.
לסוך שנת  2008בסך  114אלש"ח.

מנגנוני
בקרה
וביקורת
פנימית

חלק מוועדות החובה בעירייה לא התכנסו העירייה תפעל מול יו"ר הועדות בכדי שאלו
בתדירות הקבועה בחוק במהלך השנה.

ייכנסו את הוועדות ע"פ חוק.

מערך השכר העירייה אפשרה ל 39-עובדים לצבור מעל  55העירייה הוציאה ומוציאה את העובדים שצברו
מעל  55ימים לחופשות יזומות.
ימי חופשה.
והעסקת
עובדים
העירייה שילמה לעובדים שכר עבור שעות העירייה משלמת שכר עבור ש"נ ללא דיווח רק
נוספות שלא על בסיס רישום נוכחות.

לעובדים שאושר להם תשלום זה במסגרת הסכם
מרץ  99שנחתם עם משרד האוצר .לא ברור
לעירייה מדוע נרשמה הערה זו כליקוי.

בספרי העירייה רשומות יתרות חוב של עובדים ב 2010-נערכה פקודת יומן לרישום נכון של
לסוף שנת  2008בסך כ 53-אלש"ח ,שאינן הוצאה זו בהתאם להערת המבקר.
מפרעות שוטפות וטרם קוזזו משכר העובדים.
העירייה העבירה תשלומים כפולים לקופת גמל קופ"ג גדיש נרכשה ע"י פסגות ועקב המעבר
"גדיש" עבור חלק מעובדי העירייה ,שהסתכמו לפסגות התעכב הסדרת הנושא.
לסוף שנת  2008לסך כ 222 -אלש"ח.

העירייה אינה מעבירה באופן שוטף את מלוא העירייה תפעל עפ"י הערת המבקר.
מקדמות המס עבור הוצאות עודפות בהתאם
לתקנות מס הכנסה.
נושאים
אחרים

העירייה לא קיימה את הוראות החוק בדבר העירייה מבצעת תשלום מקדמות למס הכנסה
דיווח על איכות המים בכך שלא פרסמה דיווח בגין הוצאות עודפות עפ"י אומדן שנערך מידי
באופן הנדרש ,באמצעים שנקבעו ובמועדים שנה.
שנקבעו.

רישום דיווח העירייה לא ניהלה רשימת ספקים/קבלנים העירייה
מאושרת ,אשר רשאים להשתתף במכרז זוטא .מאושרת.
כספי

מנהלת

רשימת

ספקים/קבלנים

והתקשרויות קיימת סטיות ניכרות בין הנתונים בדו"ח העירייה תפעל עפ"י הערת המבקר.
הכספי לרבעון האחרון של השנה כפי שדיווחה
העירייה למשרד הפנים לבין הדו"ח הכספי
השנתי המבוקר.

י.
חוו"ד בנושא
צמצום צריכת המים
בגינון הציבורי
ובמוסדות הציבור

י"ט באייר תש"ע
3.4.10
לכבוד
הרב משה אבוטבול
ראש העיר
כאן
אדון נכבד,
הנדון :צמצום צריכת המים בגינון הציבורי ובמוסדות הציבור
בהמשך לדיון פנימי שנערך בנדון בעקבות העברת ניהול המים לתאגיד המים "מי שמש" ובעקבות
עליית מחירי המים מצאתי לנכון לסקור את הנושא והאפשרויות הקיימות להיערכות העירייה
לצמצום צריכת המים בגינון הציבורי ובמוסדות הציבור ,וזאת במטרה להביא לקידום הנושא
ותרגומם לפעולות מעשיות בשטח שיתקבלו בדיונים והחלטות ,ע"י צוות ההיגוי שהוקם על ידי
המנכ"ל בראשות הגזבר.
כללי
משבר המים שפקד את מדינת ישראל החלת הקצאות המים בגינון הציבורי ועלית תעריפי המים,
ייצרו מציאות חדשה בה מים מוגדרים לראשונה כמשאב מוגבל וייקר ערך שצריכתו ,שימושו
והקצאתו בגינון הציבורי חדל להיות ענינו של ממונה ומנהל אגף שפ"ע בעיר בלבד והפך לעניין
ששותפים לו ביתר שאת ראש העיר ,המנכ”ל וגזבר העיר.
מציאות חדשה זו מכתיבה הסתכלות וחשיבה מחודשת על גני הנוי אופים ומרכיבם ביחס לשימוש
שתושבי העיר עושים בהם ,ובחינה מחודשת של יחס עלות תועלת .יעילות מערכות ההשקיה
הקיימות נבחנת מחדש היות ולראשונה ישנה כדאיות כלכלית בתיקון ושיפור המצב הקיים לצורך
הקטנת העלות השוטפת.
יחס העלות הקבועה של אחזקת גני הנוי התהפך ורובו אמור להיות מעלות צריכת המים,
המוטיבציה לבקר צריכת מים בזמן באמת ולאמת את גודל וסוג שטחי הצמחייה המושקים בעיר
גדל .בדיקה ואימות של חיובי המים בהתאם לקריאת מדי המים ע”י מחלקת מים או התאגיד
מבוצעים לראשונה .יעדי עמידה בהקצאת המים כפי שהוכתבה ע”י רשות המים בהתאם לדיווח
על גודל שטחי הגינון וסוג הצמחייה המושקית ,והכורח שבהעברת נתוני צריכה בכל שנה לרשות
המים גם הם יוצרים מציאות חדשה.
לצד המציאות והקשיים החדשים נוצרה הזדמנות חדשה של התייחסות למים כאל משאב מוגבל
וייקר ערך שיש צורך לנהל ,לבקר ולתכנן את הצריכה ואת השימוש בו .לראשונה נכנס סעיף
צריכת המים למשוואה של סעיף הוצאה בלבד.
כל משאב שמתחיל להיות מנוהל ומבוקר )במקרה זה מים( ,עצם ניהולו ובקרתו ,מצמצם ומייעל
את הצריכה ומביא אותנו להכרה שכל הוצאה כספית כלכלית מושכלת ומוכחת ביחס של עלות
תועלת – קרי תשואה בדרך לייעול וצמצום הצריכה ,היא כדאית.

עיריית בית שמש יכולה לחסוך בכסף ובמים .עיריית בית שמש חייבת להכריז על נושא החיסכון
במים כפרויקט עירוני ראשון בחשיבותו להעמיד אותו בראש סדר העדיפויות של העיר לשנים
הקרובות .עיריית בית שמש צריכה להחליט כי היא מוכנה לבצע בפועל את התוכנית לחיסכון
במים ובמקביל להציב כמטרה של מינימום פגיעה בגינות הנוי.

סקר השקיית הגינון הציבורי
כאמור לצורך התייעלות ובחינה מחדש בנושא השקיית הגינון הציבורי יש צורך בראש ובראשונה
לבצע סקר כולל על צריכת המים שיכלול את הפעולות הבאות:
 (1מדידת ומיפוי שטחי הגינון המושקים כולל שטחים שאינם מושקים.
 (2בדיקה ומיון סוגי הצמחייה ,לצמחים שונים נדרשות כמויות מים שונות.
 (3מיפוי מסודר של כל מדי המים העירוניים ושיוכם לראשי מערכת ההשקיה עירוניים ומעקב
אחר צריכת המים המצטברת שלו ,יש למפות ולקבוע גם את מיקומם של מדי מים כך שיהיו
לכל ראש מערכת.קריאת צריכת מים .מס' מד המים קוטרו וצריכת המים שלו.
 (4איתור גנים בזבזניים במים שבהם יעילות מערכת השקיה קטנה.
 (5הכנת לוחות הפעלה לכל גן ,לוח הפעלה ייקח בחשבון את עונות השנה ,סוג הקרקע),טוף ,חול(
סוג צמחיה )דשא ,שיחים ,גודל השטח המושקה ומיקומו.
 (6קביעת צריכת מים מקסימאלית לכל גן לפי חודשי השנה.
 (7ריכוז כל הנתונים במערכת המיפוי העירונית  G.I.Sעפ"י קורדינאטות כדי שתהיה נגישה
לציבור הרחב.
 (8בסיס נתונים מסודר על הגינון שיכלול שם הגן ומספורו כתובת מדויקת של הגן/אזור מושקה.
 (9שטח צמחיה כולל חלוקת משנה של שטחים לפי סוג צמחיה)דשא ,שיחים ,עצים  ,פרחים.
 (10נתונים על מס' ממטירים ומתזים.

הגדרת תוכנית לפעולות אפשריות עפ"י ממצאי הסקר הכוללים מס' פעולות לפי סוג הגן/אזור
השקיה:
 (1שדרוג מערכת בקרת המים לכלל השטחים המושקים בעיר כך שתהיה מודולארית ,מודרנית,
יעילות וחסכוניות יותר .כלומר ניתן יהיה לשנות ולהרחיב אותה בהתאם לצורך .כמו כן
המערכת מתעדכנת בנתוני התאיידות יומית אשר בהתאם להם נקבעת מנת השקיה מדויקת.
לטווח הארוך התכנון הוא לקבוע הקצבת מים שנתית לכל מגוף ולמעשה לנהל ולבקר צריכת
מים שנתית מתוקצבת לגינון העיר כולה.
 (2יש להטמיע מערכת במחשב המרכזי כך שיהיה מוזן בתוכניות השקיה מרכזית ועצמאית
ואוטונומית שלא תהיה תלויה בתשתיות המחשבים העירונית הקיימות.
 (3המחשב המרכזי יהיה מוזן בתוכניות ולוחות השקיה המתאימות לכל גן ולכל שטח ציבורי.

 (4מעבר הדרגתי לשימוש בצמחיה חסכונית במים המותאמת לאזור זה של הארץ.
 (5המחשב המרכזי יפקח בזמן אמת .ויפקח על תקלות מסוגים שונים ,הפסקות מים ,נזילות,
גניבות מים.
 (6המחשב יאפשר סנכרון והשפעה בין מרכיבים שונים של המערכת ,ויאפשר לגבות תקלות
באזור אחד באמצעות המכשור באזור אחר.
 (7המערכת תכלול יכולת דישון יעילה בזמן אמת.
 (8החלפת צנרת ישנה להפחתת פחת המים ,במקומות בהם לא ניתן להחליף את הצנרת יש
לאתר מקורות הפחת בעזרת חברות מתמחות לכך.
 (9הזרמת חומר "טרפלן" למערכות הטפטוף.
 (10העלאת הרמה המקצועית של העוסקים בתחום גינון.
 (11צמצום מערכות השקיה למערכת אחת בכל גן/אזור השקיה.
 (12חידוש מערכות המים והטפטוף ומעבר הדרגתי למערכות חסכוניות דוגמת מתזים בספיקות
נמוכות ,השקיית איי תנועה במתזים נכונים ,שימוש בצינור טפטוף עיוור וכו'.
 (13מניעת ונדליזם במערכות המים וההשקיה.
 (14צמצום הדרגתי במדשאות הציבוריות והגדלת השטחים המשלבים אבני חלוקי נחל ,טוף
וצמחיה חסכנית ועצים ,כולל התקנת מגרשי משחקים לילדים.
 (15טיפול שוטף של כל מערכות ההשקיה בתדירות של לפחות אחת לעונת השקיה כטיפול מקדים
בהתאם לתנאי השטח.
 (16מעבר להשקיה בשעות הלילה בלבד ומיגור תופעת בזבוזי מים לא נחוצים.
 (17שיקום ושדרוג גינות מוזנחות בשילוב פינות משחקים וישיבה.
 (18ע"מ לצמצם את צריכת המים בגני הנוי ובמקביל לקבל תוצאה של גנים יפים יותר יש צורך
בהעלאת רמת התחזוקה ובטיפולים אגרו טכניים תומכים כגון :גיזום צמחייה ,עישוב ,ריסוס,
תיחוח אדמה ,אוורור ודילול האדמה.
 (19ניתוק מהשקיה באופן מוחלט של עצים בוגרים שגילם מעל  4-5שנים.
ניהול מערכת ההשקיה
לאחר ביצוע הסקר ושדרוג המערכות והגנים יש לנהל את המערכת ולבצע מעקב ובקרה ע"מ
לחסוך בעלויות ולחסוך במים.
 (1מינוי אדם מקצועי בתחום ההשקיה שיהיה גם אחראי על ניהול המערכת ,ביצוע איסוף
נתונים שוטף ועיבודם ע"י גיליונות אלקטרונים ,מעקבים שוטפים של כל הנתונים ופיקוח
עליהם .ביצוע בקרה ובדיקות כגון מליחות עומק הרטיבות וכו'.
 (2מעקב על חריגות דליפות ובזבוזים.
 (3התאמת גנים חדשים כגנים חסכוניים.

ביצוע הפרויקט
 (1לאחר ביצוע הסקר בו אומתו ורוכזו כל הנתונים לעיל נדרש להכין תוכנית מתאימה במסגרת
האפשרויות שהוזכרו לעיל לכל גינה בנפרד .התוכנית תגובה בתקציבים רב שנתיים לשיקום
מערכת ההשקיה ,אחזקה ,פיתוח ושיקום הגינות הציבוריות בעיר.שיוחזרו ע"י חסכון אלפי
מ"ק של מים.
 (2הפרויקט יוחל בכל הגינות בעיר בהדרגה עפ"י סדרי עדיפויות של גינות צרכניות המים
הגדולות ביותר וכן במקום בו פוטנציאל החיסכון ביחס להשקעה הוא הגדול ביותר .יש לקבוע
יעד של לפחות  40%חסכון במים לכל גינה/אזור השקיה ,מקום בו פוטנציאל לחסכון הוא
נמוך ביחס להשקעה ידורג בסדר עדיפות אחרון לטיפול בהתאם לתקציב.
 (3בהתאם לסקר יש לקבוע הקצאת מים בגינות של שכונות המתוחזקות ע"י קבלני חוץ כדוגמת
שכונות רמה א' ורמה ב' ובמקרה של חריגה לדרוש ממנו לבצע תיקון בכמות המים
המושקית או
 (4לנקוט כנגדו בקנסות .כמו כן יש לחייב את קבלני גינון במסגרת החוזה להפעיל איש מים
מקצועי שיעבוד בתיאום ומול ממונה מטעם העירייה לנושא.
 (5הצעה חלופית אחרת היא במקום שהעירייה תממן את הפרויקט מתקציבה ישנה אפשרות
לשקול לצאת למכרז בשיטת  B.O.Tכדוגמת עיריות אחרות כמו ראשון לציון בת ים ועוד,
החברה הזוכה תפעל לחסכון במים עפ"י המלצות הסקר לכל גינה/אזור השקיה ,תשקם את
מערכת ההשקיה העירונית ,תתקין בקרת השקיה ממוחשבת ומערכות קריאת מדי מים .יש
לבחון יציאה למכרז לחלק מגינות העיר.
 (6יתר על כן בערים שונות התבקש הקבלן לשדרג על חשבונו את המתקנים הנלווים לגינון כמו
מתקני פנאי ומשחקים .קבלנים נעתרו לבקשות כיוון שהרוויחו מהפרויקט .הרווח מהפרויקט
נבע מניהול וארגון  ,יעיל ,קפדני ,חסכני .התשלום החודשי לחברה יהיה מתוך החיסכון
שיושג במחיר המים .בתום התקופה תעביר את המערכת לעירייה.

לסיכום
התוכנית צריכה להיבנות ,מחד גיסא ,מתוך הבנה שהגינון בעיר תלוי ביכולתו לשרוד לאורך שנים
ומתוך הבנה שהתקציבים והמים יהיו משאבים מוגבלים מאוד.
מאידך גיסא יש להתחשב בצורך החשוב מאוד של טיפוח העיר בעלת חזות מסודרת מעוצבת נאה
וירוקה המעניקה לתושביה תחושת שייכות נוחות ,רווחה ואיכות חיים גבוהה ביותר ,באמצעות
תכנון ופיתוח שטחים ירוקים בעיר ואחזקה שוטפת על הקיים.
אחד המדדים החשובים ביותר שנלקחים בחשבון שיקולי ההחלטה של אנשים היכן לקבוע את
מקום מגוריהם ,הוא רמת איכות החיים והסביבה בה הוא גר .אי השקעה בנושא חשוב זה,
מביא בהכרח לתדמית שלילית על העיר ועל קברניטי העירייה ,מצד תושביה ומבקריה ומצד
האנשים השוקלים )מהארץ ומחו"ל( לקבוע את מקום מגוריהם החדש בבית שמש.
במהלך השנים האחרונות אנו עדים לשינויים שהתחוללו בהרבה ערים בארץ ,כולל הערים
חרדיות כדוגמת אלעד ובית"ר ,בכך שהשקיעו בנושא חזות העיר ואיכות הסביבה ,הרבה ערים

דירגו נושא זה בראש סדר העדיפויות ביחד עם נושא החינוך ,והפכו לערים נקיות וירוקות יותר,
השקעה בנושא זה הביאה במקביל גם לצמיחה חינוכית וכלכלית.
על עיריית בית שמש להציב לה כמטרה ולנצל את החיסכון במים בגינון הציבורי כמנוף לשדרוג
ושיקום כל גינות הנוי ,על פני מס' שנים בכל שכונות העיר ,ע"י צמצום צמחיה ומדשאות
צרכניות מים בחלופות חסכניות מים שהוזכרו לעיל.
צריכת מים במוסדות ציבור
חובה לקבוע הקצבה שנתית לכל מוסד ציבור .יש לקבוע יעדי חיסכון לכל המוסדות ולהנהיג
משטר של קנסות על חריגות ותגמולים על חיסכון.
יש להתקין מערכות לאיסוף מי גשמים ומים "אפורים" והזרמתם להשקיית הצמחייה במוסדות
הציבוריים .במוסדות שיש להם מקורות הכנסה ממכירת השתתפות בפעילויות ,יש אפשרות
לקבוע השתתפות בעלות המים וקנס במקרים של חריגה.
מוסדות שאין להם הכנסה כמו בתי ספר יש לערוך תחרויות חיסכון .ישנם עיריות שהנהיגו
תחרויות כאלו ותגמלה בתי ספר מנצחים .תחרויות חיסכון הוכיחו את עצמם כמנוף חינוכי
ומעבירי מסר חברתי נוסף לחיסכון הכספי.

בכבוד רב,

יעקב דהן
מבקר העירייה

העתק:
מר בלעיש מאיר – מ"מ רה"ע ,ממונה שפ"ע
מר גרינברג שמואל – סגן רה"ע ,ממונה ח"ן חרדי
מר וינר דוד – סגן רה"ע ויו"ר וועדת כספים
עו"ד מתתיהו חותה – מנכ"ל העירייה
רו"ח אריה ברדוגו – גזבר העירייה
מר שאול פוקס – מנהל אגף שפ"ע
חברי הנהלה

