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ממצאים חשבון סופי
פרויקט מסוף תחבורה ציבורית
 .1מבוא
בעיריית בית שמש מבוצעים פרויקטים רבים בתחומי הבינוי והתשתיות .הפרויקטים המבוצעים נאמדים
בעשרות מלש"ח מידי שנה.
במסגרת תכנית העבודה הוחלט באופן שרירותי לבצע ביקורת מדגמית על החשבונות הסופיים על פרויקט
מסוף תחבורה כאמור.
לפרויקט מסוף תחבורה ניתן צו התחלת עבודה החל מתאריך  19.9.11ועד תאריך  19.5.12סה"כ  8חודשים
קלנדאריים.

 .2מטרות הביקורת
חיזוק הבקרות על הוצאות העירייה בנושא הפרויקטים; חסכון ויעילות.

 .3כללי
עבודת הביקורת נערכה בנובמבר  2013עד ינואר  2014והתמקדה בבדיקת החשבונות הסופיים שהוגשו לאישור
למפקח ומנהל הפרויקט .הביקורת כללה פגישות עם מפקחי ומנהלי הפרויקט .בדיקות ומדידות בשטח.
הביקורת נעשתה ע"י משרד מהנדסים "ד.א.פ בקרה הנדסית".
שם הפרויקט מסוף תחבורה ציבורית בית שמש – במסגרת חוזה 36/2011
שם הקבלן – דרכים בניה ופיתוח בע"מ
מנהל הפרויקט ומפקחים :דוד אקרשטיין בע"מ
צו התחלת עבודה  :החל מתאריך  19.9.11ועד תאריך  , 19.5.12סה"כ  8חודשים קלנדאריים .
סכום חוזה  ₪ 6,037,352:ללא מע"מ (זאת על פי המופיע בכתבי הכמויות).
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 .4עיקרי ממצאים
א.

ישנם סעיפים הרשומים בחשבון הקבלן אך לא נראה ביצוע שלהם בשטח.

ב.

לא כל סעיפי כתב הכמויות מומשו ובוצעו בשטח .למרות שנראה לכאורה כי אין חריגה בחשבון ,אך אם
מסכמים את הסעיפים שלא בוצעו נראה כי ישנה חריגה.

ג.

בסעיפי החריגים ישנו סעיף הנוגע לסילוק פסולת מהשטח.
 .1לא נמסרו תעודות פינוי אלא טבלת ריכוז בלבד טבלה זאת אינה הוכחה לפינוי הפסולת.
 .2נראה כי לפינוי הנ"ל צרפו גם פסולת שהקבלן מחויב במסגרת החוזה לפנות ללא תוספת תשלום.
 .3ישנם הנחיות לצורת בצוע פינוי הפסולת בדו"ח יועץ הקרקע אך זאת לא יושמה ובמקומה ביצעו
עבודה יקרה יותר מהנדרש.
 .4תמחור פינוי הפסולת אינו מדויק ולא משקף את הרשום בסעיפי החוזה.

ד.

ישנם הערות רבות ה קשורות למפרט ולחוזה אך הן אינן מיושמות בחשבון ,לדוגמא ישנה הערה במפרט
המייחסת לקירות הבטון גם חפירה ומילוי סביבם ללא תוספת תשלום .לא כך נעשה בחשבון עת דרשו
תשלום על חפירה זו.

ה.

פרק שלם בחשבון פרק  51.7הוגש ללא חישובי כמויות וללא הסברים ולא ניתן לבדוק כמויות ללא פירוט
זה  .בנוסף באופן תמוה הכמויות שהגיש הקבלן בפרק זה זהות לחלוטין לכמויות הקיימות בכתב הכמויות
החוזי.
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 .5ממצאים
 .1סעיף  08.2.381מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל 1 -דגלים
בסיור שבוצע בשטח נראה כי לא בוצעו מחזיקי דגלים לעמודים לכן יש לבטל סעיף זה בחשבון.
בסיכום פגישה בהשתתפות חברת הבקרה ומפקח ומנהל הפרויקט נאמר ע"י מנהל הפרויקט כי ההערה
מוצדקת ואכן הקבלן לא ביצע את העבודה בסעיף זה.
משמעות כספית לקיזוז מהחשבון הסופי שהוגש ע"י הקבלן.₪ 1,508 -

להלן תמונות המראות כי לא בוצעו מחזיקי דגלים לעמודי התאורה:
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 .2סעיף  51.2.020חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע
א .בסעיף זה ישנה כמות של  7,296מ"ק שמבקש הקבלן ,הכמות הנ"ל מחולקת לשלושה סעיפים:
סעיף ראשון מדבר על חפירה לגובה שתית מבנה בכמות של  2,992מ"ק.
סעיף שני מדבר על חפירה נוספת של  40ס"מ מעבר לחפירת שתית על פי הנחיית יועץ הקרקע בכמות של
 2,860מ"ק.
הסעיף השלישי מדבר על חפירה של  1,440מ"ק נוספים עבור יסוד וקיר תמך.
על פי כתב הכמויות ,הכמות הקיימת לסעיף זה היא  3,600מ"ק וכמות זאת מתאימה פחות או יותר עם
הסעיף הראשון הנוגע בחפירה לתשתית מבנה בכמות  2,992מ"ק ,הסעיף השני הינו חריג בעקבות דרישה
של יועץ הקרקע וסעיף שלישי יש להפחית מהחשבון לפי ההסבר הנ"ל.
על פי הרשום במפרט הטכני ובכתב הכמויות חפירה עבור עבודות בטונים למיניהם נכללת במחיר הבטונים
(מצורף העתק מסעיף זה במפרט ובכתב הכמויות בהמשך)
הקבלן ביקש כמות של  1,444.11מ"ק עבור חפירה ליסוד וגב הקיר אך על סמך הרשום אין תשלום בגין
חפירה זאת לפיכך יש לבטל את הכמות הנ"ל בחשבון.
ב .על פי הרשום בסעיף א' יש לאשר כמות חפירה של לא יותר מ 5,852 -מ"ק.
התייחסות המפקח לליקוי מישיבה כאמור בסעיף  :1הליקוי מוצדק ואכן יש לקזז מהחשבון את כמות
החפירה שבוצעה עבור הקיר כיוון שלפי החוזה הנ"ל הוא חלק מביצוע הקיר עצמו.
משמעות כספית לקיזוז מהחשבון שהוגש.₪ 23,104 :
להלן העתק מהמפרט המדגיש כי עבודות החפירה לאלמנט הבטון בפרויקט כלולים במחיר הבטון ואין
תשלום נפרד עבור עבודה זאת
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מצ"ב העתק מכתב הכמויות המדגיש כי החפירה נכללת במחיר הקירות
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 .3סעיף  51.3.005מצע סוג א' מפוזר בשכבות ,עובי שכבה עד  15ס"מ לאחר ההידוק
א.

הקבלן מבקש בחשבון מצעים בעובי כולל של  60ס"מ אך פרטי התכנון מראים כי עובי המצעים לכל
מבני התשתית בפרויקט הוא  50ס"מ (יחד עם נספחים א-ג מצורף פרט המתכנן).לכן יש להוריד מהכמות
הכללית  10ס"מ וכאן יוצא כי בניכוי שכבת המצעים כפי שנראה בסעיף א אנו מקבלים שטח מצעים של
 5,016פחות  2,137שווה  2,879מ"ר כפול  0.1שווה ערך להורדה של  288מ"ק.

ב.

התייחסות המפקח לליקוי מישיבה כאמור בסעיף  :1הליקוי מוצדק ואכן יש לקזז מהחשבון את את
כמות על פי פרט המתכנן בסך  288מ"ק.

ג.

משמעות כספית לקיזוז מהחשבון הסופי שהוגש.₪ 23,040 :

 .4סעיף  51.4.037שכבת אספלט בטון נושאת תחתונה בעובי  7ס"מ.
על פי פרטי התכנון יש לבצע שכבת אספלט עליונה בעובי  4ס"מ בדרוג אגרגט " 3/4בחשבון מבקש הקבלן
שכבות אספלט על פי הפירוט הנ"ל:
שכבה תחתונה של  6ס"מ דרוג אגרגט  1לפי סעיף 51.4.036
שכבת אספלט מקשרת בעובי  6ס"מ דרוג אגרגט  1לפי סעיף 51.4.040
והוסיף לחשבון את סעיף  51.4.037אספלט בעובי  7ס"מ דרוג אגרגט  1כשכבה עליונה.
סעיף  51.4.035המדבר על שכבת אספלט עליונה בעובי  4ס"מ דרוג אגרגט , 3/4לא מופיע בחשבון והוחלף
בסעיף של אספלט בעובי  7ס"מ  .יש לציין כי הן התכנון דורש עובי  4ס"מ שכבה עליונה וגם בדיקת המעבדה
קבעה כי סוג האגרגט הינו  "3/4עליון כך שיש להחליף בין שני הסעיפים.
התייחסות המפקח לליקוי מישיבה כאמור בסעיף  :1על פי הנתונים שהוצגו ע"י חברת הבקרה יש לאשר סעיף
החשבון נכון ומתאים .הסעיף הוא .51.4.035 :
משמעות כספית לקיזוז מהחשבון הסופי שהוגש.₪ 54,260 :
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להלן העתק מהחשבון עם פירוט שכבות האספלט שמבקש הקבלן ,לא רואים שכבת אספלט  4ס"מ כפי
שנדרש ובמקומה רואים שכבת אספלט בעובי  7ס"מ

להלן העתק מכתב הכמויות בו נמצא הסעיף המתאים ליישום בשטח של עובי אספלט  4ס"מ בדרוג אגרגט
 3/4ובמקומו נתן הקבלן את סעיף  – 51.4.037סעיף מוטעה בחשבון

להלן העתק מדו"ח המעבדה המראה בבירור כי שכבה עליונה בוצעה לפי אגרגט " 3/4שהוא האגרגט
המתואר לעובי  4ס"מ ,בכתב הכמויות והוא לא נמצא בחשבון ,בנוסף יש לשים לב כי עובי השכבה היא 5
ס"מ ולא  7ס"מ.

01

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013
 .5סעיף  51.4.026ריסוס ביטומן מאחה בשיעור  0.4-0.5ק"ג/מ"ר
בכתב הכמויות ישנו סעיף של ריסוס מאחה בכמות של  0.25ק"ג/מ"ר  ,בתכנית הפרטים המתכנן מורה לבצע
ריסוס בכ מות זאת .לפיכך יש לבטל סעיף זה בחשבון ולהחליפו לסעיף הנכון מכתב הכמויות שהוא סעיף
.51.4.025
התייחסות המפקח לליקוי מישיבה כאמור בסעיף  :1הליקוי מוצדק.
משמעות כספית לקיזוז מהחשבון הסופי.₪ 404 :

 .6סעיף  40.1.100טוף  4/20בגומות העצים
למרות שצריך היה למלא טוף בשכבה של  20ס"מ בכל גומות העצים ,על פי סיור בשטח לא נראה מילוי טוף
מסוג זה לכן יש לבטל את הסעיף בחשבון .בקשה לביצוע טוף הופיע גם במסירת המבנה ולמרות זאת לא
בוצעה.
התייחסות המפקח לליקוי מישיבה כאמור בסעיף  :1הליקוי מוצדק.
משמעות כספית לקיזוז מהחשבון.₪ 1,430 :

מצורפת תמונה המראה כי ישנה אדמה גננית ללא טוף ,כך בכל האדניות
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 .7סעיף  40.1.110אדמת גן בפיזור כללי
הקבלן מבקש כמות אדמת גן הכוללת בשטחה את חיפוי הגרנוליט זאת על פי חישובי הכמויות שהעביר ,יש
להוריד כמות של  29.8מ"ר כפול  11.9 =0.4מ"ק השייך לגרנוליט.
משמעות כספית לקיזוז מהחשבון הסופי.₪ 600 :
ניתן לראות בתמונה זאת את ההבדל בין אדמת גן שהובאה לשטח ,לבין המקום בו אין אדמת גן .למרות זאת
באזור זה מבקש הקבלן תשלום עבור אדמת גן
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מצורפים שני חישובים של הקבלן ,המראים את הכמות הכוללת של חיפוי הגרנוליט ובחישוב אדמת
הגן לא הורדה כמות זאת
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 .8סעיף  14.1.010מכלול חיפוי אבן לקירות בטון ,כולל סלעים אבן טליאני ואבן טלטיש כולל רשת זיון
מגולוונת ומילוי מאחורי האבן
חישוב חיפוי האבן על פי המפרט הכללי פרק  14יחושב על פי השטח הגלוי ,דהיינו לא יימדד חיפוי אבן כלשהו,
גם אם בוצע כזה מתחת לפני האדמה ,המידות הרשומות בחישובי הקבלן אינן תואמות את המידות בשטח .
כך לדוגמא בקטע קיר  A1רושם הקבלן כי הפרשי הגבהים בקיר זה בחיפוי החיצוני הוא בין 206.32 -207.79
כלומר  1.47מטרים בפועל על פי מדידה בשטח (ראה תמונה) גובה החיפוי במקום זה הינו  85ס"מ.
אורך הקיר על פי חישובי הקבלן לחיפוי הינו  254.5מטרים .ההפרש הנמדד בפועל לגובה החיפוי מול בקשת
הקבלן נע בהבדלים של כ 30% -ולכן הערכתנו היא שיש לאשר כמות של לא יותר מ 1,100 -מ"ר לסעיף זה.
התייחסות המפקח לליקוי מישיבה כאמור בסעיף  :1אכן קיימים טעויות חישוב בין הפרטים לחישובי
הכמויות שאותם יש לתקן .הליקוי ייבדק שוב ע"י מנהל הפרויקט ויתוקן בהתאם.
משמעות כספית לקיזוז מהחשבון הסופי :הערכת לקיזוז כ ₪ 127,680-בהתאם לבדיקה נוספת של מנהל
הפרויקט.
מדידת חיפוי באזור הקיר בו נמדד גובה חיפוי  85ס"מ והקבלן מבקש חיפוי עבור גובה  1.47ס"מ
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 40.3.005 .9קיר תומך מבטון מזויין ללא חיפוי אבן
צורת חישוב קירות הבטון אינה ברורה.
א .הפרטים לפיהם עבד הקבלן ,אינם תואמים לפרטי המתכנן ,כך לדוגמא פרט *  A-500כלל אינו קיים
בחישוב הקבלן ,אך אמור היה להיות מבוצע באזור נקודה  A1ליד הריפ רפ.
ב .יש להדגיש כי הקבלן מקבל תשלום על פי המתוכנן ולא על פי המבוצע בפועל ,כך לדוגמא אם לנוחיות
העבודה או בטעות ,במקומות מסוימים ביצע בטון עבה יותר ,הוא לא אמור לקבל תשלום על כך ,אלא רק
בהתאם לפרט המתכנן.
ג .מעבר לכך ,גם על פי השרטוט שהוא עצמו סיפק ,חישוב שטח הקיר אינו תואם לפרט שהגיש הקבלן
בחישובו וישנם הבדלים בחישובים .כך לדוגמא בשטח הקיר לחתך  A-500רשם הקבלן  3.435מ"ר אך על
פי הפרט שצירף השטח אמור להיות  0.45כפול  3.09 = 6.87מ"ר (מצורפים צורת חישוב הקבלן כולל
החתך).
התייחסות המפקח לליקוי מישיבה כאמור בסעיף  : 1הליקוי מוצדק ואכן מאשר מנהל הפרוייקט כי קיימים
טעויות חישוב בין הפרטים לחישובי הכמויות שאותם יש לתקן.
הערת הביקורת :סעיף זה הוגש בחשבון הסופי ללא חישובי כמויות וללא הסברים ולכן לא היה ניתן לבדוק
כמויות ללא פירוט זה .באו פן תמוה הכמויות שהגיש הקבלן בפרק זה זהות לחלוטין לכמויות הקיימות בכתב
כמויות החוזי.
לאור הנ"ל לא היה ניתן לחשב את הערך הכספי שלדעת הביקורת יש לקזז מהחשבון הסופי שהוגש ע"י הקבלן
לתשלום ע"י העירייה .ניתן אך לומר שמדובר בסכום משמעותי.
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בשתי התמונות הבאות רואים את החתך המוגש על ידי הקבלן (ואינו תואם את החתך המתוכנן) נראה כי
חישוב שטח החתך אינו זהה לחישוב הכמויות בטבלה
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בתמונה זאת מחישובי הכמויות רואים כי באזור המודגש היה צריך להיעשות קיר לפי חתך * A-500אך
בפועל לא חושב קיר לפי הפרט הנ"ל

 .10סעיף  51.7.390אספקה והתקנת גדר הפרדה להולכי רגל מברזל מגולוון וצבוע בתנור בגובה  1.1מטר
בחשבון מופיע בקשה עבור התקנת  301.65מ"ר מגדר זאת ,אך בשטח קיימת גדר אחת המופיע בסעיף
 44.1.010וקיימת מעל קירות התמך ,הגדר על פי סעיף זה לא נראתה בשטח לפיכך יש לבטל סעיף זה בחשבון.
התייחסות המפקח לליקוי מישיבה כאמור בסעיף  :1מנהל הפרויקט טוען כי הגדר היא חלק מאביזרים לשלב
ביצוע והיא גדר זמנית.
חברת הבקרה אינה מסכימה עם מנהל הפרויקט  .על פי הרשום בכתב הכמויות כמות גדר זאת הינה  30מ"א
ולא  301כפי שדורש הקבלן ולכן יש להותיר את כמות המצוינת בכתב הכמויות בלבד .מנהל הפרויקט לאחר
הסבר חברת הבקרה קיבל עמדה זו וסעיף זה בחשבון הסופי ישונה בהתאם.
משמעות כספית לקיזוז מחשבון הסופי.₪ 130,392 :
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בתמונה זאת רואים מקום בו על פי החשבון היה צריך להתקין חלק מהגדר באורך  25.27מטרים אך אין
יישום לכך בשטח

זאת הסקיצה מהחשבון בה רואים את בקשת  25.27מ"א גדר שעל פי התמונה למעלה לא יושמה
ומתחתיה מצורפת הבקשה בחשבון
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 .11סעיף  99.1.050בצוע הגבהה לתא בזק קיים ,כולל עבודות עפר בטון וסולם
העלות לתשלום סעיף זה מורכבת מחמישה עשר סעיפים בפירוט החשבון.
סעיפים אחד עד שלוש דנים על נושא המדידות וחפירות גישוש וכפי שצוין בסעיפים ששה עשר ושבעה עשר
בדו"ח זה אין עלות לסעיפים אלו ויש לבטלם (מעבר לכך שהם נדרשו לתשלום בסעיפים נפרדים).
סעיפים חמש עד שניים עשר לקוחים מחישובי מחירון דקל ,אך על פי החוזה יש להוסיף הנחה של  20%וללא
תוספת קבלן ראשי (מצורף העתק מהחוזה המראה זאת) .לא קוזזה לקבלן הנחה זאת.
סעיף ארבעה עשר הינו עבור מכסים לתאי בזק ,אך מכסים אלו מוגשים בנפרד בחשבון סעיף  99.1.120לכן יש
לבטלם בסעיף זה.
לפיכך על פי הרשום מעלה ,העלות הנכונה לאישור עבור סעיף זה הינה ( ₪ 26,703במקום  ₪ 73,452בחשבון).
התייחסות המפקח לליקוי מישיבה כאמור בסעיף  :1מקבל את הערת הביקורת והליקוי מוצדק והתיקון
בחשבון הסופי יתוקן בהתאם.
משמעות כספית לקיזוז מהחשבון הסופי שהוגש.₪ 46,749 :
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מצ"ב סעיף מהחוזה המבהיר את הערכת עלות השינויים לפיהם יש לנהוג:

 .12סעיף  99.1.090תשלום עבור העמסה פינוי פסולת הובלה ואגרות לפי ניתוח מחיר
ראשית ,יש להתייחס לפירוט התשלום עבור סעיף זה במספר היבטים.
א .בתאריך  8.11.10הועבר דו"ח יועץ הקרקע הכולל הנחיות לבצוע בפרויקט זה  .בין הנחיותיו לפי סעיף 4.3
נדרש הקבלן לבצע הסרת פסולת צמחייה חומר אורגני ומילוי לא מהודק ואף לחדור בקרקע טבעית לעומק
 30ס"מ .משמעות הנחייה זאת הינה פינוי פסולת הקיימת במקום.

יתרה מכך ,בהמשך לסעיף ,זה הוסיף יועץ הקרקע הנחייה מפורשת האומרת כי "באזורים בהם קיימת
שכבת פסולת עבה כך שלא כלכלי לחדור לקרקע הטבעית יהיה צורך לשריין את פני השטח ביריעות גיאו-
טכניות "...יש לציין שני דברים בהקשר לכך ,ראשית יריעות גיאו-טכניות קיימות בכתב הכמויות של
המתכנן בפרק מצעים ותשתיות סעיף  51.3.787שתפקידם הנו חיזוק השתית ובעלות נמוכה יותר מעלות
פינוי הפסולת( ,עלות יריעה זאת על פי כתב הכמויות לשטח של  4,500מ"ר  ₪ 180,000עלות פינוי הפסולת
עלתה  )₪ 539,643אך יריעה זו ,אינה קיימת בשטח ובחשבונו של הקבלן .מדוע לא יישם זאת הקבלן ובחר
לפנות פסולת בעלות גבוהה כל כך?! שנית ,דו"ח יועץ הקרקע הוצא הרבה לפני צו התחלת העבודה ()19.9.11
ועל פי הרשום בפרוטוקול סיור הקבלנים אף נמסר להם כחלק ממסמכי המכרז .לפיכך ידע הקבלן לפני
שנתן הצעת מחיר ,שעליו לפנות את הפסולת או במידה ואין זה כלכלי יש ליישם יריעה זאת .כך שאין סיבה
לתוספת תשלום כה גבוהה כסעיף חריג וניתן היה לסגור סעיף זה בעלות היריעה הנ"ל כ.₪ 180,000 -
ב .ישנו סעיף בכתב הכמויות המורה על סילוק ערימות פסולת העמסה והובלה לאתר שפיכה עד  5ק"מ בכמות
של  50מ"ק (סעיף  )51.1.172מדוע לא נעשה שימוש בסעיף זה וכל ערימות הפסולת הועברו לסעיף חריג.
ג .לא הועברו לבדיקה תעודות פינוי הפסולת אלא הועברה רשימת ריכוז התעודות ,אין ריכוז זה מהווה
הוכחה לפינוי פסולת.
יצוין כי הקבלן מחויב בחוזה לפנוי כל ערמות הפסולת המבוצעות במסגרת עבודות ההכנה והפירוק בהתאם
לרשום בכתב הכמויות ,כך שלמעשה הפינוי שביצע הקבלן ועליו דורש תשלום כולל בתוכו את כל החומרים
שצריך לפנות במסגרת החוזה וללא תשלום נוסף ,זאת הערכתנו ,כי חלק נכבד מהפסולת שפינה הנה
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הפסולת העצמית כתוצאה מהעבודה (מופיע בהמשך הסעיף אסמכתא מפרק  51מכתב הכמויות הכולל
בתוכו פינוי פסולת).
לאור זאת אנו מקבלים את הנתונים הנ"ל:


מעבר להורדת הסעיף כאמור בסעיף א' על פי המפרט ,פרק  41בסעיף המדבר על עיבוד הקרקע ,מחויב
הקבלן לבצע חריש לעומק של  30ס"מ בתחתית אזורי אדמת גן ולפני כל מילוי שטח עד לקבלת פני
שטח נקיים מכל פסולת הנמצאת .בבצוע חריש זה תפונה לאתר אשפה מורשה על חשבון הקבלן כך
שמדובר על  1,125מ"ר אדמת גן כפול  30ס"מ עומק ,שווה  337מ"ק פסולת שבכל מקרה אמורים
להיות מקוזזים מהחשבון.



על פי כתב הכמויות ,עבודות החישוף המבוצעות בשטח כוללות סילוק הפסולת לאתר שפיכה מאושר
והרי חישוף שטח הינה הפעילות הראשונה המבוצעת על ידי הקבלן ,כך שכמות של  5,188מ"ר הנדרשים
עבור חישוף לעומק של  15ס"מ ,בהפחתת שטח אדמת הגן שנלקח בסעיף הקודם  1,125מ"ר ,יוצא כי
שטח של  609מ"ק (  4,063מ"ר כפול  15ס"מ ) הוא שטח נוסף אותו יש להוריד .מכמות הפסולת



פירוק מסלעה מיון הסלעים וסילוק הפסולת – ביקש הקבלן כמות של  1063מ"ר פירוק בנושא זה
.בהנחה שעובי ממוצע של סלעים נמדד ב 40 -ס"מ יוצא כי כמות של  425מ"ק מסלעה ,היא כמות
שצריך לפנות כפסולת ויש להורידה מכמות הפסולת שמבקש הקבלן בחשבונו.



פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק בכמות של  431מטרים כפול  0.17כפול  0.25שווה ל18.3 -
מ"ק שיש לקזז מכמות הפסולת.



קרצוף אספלט קיים לעומק של  10ס"מ -המשמעות סילוק עודפי אספלט בכמות של  2,173כפול 10
ס"מ שווה ל 217 -מ"ק ,שיש להוריד מכמות הפסולת.



סה"כ על פי הרשום בסעיף ג' יש להוריד כמות של  1,606מ"ק מכמות הפסולת הנדרשת לתשלום.

התייחסות המפקח לליקוי מישיבה כאמור בסעיף  :1מנהל הפרויקט אכן מסכים עם העובדה שהיה צריך
להשתמש ביריעה הגיאו-טכנית שעלותה  180אלש"ח ולא להמשיך עם עבודות החפירה אך בפועל בוצע פינוי
כחלק מהליך עבודה שלא הופסק באמצעו.
בהתאם להערת חברת הבקרה והתייחסות המפקח וכן מאחר וברור כי לא בוצע הליך תקין לפינוי פסולת
סוכם כי ראשית יש לקזז מכמויות הקבלן כמות פסולת שמחויב לפנות על פי החוזה וכמות זו מופיעה בדו"ח
הביקורת כאמור .כמו כן ייבדק מקום מטמנת פסולת למרחק של עד  15ק"מ מהאתר ובמידה וישנו אתר
ישונה מחיר היחידה כולל קיזוז של  20%ממחירון דקל על פי החוזה כך שמחיר יחידה יעמוד על / ₪ 49.6מ"ק.
במידה והמטמנה הקרובה רחוקה יותר מ 15 -ק"מ ממקום הפרויקט מחיר יחידה יעמוד על /₪ 69.6מ"ק.
הערכת חברת הבקרה הכספית לקיזוז מהחשבון הסופי  ,₪ 171,737 :בכפוף לסיכום ובדיקת המפקח על
הפרויקט.
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להלן העתק מפרק  41סעיף א' במפרט ,המדבר על פינוי פסולת בתחתית אדמת גן ,ביצוע חריש לעומק 30
ס"מ ופינוי הפסולת לאתר אשפה.

להלן העתק מכתב הכמויות המדגיש כי עבודות הכנה ופירוק ובתוכם סעיף החישוף ,כוללות העברת פסולת
לאתרי שפיכה ועבודה זאת כלולה במחיר הקבלן.

22

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013
 .13הערות כלליות לבקרת חשבון
 .1חיפוי קירות :על הקבלן לבצע חיפוי של אבנים גדולות בבסיס הקיר ושאר הקיר יבוצע באבנים הזהות
בגודלן ליצירת אחידות וגודל שווה .על פי הנראה בשטח לא הייתה הקפדה יתרה לבצוע על פי הנדרש
ורואים שילוב של אבנים גדולות וקטנות באזור העליון של הקיר .יש לציין שעבודה זו הנה קלה יותר
ולדעתנו צריך להפחית תשלום בגין ביצוע שלא על פי המפרט.
להלן תמונה המראה את צורת חיפוי האבן רואים כי החיפוי נעשה עם אבנים בגדלים שונים ואינם
שווים

כך על פי התכנון היה הקבלן אמור לבצע את צורת חיפוי האבן בשטח.
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 .2עבודות גידור :לא הייתה הקפדה יתרה על השלמת חיפוי האבן במקומות בהם בצעו את הגדר ההיקפית
ורואים טלאים של קיר הבטון במקום מילוי אבן פראית כפי שנדרש.
רואים בתמונה זאת כיצד לא סגרו בחיפוי אבן את אזור תפיסת המעקה והמקום נשאר גלוי .יש לציין
כי אלה העבודות הכי קשות לביצוע ולכן גם במקום זה יש לטעמנו להפחית תשלום.
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 .6סיכום
 .1עם קבלת דו"ח הבקרה על הפרויקט ע"י חברת הבקרה הועבר דו"ח למפקח ומנהל הפרויקט ,למהנדס
ולקבלן באמצעות המפקח.
 .2חריגה מאומדן המתכנן :לכאורה נראה כי הפרויקט הסתיים ללא חריגה משמעותית מהאומדן שתוכנן
לפני בצוע העבודה וסכום החשבון הסופי שהוגש לפני ביצוע הביקורת ובדיקת החשבונות הסופיי חרג רק
ב 6,037,352( 3% -מש"ח אומדן לעומת  6,214,631מש"ח לא כולל מע"מ .חשבון סופי שהוגש לפני התיקון
כאמור).
 .3מעיון בכתב הכמויות עולה שחלק מהסעיפים לא בוצעו או בוצעו שלא בהתאם לחוזה ולכתב הכמויות.
 .4התקיימו מס' פגישות בין המפקח לחברת הבקרה שביצעה את הדו"ח ע"מ להציג את הדו"ח ולקבל
הסברים  .למס' ליקויים שהופיעו בטיוטת הדו"ח ניתנו הסברים המניחים את דעת חברת הבקרה
ובהתאם נמחקו ליקויים אלו מהדו"ח.
 .5כמו כן התקיימו מס' פגישות בין המפקח לבין הקבלן/נציגיו ע"מ להגיע לסיכום ולחשבון סופי מותאם
בהתא ם ליקויים שהוצגו בדו"ח הביקורת (מצ"ב סיכום פגישה בין חברת הבקרה למפקח) .בהתאם
להערות המפקח לדו"ח בישיבה עודכן הדו"ח והסכום לקיזוז ,למעט מס' סעיפים שחלקם מהותיים ,אשר
לגבם הוחלט שהמפקח יבצע בדיקה חוזרת( לסעיפים אלו אין הערכה של סכום לקיזוז בדו"ח).
 .6בתאריך  2.2.14התקיימה פגישה משותפת של כל הצדדים הכולל את  :גזבר העירייה .מבקר העירייה.
הקבלן ונציגו ,המפקח על הפרויקט ,מהנדס העיר ,וחברת הבקרה שביצעה את הבדיקה על הפרויקט.
(מצ"ב פרוטוקול).
 .7בין יתר החלטות הישיבה התבקש הקבלן להגיע לערוך בשיתוף המפקח חשבון סופי מתוקן בהתאם
לדו"ח ולדון על סכום לקיזוז מהחשבון שהוגש על ידו .הדו"ח הסופי לקח בחשבון גם את טענת הקבלן
שהעלה בישיבת סיכום על כך שהיו עבודות שביצע ולא מופיעים בחשבון הסופי.
 .8הקבלן ישב עם המפקח ובתיאום עם מהנדס העירייה והגיש חשבון סופי מתוקן בו סוכם כפשרה על קיזוז
של כ 340 -אש"ח כולל מע"מ( .מצ"ב מכתבו של מהנדס העירייה בעניין).
 .7המלצות
 .1ריענון של מאגר רשימת מנהלי ומפקחי פרויקטים.
 .2דרישה מהמפקחים הקיימים לעבוד על פי החוזה וכתב הכמויות  ,יש לעדכן את מהנדס העיר באופן שוטף
על שינויים.
 .3מינוי מהנדס/הנדסאי אדריכלות/בנין על נושא בניית מבנה ותשתיות ציבור.
 .4הידוק הבקרה על נושא מכרזים בטרם יפורסמו למכרז .
 .5הידוק הבקרה על הגשת החשבונות הסופיים.
 .6לשקול העסקת חברת בקרה לבדיקה מדגמית של תכנון פרויקטים וחשבונות סופיים.
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9.12.13

טבלת סיכום ודגשים בהמשך לפגישה עם מנהל הפרויקט מסוף התחבורה בית שמש  -סיכום ביניים

הסבר הבקרה  ,סיכום בצוע והבנות עם מנהל הפרויקט
בעקבות הפגישה

מספר
סעיף
בדו"ח

מספר סעיף
כתב כמויות

פירוט הסעיף
(בקיצור)

1

08.2.381

מחזיק דגלים סעיף מוצדק אכן הקבלן לא ביצע
לעמוד תאורה

2

 51.2.020חפירה וחציבה סעיף מוצדק יש לקזז מהחשבון את כמות החפירה עבור
שבוצעה עבור הקיר כיוון שלפי החוזה הנ"ל חלק מבצוע
בכל סוגי
הקיר עצמו
הקרקע

משמעות הסעיף בדוח משמעות כספית משמעות כספית
בעקבות הדו"ח לאחר פגישה עם
מנהל פרויקט

הורדת הסעיף
בחשבון

-1,508

-1,508

קיזוז  1,444מ"ק
מהסעיף בחשבון

-23,104

-23,104

יישור והידוק היתה דרישה לבטל הידוק באזור קרצוף  -על פי הסבר

ניתן לשנות את הס'

מלא של שתית מנהל פרויקט לבסוף בוצע פירוק אספלט ולא קרצוף לכן
היה צורך בהידוק השתית לאחר הפירוק
לכבישים

לפירוק במקום
קרצוף אך הס' יישאר
ללא שינוי

3

51.2.065

4

מילוי נברר היתה דרישה לביטול בעקבות בדיקה כי חוזית הקבלן
51.2.901
להחלפת קרקע נדרש לבצוע ללא עלות  -לאחר בדיקה הובן כי הנ"ל נעשה

נותר ללא שינוי
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לבקשת יועץ קרקע בעקבות דוח שהגיש

מצע סוג א

א -בוצע מצעים באזור קרצוף ,ב -ישנה טעות חישוב
והקבלן הגיש בחשבון מידות שאינן תואמות את פרט
המתכנן .א  -לבסוף בוצע פירוק אספלט ולכן צריך היה

על פי הרשום בסעיף ב
יש לתקן כמות
ולהוריד  288מ"ק

5

51.3.005

6

51.4.037

7

51.4.020

ריסוס ביטומן לא יבוצע ריסוס יסוד מעל קרצוף -אך מאחר ומדובר
שכבת יסוד לבסוף בפירוק אספלט ניתן להשאיר את ריסוס ציפוי
היסוד

8

51.4.026

ריסוס ביטומן בחשבון נלקח סעיף שאינו תואם את פרטי התכנון בפרטים החלפת סעיפי חשבון
 51.4.025במקום
נדרש הקבלן לריסוס של  0.25ק"ג/מ"ר בחשבון מבקש
מאחה
51.4.026
הקבלן ריסוס של  0.4-0.5ק"ג/מ"ר.

9

40.3.094

מקובלת הערת
הסתירה הסעיף ישאר

לבצע מצעים ההסבר מקובל ,ב -יש לתקן חישוב כמות על
פי פרט המתכנן

-23,040

-23,040

מצעים

שכבת אספלט על פי הנראה הקבלן הגיש בחשבון שכבה עליונה של אגרגט החלפת סעיפי חשבון
 51.4.035במקום
בטון תחתונה  1בעובי  4ס"מ סעיף בכתב הכמויות  ,51.4.037על פי
51.4.037
עובי  7ס"מ הנתונים שנבדקו כולל דוח מעבדה לקורים המראה אגרגט

-54,260

-54,260

 3/4יש לאשר סעיף החשבון נכון ומתאים והוא 51.4.035

איטום קירות על פי המפרט איטום כלול במחיר הבטון -קיימת סתירה
רצפות מבטון בין מסמכים כיוון שבכתב הכמויות סעיף זה מופיע בנפרד

נותר ללא שינוי

-404

-404

-117,223
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מזויין

מקובלת הערת
תוספת עבור על פי המפרט לוחות ההגנה כלולים במחיר הבטון -קיימת
לוחות הגנה סתירה בין מסמכים כיוון שבכתב הכמויות סעיף זה מופיע הסתירה הסעיף ישאר
ללא שינוי
מפוליאסטרן בנפרד לתשלום

10

40.3.095

11

טוף 4/20
40.1.100
בגומות העצים

12

40.1.110

13

14.1.010

לתשלום

ללא שינוי

אדמת גן
בפיזור כללי

סעיף מוצדק אכן הקבלן לא ביצע

א -הקבלן ביקש אדמת גן ליד אזור מסילת הרכבת על פי
הנראה בשטח לא בוצע ביזור זה פיזור אדמה ,ב -הקבלן
הגיש בכמויותיו אדמת גן כולל אזורי ריצוף גרנוליט יש
להוריד את השטח .א -לפי הסבר מנהל הפרויקט בוצע
פיזור אדמת גן מסוג שונה לכן ישנם הבדלים בגוון האדמה
אך אכן בצעו פיזור גם ליד פסי הרכבת ,ב -אכן בוצע טעות
חישוב ויש להוריד כמות שטח הגרנוליט .

מכלול חיפוי על פי בדיקת הבקרה גובה החיפוי בשטח אינו תואם את
אבן לקירות גובה חישובי הקבלן בחשבון לפי מנהל הפרויקט נבדק
הגובה ונמצא תקין ביחס למה שהגיש הקבלן -חברת
בטון
הבקרה נתנה בפגישה דוגמאות לשוני בין הנתונים לפיכך
סוכם כי מנהל הפרויקט יבדוק בשנית את נתוני השטח

-24,253

הורדת הסעיף
בחשבון

-1,430

-1,430

סעיף א  -מקובל

-15,845

-600

ויוותר ללא שינוי,
סעיף ב  -יש להוריד
כמות של  12מ"ק
שטח גרנוליט

ישונה ויטופל לאחר
בדיקת מנהל
הפרויקט

-127,680

-127,680

ביחס לנתוני חישובי הכמויות
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14

40.3.005

15

51.7.390

16

99.1.010

קיר תומך א  -הקבלן לא עבד על פי הפרטים בתכנון ,ב -ישנן הבדלים א -מקובל ולא ישונה
דבר בחשבון זאת
מבטון מזויין (טעויות חישוב) בין חישובי הכמויות של הקבלן לבין
לאחר הסברי מנהל
הפרטים המופיעים בחשבונו .א -לדברי מנהל הפרויקט
הפרויקט ,ב -החשבון
נגזר עליהם לעבוד שלא על פי פרטי התכנון במקומות
יתוקן לאחר בדיקת
מסוימים עקב תוואי שטח שונים ואילוצים מקומיים .ב-
אכן מאשר מנהל הפרויקט כי קיימים טעויות חישוב בין
הפרטים לחישובי הכמויות שאותם יש לתקן

על פי נתוני השטח לא בוצעה גדר המתאימה לנתונים
אספקה
והתקנת גדר הרשומים בסעיף ויש להוריד סעיף זה מהחשבון ,מנהל
הפרויקט טוען כי הגדר הינה חלק מאביזרים לשלב בצוע
הפרדה
והיא גדר זמנית ,חברת הבקרה אינה מסכימה עם קביעת
מנהל הפרויקט .על פי הרשום בכתב הכמויות כמות גדר
זאת הינה  30מ"א ולא  301כפי שדורש הקבלן לכן יש
להותיר כמות המצוינת בכתב הכמויות בלבד ,מנהל

על פי סעיף ב
יתבצע קיזוז
מהסכום
הרשום בסך
 1.04מש"ח.
סכום הקיזוז
יקבע לאחר
בדיקת מנהל
הפרויקט

מנהל הפרויקט
והסעיף ישונה
בהתאם לממצאים

קיזוז  271.65מ"א
גדר בחשבון

-

-130,392

130,392

הפרויקט קיבל עמדה זאת וסעיף זה ישונה בהתאם.

צוות מדידה

כל עבודות המדידה השונות הינן חלק מאחריות הקבלן
לכל שלבי הבצוע לכן אינן כרוכות בתשלום  ,לדברי מנהל
הפרויקט צוות המדידה נדרש במקרה זה עבור עבודה
חריגה שאינה היתה כלולה בבצוע השוטף של העבודה ולכן

הסבריו של מנהל
הפרויקט הובנו
והסעיף ישאר ללא
שינוי

-6,000
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קיימת בחשבון

עבודות גישוש כל עבודות הגישוש השונות הינן חלק מאחריות הקבלן לכל
שלבי הבצוע לכן אינן כרוכות בתשלום  ,לדברי מנהל
לקו בזק

הסבריו של מנהל
הפרויקט הובנו

הפרויקט הגישוש בוצע במקרה זה עבור עבודה חריגה
שאינה היתה כלולה בבצוע השוטף של העבודה ולכן קיימת
בחשבון

והסעיף ישאר ללא
שינוי

17

99.1.030

18

 99.1.050בצוע הגבהה בסעיף זה קיים פירוט לצוות גישוש ומדידה שכבר שולם
לתא בזק קיים לקבלן בסעיפים  17,18בנוסף לא התווסף הנחת קבלן של
 20אחוז ממחירון דקל בהתאם לכך יש לשנות את עלות
חריג זה  ,מנהל הפרויקט מקבל עמדה זאת והתיקון יבוצע.

19

51.7

הסעיף יתוקן והסכום
יקוזז בהתאם

-2,520

-46,749

-46,749

לממצאים

הערה כללית הבקרה טוענת כי לא היה פירוט בחישובי הקבלן לפרק זה ,הערת מנהל הפרויקט
מקובלת הסעיף יוותר
לפרק  51.7מנהל הפרויקט מסביר כי פרק זה כולו קשור לאביזרים
ללא שינוי
זמניים וקבועים שמחויב הקבלן לבצע בשטח אך בגלל
שינויים רבים בשלבי הבצוע והימשכות הפרויקט סוכם כי
פרק זה ישולם במלואו ללא תביעות על פי כתב הכמויות
למעט ביצוע הגדר כמופיע בסעיף  15בדו"ח זה.
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20

51.7.280

21

99.1.090

שער דו כנפי

ראה הסבר מסעיף  19בדוח זה השער הינו זמני ונכלל בתוך על פי הרשום בסעיף
 19בדוח זה ניתן
פרק 51.7
לאשר את השער כפי
שביקש הקבלן
ובהתאם להסבר

-8,400

מנהל הפרויקט

העמסה ופינוי חברת הבקרה הדגישה בפני מנהל הפרויקט את הערותיה
בהתאם לדוח שהוגש .מנהל הפרויקט אכן מסכים עם
פסולת
העובדה שהיה צריך להשתמש ביריעה הגיאוטכנית
שעלותה  180אש"ח ולא להמשיך עם עבודות החפירה אך
בפועל בוצע פינוי כחלק מהליך עבודה שלא הופסק
באמצעו  .מאחר וברור לצדדים כי לא בוצע הליך תקין
לפינוי הפסולת סוכם כי יש ראשית לקזז מכמויות הקבלן
כמות פינוי הפסולת שמחויב הוא לפנות על פי חוזה וכמות
זאת מופיעה בדוח הביקורת ,ייבדק מקום מטמנת פסולת
למרחק של עד  15ק"מ מהאתר ובמידה וישנו אתר ,ישונה

יש לקזז מכמות
הפסולת הכללית
 1,606מ"ק פסולת
שמחויב הקבלן חוזית

-719,644

-171,737

לפנות .יש להתייחס
למחיר יחידה 49.6
/₪מ"ק או ₪ 69.6
/מק בהתאם לאזור
המטמנה הקרובה
לאתר

מחיר היחידה כולל קיזוז של  20אחוזים ממחירון דקל על
פי החוזה כך שמחיר היחידה יעמוד על  49.6ש"ח/מ"ק
.במידה והמטמנה הקרובה רחוקה יותר מ 15 -ק"מ
ממקום הפרויקט מחיר היחידה יעמוד על  69.6ש"ח/מ"ק

-1,302,452
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ביקורת מיחשוב העירייה
 .1מבוא
בעיריית בית שמש רשת תקשורת פנימית המחולקת למספר אתרים פיזיים שמחברת כ 400-משתמשי קצה
לשירותי דוא"ל ,גלישה באינטרנט ואחסון קבצים .הרשת מוגנת מפני התחברויות מבחוץ על-ידי חומת אש
( )FireWallתוצרת  .Juniperהחברה אינה נוהגת לאשר חיבור משתמשים מבחוץ באמצעות .VPN
מחשבי העירייה מוגנים על-ידי אנטיוירוס  .Aviraכמו-כן ,מופעל סינון הדואר (נגד ספאם ווירוסים).
מתקיים גיבוי נתונים יומי ,על גבי קלטת ,בנפח מוערך של כ.GB 800 -
בחברה  8שרתים פיזיים שמספקים את המענה לצרכים של המחשוב.
מחלקת מערכות מידע כוללת  3עובדים :מנהל מח' מערכות מידע ,מנהל רשת ותקשורת ומזכירה.
עובדים חיצוניים (ספקי חוץ שנבחרים בעיקר באמצעות מכרזים) מספקים שירותי מחשוב נלווים ,בזה:
תמיכה טכנית ,שירות למערכות השונות ,אספקת ציוד מתכלה ועוד .הספקים העיקריים :בתחום שירותי
מחשוב ותמיכה "א.ר.ק " ובתחום ציוד מתכלה (טונרים) " א.ה"
קריאות השירות מועברות לספקים באמצעות מערכת מבוססת  .WEBהקריאות במערכת נפתחות על-ידי
צוות מערכות מידע של העירייה (שמקבלים את התלונות ישירות מהמשתמשים ,בטלפון או בדוא"ל).
החברה לאוטומציה מספקת שירות למערכות הליבה של העירייה ,בזה :הנהלת חשבונות ,גבייה ,שכר ,רווחה
וחינוך.
הביקורת מציינת לטובה את שיתוף הפעולה עם הביקורת ,של מנהל מערכות מידע מר ציון ממן וסגנו מר
שימי גזית ואת נכונותם לתקן הליקויים עוד במהלך הביקורת.
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 .2תמצית הממצאים בדירוג חשיבות

הממצא

דירוג
הממצא

 .4.1.1שיתוף סיסמאות גורף של המשתמשים

בינונית

 .4.1.2דרישת רכש כפולה

גבוהה

 .4.1.3דיווחים בלתי סבירים של ספק שירותי מחשוב

גבוהה

 .4.1.4דיווח על עבודות מחוץ לעירייה ב"טופס טכנאי"

בינונית

 .4.1.5פירוט דיווחים בלתי מספק ב"טופס טכנאי"

גבוהה

 .4.1.6היעדר אסמכתאות נלוות לבקרה בדיעבד

גבוהה

4.1.7

תוכנת אנטי-וירוס בעמדות

גבוהה

.4.2

בקרה חלשה על מצאי ציוד המחשוב

בינונית

.4.3

התחברות ספקי השירות לשרתי העירייה

גבוהה

.4.4

אמצעי כיבוי אש בלתי תקין

נמוכה

 .4.5.1קיום מכרזים מסוג "זוטא"

בינונית

 .4.5.2אי-הודעה לספקים על המכרזים

נמוכה

 .4.5.3מספר משתתפים מצומצם לצד הרכב לא מאוזן – מכרז 69/12

בינונית

 .4.5.4מספר משתתפים בלתי מספק – מכרז 71/12

בינונית

 .4.5.6מספר משתתפים בלתי מספק – מכרז 70/12

בינונית

חשיבות
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 .3פירוט הממצאים וההמלצות
א .רכש ציוד מחשוב ושירותי תחזוקה – בדיקות מדגמיות
העירייה מקבלת שירותי מחשוב מכמה ספקים ,בהתאם למכרזים הרלוונטיים .משתמשי המחשב בעירייה
מזמינים ,באמצעות מנהלי היחידות ,ציוד מחשוב ושירותים ,על-פי צורכיהם .כל הזמנה בנושא מחשוב וכל
חיוב על-ידי ספקי שירותי מחשב אמורים לקבל ,בין היתר ,אישור מנהל מערכות המידע.
הביקורת ערכה בדיקת חשבוניות מדגמית ,כאשר נבחרו כ 15 -חשבוניות מס שהגיש הספק המרכזי בתחום
המחשוב (א.ר .ק) וששולמו על-ידי העירייה.

רקע כללי
להלן פרטים בדבר היקף הכספי של הוצאות המחשוב בעיריית בית שמש ,בש"ח:
סה"כ

שנה

ציוד מחשוב

תוכנות ,שירות תמיכה

2100

229,573

423,152

2102

051,317

345,988

597,596

2103

)*( 202,130

)*( 262,669

585,844

765,756

(*) נכון ליום .16/12/13

ב .אבטחת מידע
 .1שיתוף סיסמאות גורף של המשתמשים
במהלך הבדיקות שערכנו היינו עדים לכך שהמשתמשים השונים במחלקות עושים שימוש בסיסמה זהה אחת
למחלקה.
מדובר במשתמשים של מחלקות רווחה והנדסה .לא ברור האם השיתוף הוא לכל המשתמשים במחלקה ,אך
מדובר במספר משתמשים שהדגימו זאת לפנינו במהלך הביקורת.
מדובר בבעיית אבטחת מידע משמעותית .בפועל ,הדבר שקול לכך שלמשתמשים אין סיסמאות כלל – פעולות
של עובדים בודדים לא ניתנים לתחקור בדיעבד ובמקרים של אירועים חריגים (פגיעה במידע או הפצת
וירוסים) לא ניתן יהיה לדעת בוודאות מי המשתמש שביצע את הפעולות בפועל.
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המלצות:
ד.

לקיים ריענון בנושא אבטחת מידע לכלל עובדי העירייה ולכלול בו דרישות לשמירת סודיות הסיסמאות.

ה.

להדק את הבקרה בנושא על-ידי מחלקת מערכות מידע ,הן על-ידי ביקורות בקרב המשתמשים והן על-
ידי נקיטת אמצעים משמעתיים כנגד העובדים שבאופן עקבי מבצעים הפרות אבטחת מידע.

ו.

להנהיג החלפת סיסמאות תקופתית מאולצת מיכונית (לפחות אחת לחצי שנה) ,על-מנת להקשות על
שיתוף סיסמה אחת משותפת בקרב העובדים.

 .2תוכנת אנטי-וירוס בעמדות
במהלך הבדיקות שערכנו נמצאה עמדה אחת ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה .נציין ,כי מדובר במקרה בודד
וברוב התחנות שנבדקו (כ )10 -נמצאה תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת.

המלצות:
לקיים בדיקה מקיפה בכל תחנות העבודה לאיתור תחנות ללא הגנה מפני וירוסים ולהתקין אנטי-וירוס בכל
התחנות.

 .3התחברות ספקי השירות לשרתי העירייה
חברת "א.ר.ק" למחשב מספקת ,בין היתר ,תמיכה טכנית לשרתי העירייה.
לספק "א.ר.ק" למחשוב קיימת הרשאת גישה מרחוק לשרתי העירייה הנתמכים ,ללא הודעה מוקדמת וללא
צורך באישור ממוכן לפעולה בשרת!! הנ"ל מהווה חשיפה חמורה בכל הקשור למידת ההשפעה שלה בסוגיית
אבטחת המידע של העירייה.
הרשאות הגישה לשרתים הן ברמת פריווילגיה גבוהה (כגון .)administrator :הדבר עלול לאפשר פעילות בלתי
מורשית במחשבי החברה ,ללא יכולת גילוי ומניעה על-ידי צוות מערכות מידע של העירייה.

35

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013
הערת הביקורת
כל חיבור מרחוק אל רשת העירייה והשתלטות על מערכת מידע כלשהי מהווה סיכון פוטנציאלי לרשת
העירייה כולה ולמשתמשים המחוברים אליה .על מנת לצמצם את רמות הסיכון למינימום האפשרי ,מחלקת
המחשוב צריכה לבחון ולהטמיע פתרונות שונים.
האפשרות שניתנה לנותן שירות התמיכה במחשבים החיצוני ברמה הגבוהה ביותר כאמור מהווה סיכון
פוטנציאלי לרשת העירייה.
הביקורת מציינת כי במידה ויש צורך אמיתי שנותן השירות החיצוני יתחבר מרחוק ויעניק שירות למערכת
המחשוב והמידע ,תינתן אפשרות ישירות מנותן השירות אל המערכת באופן מוגבל .יש לציין כי על מקבל
השירות בעירייה להיות נוכח אל מול המחשב/שרת בזמן ההתחברות של ספק השירות ולוודא שנותן השירות
התנתק בסיום מתן השירות והעבודה.

המלצות
א .אין לאפשר גישה קבועה (כולל גישה מרחוק) של ספקים למחשבי העירייה וללא הודעה מוקדמת הכרחית
(כלומר ,החיבור לא יתאפשר ללא אישור ממוכן של עובדי מחלקת מערכות מידע בעירייה).
ב .קיום ביקורת עומק בסוגיית אבטחת מידע ובדיקות חדירה ע"י גורמי חוץ ופנים.
ג .יש לפרסם נהלים כתובים ומסודרים בנושא אבטחת מידע בכלל ובפרט בעניין הגישה של נותן השירות
החיצוני לרשת העירייה.
ד .בנוהל יש לקבוע בין היתר את בסמכות והאחריות לקיום הנוהל ,שיטה של אישורי גישה מרחוק ,אופן
הסיום ההתקשרות עם נותן השירות ותיעוד ובקרה .

 .4אמצעי כיבוי אש בלתי תקין
בחדר תקשורת הממוקם במתחם הראשי של העירייה מותקנת מערכת כיבוי באמצעות מים ,במקום חומרים
תקניים לציוד מיכוני (כגון :גז יעודי) .הדבר עלול לפגוע בציוד ולהשבית פעילות לתקופת זמן מסוימת ,במקרה
של התפרצות דליקה (במיקום כלשהו בבניין המשרדים) ותחילת כיבוי אוטומטי במים.
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המלצות
לבטל כיבוי במים בחדר תקשורת במתחם הראשי של העירייה ובמקומו להתקין כיבוי מתאים (מטף כיבוי עם
אבקה המתאימה לציוד מיכוני או מערכת כיבוי בגז).

 .5רכש ותחזוקת מחשבים
הספק העיקרי של העיריה הינו חברת "א.ר .ק"  ,אשר שולם לו בשנים  ,2011-2013כדלקמן:

שנה

תשלום בש"ח כולל מע"מ

2100

750,690

2102

421,494

2103

)*( 602,790

(*) נכון ליום .16/12/13
במהלך הביקורת נדגמו מס' פריטים של ציוד מיחשוב ומחשבים במטרה לבדוק אם הציוד שנרכש וסופק
ע"י ספק המיחשוב תואם למפרט שהופיע בדרישת הרכש ובהזמנות.
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להלן פירוט המדגם והממצאים:
מס' דגימה
וגורם מזמין

1

מס'
חשבונת
ספק

813

(מנמ"ר)

תאריך
ביצוע
העסקה
(ערך)

8/13 29.1.201
3

2
(רווחה)

3413

3
(ראש העיר)

494

פרטי
השירות

סכום
לתשלום
לפני
מע"מ

44,102.55

התאמה בין מחירי המכרז
למחירים ששולמו לספק
על-פי החשבונית
מספר
מכרז

במכרז
ללא
מע"מ
17%

בהזמנה
ללא
מע"מ
17%

" 71

102.56

102.56

אנטיוירוס
למחלקות

 4.3.2013מחשב i3

האם הציוד נמצא
בבדיקה פיזית?

נבדק חלקית
בבדיקה פיזית.
לרוב תקין.

11,315.52

71

לא נמצא בבדיקה
פיזית ,אך אותר
לאחר מכן על-ידי
מנהל מערכות
מידע .הועברו
שמות העובדים
שברשותם

1880.3
4

1897

מסך "22

598.29
0

598.290

לא נבדק בבדיקה
פיזית.

נקודת
תקשורת

230.77

230.6

לא נבדק בבדיקה
פיזית.

רשיון
אנטיוירוס

102.56

102.56

לא נבדק בבדיקה
פיזית.

2136.7
5

2136.7

תקין.

המחשבים
ומאפייני
המכונות.

 11.4.201מחשב i5
3

3,085.44

71

5

תוספת זכרון

102.56

102.56

לא נבדק בבדיקה
פיזית .לא מהותי.

תוספת HD

?

435.89

לא נבדק בבדיקה
פיזית .לא מהותי.

שחזור
נתונים

239.32

153.84

לא נבדק בבדיקה
פיזית .לא מהותי.
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מס' דגימה

מס'

תאריך

פרטי

סכום

התאמה בין מחירי המכרז

האם הציוד נמצא

וגורם מזמין

חשבונת
ספק

ביצוע
העסקה
(ערך)

השירות

לתשלום
לפני
מע"מ

למחירים ששולמו לספק
על-פי החשבונית

בבדיקה פיזית?

4
(סגן מהנדס)

496

במכרז
ללא
מע"מ
17%

בהזמנה
ללא
מע"מ
17%

1880.3
4

1880.34

נבדק בבדיקה
פיזית  .נמצא
תקין.

מסך "22

598.29
0

598.29

נבדק בבדיקה
פיזית  .נמצא
תקין.

פקס משולב

769.23

769.23

לא נבדק בבדיקה
פיזית .לא מהותי.

1880.3
4

1880.34

לא נבדק בבדיקה
פיזית .המשרד
היה נעול.

2136.7

2136.75

נבדק בבדיקה

 11.4.201מחשב i3
3

3,247.86

5
(ניצה איכ"ס)

622

 23.4.201מחשב i3
3

1,880.34

6

623

 23.4.201מחשב i5
3

2,546.99

(בני וקנין)

מספר
מכרז

71

5

תוספת זכרון

7
(מונט עדן)

313

8
(מנמ"ר)

316

 20.3.201מחשב i3
3

2,632.46

שחזור

פיזית  .נמצא
תקין.

102.56

102.56

נבדק בבדיקה
פיזית  .נמצא
תקין.

1880.3
4

1880.34

נבדק בבדיקה
פיזית  .נמצא
תקין.

239.32

188.03

לא נבדק בבדיקה

נתונים

 20.3.201שירות
תחזוקת
3
ותמיכת
מחשבים עד
31.3

פיזית .לא
רלוונטי לבדיקה
פיזית.
38,461.53

70

1282.0
5
לתחנת
עבודה
לשנה

38461.5
3

לא נבדק בבדיקה
פיזית .לא
רלוונטי לבדיקה
פיזית.
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מס' דגימה

מס'

תאריך

פרטי

סכום

התאמה בין מחירי המכרז

האם הציוד נמצא

וגורם מזמין

חשבונת
ספק

ביצוע
העסקה
(ערך)

השירות

לתשלום
לפני
מע"מ

למחירים ששולמו לספק
על-פי החשבונית

בבדיקה פיזית?

9
(תחנות אם וילד)

319

10
(איציק קניזו)

645

11
(חינוך רישום
גנים)

1014

12
(מחלקת נכסים)

1683

13
(הנדסה)

1971

מספר
מכרז

במכרז
ללא
מע"מ
17%

בהזמנה
ללא
מע"מ
17%

71

?

4273.5

לא נבדק בבדיקה
פיזית עקב ביזור
גיאוגרפי

153.85

153.84

לא נבדק בבדיקה
פיזית .לא
רלוונטי לבדיקה
פיזית.

1880.3
4

1880.34

נבדק בבדיקה
פיזית  .נמצא
תקין.

מסך "22

598.29
0

598.29

נבדק בבדיקה
פיזית  .נמצא

מדפסת

769.23

769.23

?

1200

 20.3.201מע' FW
3

22,905.90

 1שעת עבודה

 1.5.2013מחשב i3

6,495.72

תקין.

 13.5.201השכרת
מחשב,
3
מדפסת +
טונר ,מקלדת

3,600

-

נבדק בבדיקה
פיזית  .נמצא
תקין.
לא נבדק בבדיקה
פיזית .לא
רלוונטי לבדיקה
פיזית.

ועכבר
המע"מ עלה ל18%-
 26.6.201מחשב i7
3

2,661.00

71

תוספת
זיכרון
 10.7.201פאנל 24
3

27,711.53

71

2457.6
3

2457.62

לא נבדק בבדיקה
פיזית .לא מהותי.

101.69

101.69

לא נבדק בבדיקה
פיזית.

207.62

207.62

לא נבדק בבדיקה
פיזית .לא ניתן
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מס' דגימה

מס'

תאריך

פרטי

סכום

התאמה בין מחירי המכרז

האם הציוד נמצא

וגורם מזמין

חשבונת
ספק

ביצוע
העסקה
(ערך)

השירות

לתשלום
לפני
מע"מ

למחירים ששולמו לספק
על-פי החשבונית

בבדיקה פיזית?

במכרז
ללא
מע"מ
17%

בהזמנה
ללא
מע"מ
17%

מספר
מכרז

פאנל שערות

?

169.49

SWITCH 24

847.46

847.45

לא נבדק בבדיקה
פיזית .לא ניתן
לזיהוי מספק

228.81

נמצאו בבדיקה
פיזית במחלקת
ההנדסה מספר
רב של נקודות
תקשורת (מעל

לזיהוי מספק
לא נבדק בבדיקה
פיזית .לא ניתן
לזיהוי מספק

PORT
נקודת

228.81

תקשורת RG
45

.)50
חיווט
ומספור נק'
תקשורת

228.81

152.54

נמצאו בבדיקה
פיזית במחלקת
ההנדסה מספר
רב של נקודות
תקשורת (מעל
 .)50תקין.

נקודת גישה
אלחוטית

?

822.03

לא נבדק בבדיקה
פיזית .לא מהותי.

מחשב i3

1864.4

1864.4

נבדק בבדיקה
פיזית  .נמצא
תקין.

מסך "22

593.22

593.22

נבדק בבדיקה
פיזית  .נמצא
תקין.

מחשב i5

2118.6
4

2118.64

נבדק בבדיקה
פיזית  .נמצא
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מס' דגימה

מס'

תאריך

פרטי

סכום

התאמה בין מחירי המכרז

האם הציוד נמצא

וגורם מזמין

חשבונת
ספק

ביצוע
העסקה
(ערך)

השירות

לתשלום
לפני
מע"מ

למחירים ששולמו לספק
על-פי החשבונית

בבדיקה פיזית?

במכרז
ללא
מע"מ
17%

בהזמנה
ללא
מע"מ
17%

מספר
מכרז

מדפסת לייזר
שחור לבן

364.4

364.4

סורק 121AV

1271.1
9

1271.18

נבדק בבדיקה
פיזית  .נמצא
תקין.

תוספת
זיכרון 4G

101.69
*=2
203.38

203.38

לא נבדק בבדיקה
פיזית .לא ניתן
לזיהוי מספק.

שעת התקנת

152.54

76.27

לא נבדק בבדיקה

תקין.
נבדק בבדיקה
פיזית  .נמצא
תקין.

זיכרונות
במחשבים
14
(מועדון לקהילה
האתיופית)

1972

 23.7.201מחשב i3
3
[כולל

פיזית .לא
רלוונטי לבדיקה
פיזית.
1864.4

לא נבדק בבדיקה
פיזית עקב ביזור
גאוגרפי

6,101.68

1864.4

מסך "22

593.22

593.22

לא נבדק בבדיקה

מקרן lum

2966.1
0

2966.1

מקלדת,
עכבר
ורמקולים]

פיזית .עקב ביזור
גאוגרפי

2500
+מתקן
תקרה
+התקנה

לא נבדק בבדיקה
פיזית .עקב ביזור
גאוגרפי
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מס' דגימה

מס'

תאריך

פרטי

סכום

התאמה בין מחירי המכרז

האם הציוד נמצא

וגורם מזמין

חשבונת
ספק

ביצוע
העסקה
(ערך)

השירות

לתשלום
לפני
מע"מ

למחירים ששולמו לספק
על-פי החשבונית

בבדיקה פיזית?

במכרז
ללא
מע"מ
17%

בהזמנה
ללא
מע"מ
17%

?

677.96

לא נבדק בבדיקה
פיזית .לא מהותי

2118.6
4

2118.64

נבדק בבדיקה
פיזית  .נמצא
תקין.

מסך "22

593.22

593.22

נבדק בבדיקה
פיזית  .נמצא
תקין.

מדפסת
משולבת

762.71

762.71

נבדק בבדיקה
פיזית  .נמצא
תקין.

כלוב למקרן
+מנעול
+התקנה
15
(מנהל מוקד)

1974

 23.7.201מחשב i5
3

3,474.57

מספר
מכרז

הערה:
כפי שניתן לראות ,חלק מהציוד לא נבדק בבדיקה פיזית על-ידי הביקורת ,מסיבות שונות ,כולל :פיזור של
הציוד בין אתרי העירייה השונים ,חוסר מהותיות וחוסר רלוונטיות.
עוד עולה מהטבלה לעיל כי בסה"כ המחשבים והציוד המיחשובי שהותקן ע"י ספק הציוד היה בהתאם למפרט
המצויין בחשבוניות ובדרישות שעלו ונבדקו במידגם ע"י הביקורת.

 .6דרישת רכש כפולה
סגנית הגזבר בצעה בדיקה מקיפה בנושא לגבי ההתחשבנות עם הספק "א.ר.ק" לגבי שנת  ,2012ממנה עולה
כי הספק הגיש מס' דרישות רכש כפולות ובגינן קוזז לספק תשלום.
דוגמאות לחלק מהכפילויות המהותיות שנמצאו:
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מספר דרישת

תאריך

מהות השירות

רכש

חיוב כפול
בש"ח

100016

03/12/2012

ביצוע קידום ל DOMAN-בשביל הכנסת השרת התקנת

1,120

 SPהעברת  ADלשרת חדש קידום ל DCוהרחבת הסכמה
לקליטת שרתים נוספים
100046

09/12/2012

טיפול המחשבים והרשאות גישה בשרת

1,400

100027

16/12/2012

בשרת לא ניתן לבצע שיתוף קבצים

1,960

100048

17/12/2012

 4מחשבים פרמוט  +הגדרות

1,035

100109

20/01/2013

הגדרות פרופיל חיבור למדפסת

1,050

100076

28/02/2013

התקנת שרת זמני למרכזיה מקלדת עכבר חיבור לרשת

1,960

100123

21/032013

אין תקשורת החלפת מתגים

1,120

100082

08/04/2013

פרמוט הדרכה הרשאות התקנת מדפסות ועוד

1,680

100180

21/04/2013

בעיה ברשת

1,440

כמו כן נמצא כי חלק רב מדרישות התשלום לא נחתמו כנדרש ואישורן לא נחתם כנדרש.
לדעת הביקורת ,עצם אישור הדרישה בכפילות ואי-ציון בשום מקום על גבי הטפסים כי הדרישה האחרונה
מבטלת את הקודמת מצביע על כשל בבקרה ועלול לאפשר מצב של פתיחת הזמנות כפולות בעתיד.

המלצות
א .לחזק את הבקרות של מחלקת מערכות מידע על הוצאת דרישות על-ידי המשתמשים השונים.
ב .לפתח מנגנון מרכזי ממוחשב למעקב ,למניעת כפילויות (כגון :באמצעות קובץ  EXCELיעודי).
ג .על כל דרישה עתידית שתבוא במקום דרישה קודמת יש לציין זאת במפורש ובאופן בולט.

 .7דיווחים בלתי סבירים של ספק שירותי מחשוב
הביקורת ביצעה בדיקת מסמכים שונים ,בין היתר ,דרישות תשלום בגין שירותי מחשוב של ספק מרכזי
(א.ר.ק )
הביקורת איתרה דרישות נקודתיות של הספק שעל בסיס שיקול מקצועי ונתונים שדווחו באופן פורמאלי על-
ידי הספק נראות בלתי סבירות.
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להלן דוגמאות:
א .ב 18.8.13 -הגיש הספק  2קריאות לתשלום בגין עבודות במועד זה (קריאת שירות  88ו .)89 -שתיהן
אושרו על-ידי נציגי העירייה (מחלקות חינוך והנדסה) .בקריאה מס'  88העירייה מחויבת בגין שירות
"טיפול בדיסק קשיח והחלפת ספק כוח" בין השעות  13:00ל .16:00 -בקריאה מס'  89העירייה מחויבת
בגין שירות "ניקוי וירוסים ,שמירת נתונים והתקנה מחודשת" בין השעות  14:00ל ,17:00 -על-ידי אותו
עובד הספק (טכנאי בשם נסים).
לאור האמור לעיל ,במקרה זה אותו טכנאי הצהיר על ביצוע בו-זמנית של עבודות שונות בשתי מחלקות
שונות ולאחר מכן הגיש חיוב כפול על השעות שלו בין  14:00ל .16:00 -אישור קריאות השירות הנ"ל על-
ידי נציגי מחלקות חינוך והנדסה מעידות על כשל בבקרה.
לדברי מנהל מערכות מידע "אכן הטיפול של שני המחשבים בוצע באותו תאריך ושעה ,והסיבה לכך היא
כי המחשבים טופלו במעבדה של חברת התמיכה "א.ר.ק ".ע"י הטכנאי ולא במחלקות בעירייה".
לדע ת הביקורת ,לא סביר כי העירייה תחויב בכפילות על שעות של אותו טכנאי רק מהסיבה שהוא טיפל
בו-זמנית במחשבים שונים במעבדה .מכיוון שהשירות שסופק מחויב לפי שעות ולא  FIXED COSTלפי
כמות המחשבים המטופלים ,שעת טכנאי פירושה השקעת עבודה על-ידי טכנאי אחד באופן אישי וללא
שום קשר למספר המחשבים שהוא טיפל בהם בו-זמנית בזמן זה.
ב .ב 16.1.13 -דיווח הספק כי סופק לשירות הפסיכולוגי של העירייה שירות מחשוב "התקנת מודם של בזק,
הגדרת רולים ,בדיקת תקשורת" ,שארך  6שעות עבודה ובחיוב מצטבר של  1,680ש"ח .לדעתנו ,עבודה
בסדר גודל זה אמורה לקחת משמעותית פחות זמן ( 4 – 3שעות לכל היותר) .העבודה אושרה לתשלום
על-ידי מנהל מערכות המידע.
לדברי מנהל מערכות מידע "..קריסת רשת מאובחנת לרוב אחרי לא מעט זמן ,קשה לשים את האצבע
מיד על כשל בקריסת תקשורת ,הדבר מחייב בדיקה שלב אחר שלב עד לפתרון הבעיה ,במקרה הנ"ל
הקריסה נבעה מתקלת מודם של בזק ,בדו"ח מציין העבודה שנעשתה ,זמן סביר".
לדעת הביקורת ,מדובר בתקלה בקנה מידה יחסית מצומצם (לפי הדיווח ,הרשת "קרסה" במחלקה
ספציפית) וזמן הטיפול בתקלה ,כולל בדיקת הסיבות לכשל תקשורת ,הגדרות מודם וחומת האש
 ,ATERAארוך יותר מהסביר.
ג .ב 7.4.13 -דיווח הספק כי סופק למחלקת חינוך של העירייה שירות מחשוב "התקנת מדפסת חדשה,
חיבור מחשבים למדפסת מרוחקת ,החלפה לשעון קיץ" ,שארך  5שעות עבודה ובחיוב מצטבר של 900
ש"ח .לדעתנו ,חיבור מדפסת רשת ,הסדרת הקישוריות למספר מחשבים והגדרת שעון קיץ ,ללא אירועים
חריגים (שגם לא צוינו בדיווח) אמורים לקחת משמעותית פחות זמן .העבודה אושרה לתשלום על-ידי
מנהל מערכות המידע.
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ד .לדברי מנהל מערכות מידע "..המדפסת הותקנה ברשת והוגדרו תחנות עבודה להדפסה מרחוק ,כמו כן
הטכנאי עבר בין כל המחשבים (כ 25 -מחשבים) להגדיר שעון קיץ ,שעות העבודה על גבול הסבירות."..
לדעת הביקורת ,גם אם מדובר בשינוי שעון קיץ ב 25 -מחשבים (פעולה שלוקחת  2-5דקות לכל מחשב),
הדבר אינו מצדיק חיוב בגין  5שעות עבודה.

המלצות
א.

על מנהל מערכות מידע לבצע הצלבות של החיובים השונים (כגון :קריאות שירות מאושרות על-ידי
הגורמים השונים בעירייה) ,על-מנת למנוע חיובים כפולים או בלתי סבירים בגין העבודה.

ב.

לקיים שיחת הבהרה עם הספק בקשר לחיוב שעות טכנאי בכפילות ,בדומה למקרה שלעיל .לא מן הנמנע
כי היו מקרים דומה נוספים ויש למנוע את הישנותם בעתיד.

ג.

לשקול מעבר לשיטת תשלום במחיר קבוע רבעוני  /שנתי ( )Fixed priceבגין סל שירותי תחזוקה שהספק
יחויב לספק על-פי מכרז עתידי חדש.

 .8דיווח על עבודות מחוץ לעירייה ב"טופס טכנאי"
טופס טכנאי של ספק שירותי מחשוב העיקרי אינו כולל סעיף מובנה שמאפשר להבדיל בין העבודות שבוצעו
בעירייה לעבודות שבוצעו במעבדות הטכנאי.
דוגמה בולטת לכך היא בדיווח לעיל ס' 6א' בדו"ח .קריאות השירות לא כללו שום אינדיקציה לכך שהעבודה
בוצעה מחוץ לעירייה ,במעבדה של הספק.
לדברי מנהל מערכות מידע "לגבי עבודות השרות של תברת התמיכה באגפים ומחלקות העירייה .עם סיום
עבודת הטכנאי במקום הטכנאי מחתים את מנהל המחלקה\אגף על טופס שרות ,בטופס מצוינת שעת הגעה
ושעת סיום העבודה ,הטפסים מגיעים אלי לאישור ואני מאשר לאחר בדיקה".
חתימת מנהלי המחלקה על שעות שהושקעו במעבדה ועל מפרט פעולות שבוצע (למשל ,החלפת ספק כוח)
בפועל חסרת ערך ,כי אין למנהלי המחלקה שום דרך לדעת כמה זמן באמת הושקע בטיפול ומה הוחלף
במהלכו .לפיכך ,נדרשת התייחסות נפרדת ושונה לעבודות שבוצעו במעבדה.
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המלצות
א.

לכלול בטופס טכנאי התייחסות חובה לעבודות שבוצעו במעבדה ולא בתוך העירייה.

ב.

על העירייה לקבוע בנוהל פנימי את אופן הבקרה (אמור להיות שונה) על עבודות שמדווחות על-ידי ספקי
המחשוב שלא בוצעו בעירייה .יש צורך בהגברת בקרות על הנושא ,כולל :בדיקות פיזיות ויזואליות
אקראיות לציוד שהוחלף וקביעת פרקי זמן סבירים לביצוע של העבודות כך שכל סטייה מהם תחייב
הסברים מהספק לפני אישור התשלום.

 .9פירוט דיווחים בלתי מספק ב"טופס טכנאי"
אופן המילוי של טופסי טכנאי (קריאות שירות) של ספק שירותי מחשוב העיקרי אינו מפורט ואינו מאפשר
בפני עצמו ביצוע בקרה וביקורת נאותה בדיעבד ,ללא הסתייעות בצוות מערכות מידע (הצגת שאלות ספציפיות
ותשובות מבוססות על זיכרון של עובדי יחידת מערכות מידע של העירייה).
היעדר הפירוט מתבטא ,בטפסים שעיינו בהם ,בכך שאין תיאור מדויק של מה בוצע אלא תיאור כללי ושטחי
מאוד ,באיזה נסיבות בוצעה העבודה ,האם היו בעיות מיוחדות ,איפה פיזית העבודה התנהלה.
להלן דוגמאות:
א .ב 7.2.13 -דיווח הספק בטופס כי סופק למחלקת הנדסה של העירייה שירות מחשוב "איפוס הרשאות ,בדיקת
גישה לקריאה וכתיבה בתיקיית ."COPLOT
מבירור עם מנהל מערכות מידע עלה כי הספק טיפל בכ 20 -מחשבים ,איפוס הרשאות והגדרות גישה
במחשבים הנ"ל.
ציון מספר המחשבים שטופלו הוא פרט קריטי להערכת העבודה של הספק ולבקרה של הטופס ופרט זה לא
הופיע בטופס כלל.
ב .ב 7.4.13 -דיווח הספק בטופס כי סופק למחלקת חינוך של העירייה שירות מחשוב "התקנת מדפסת חדשה,
חיבור מחשבים למדפסת מרוחקת ,החלפה לשעון קיץ".
מבירור עם מנהל מערכות מידע עלה כי הספק החליף הגדרות שעון קיץ ל 25 -מחשבים ,אך פרט זה כלל לא
הופיע בטופס הדיווח.
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המלצות
א.

לקבוע בנוהל עבודה תצורה של טופסי טכנאי (דיווח על ביצוע העבודה בעירייה) שעל ספקי השירות של
העירייה יהיה למלא באופן מדויק ומקיף .הטופס אמור להכיל נתונים מפורטים על העבודה שבוצעה ,על-
מנת לאפשר ביצוע בקרה/ביקורת נאותה בדיעבד ,ללא הסתייעות בשום גורם נוסף.

ב.

עד לתחילת העבודה עם הטופס יש להבהיר לספקים הרלוונטיים איזה פרטים צריכים להיכלל בדיווחים
שלהם .בין היתר ,על הדיווח לכלול ,לכל הפחות :באיזה נסיבות בוצעה העבודה ,האם היו בעיות מיוחדות
ופירוטן ,מספר מחשבים שטופלו ושמות המשתמשים שקיבלו שירות ,איפה פיזית העבודה התנהלה.

 .10היעדר אסמכתאות נלוות לבקרה בדיעבד
במסגרת בדיקת מדגם האסמכתאות אותר מקרה אחד בו לא הומצא לביקורת וגם לא מתועד באסמכתאות
של הנהלת החשבונות פירוט מרכיבי התשלום לספק.

המלצות
א.

יש להעביר להנהלת החשבונות לצורך ארכוב ,רשימה מפורטת של מרכיבי התשלום לכל חשבונית ספק
שמיועדת לתשלום.

ב.

על גזברות העירייה לאשר תשלומים של חשבוניות רק במקרים בהם מוגשות כל האסמכתאות המפרטות
את מהות העבודה ואין להסתפק בסיכום כולל ,גם אם מאושר על-ידי מנהל מערכות מידע.

 .11בקרה חלשה על מצאי ציוד המחשוב
כאמור ,בעירייה כ 400 -משתמשי המחשב שברשותם נמצאים מחשבים ,מספר רב של מדפסות ,סורקים,
מודמים וציוד מחשוב אחר.
מעת לעת מתבצעות החלפות למחשבים תקולים ,מתווספים מחשבים חדשים על-פי הצורך התפעולי
ומתבצעות גריעות של ציוד מיושן ולא שמיש.

ממצאים
א .היעדר רישום במערכת ממוחשבת לרישום ומעקב אחר רכישת ציוד מיחשוב
יש בעירייה מערכת ממוחשבת מסודרת לרישום ומעקב אחר מצאי ציוד המחשוב ,אולם המערכת אינה
עדכנית ואינה משקפת את המציאות וזאת משום שבין היתר לא מיידעים את האחראי אינוונטר בנוגע לרכש
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המתקיים .כמו כן טרם הוטמע השלב האחרון בתהליך הרכש בכל הנוגע לקליטת תעודות משלוח של ציוד
ועדכון ממוכן של מערכת האינוונטר.
במצב הקיים אין מספר מזהה לכלל המחשבים ,מסכים וציוד אחר הנרכש ע"י העירייה שיאפשר לעקוב אחר
הימצאותו.
הדבר עלול לאפשר מצב של גריעה  /העברה בלתי מורשית ובלתי מבוקרת של הציוד ,ללא יכולת בקרה כלשהי
בשוטף או בדיעבד .כמו-כן ,הדבר גורם לכך שלא ניתן לדעת איזה מחשבים נמצאים באחריות ואיזה לא (גורם
לעלויות מיותרות מול הספקים במקרים של תקלות).
ב .שינויים במצאי ללא יידוע גורמי רכש ואינוונטר
במקרים מסוימים מתבצעת החלפת מחשבים על-ידי ספקי מחשוב ללא עדכון על כך של גורמי רכש ואינוונטר.
הדבר פוגע בבקרה נאותה אחר שינויים במצאי ציוד המיחשוב.
תגובת מנהל האינוונטר
מנהל האינוונטר מסר בתגובתו לדו"ח כי מלבד רכישות שמתבצעות בדרך המסודרת באמצעות מח' רכש
הכוללת הצעות מחיר ופניה לספקים ישנם פרטי מחשוב שנרכשים ישירות ע"י מח' מיחשוב.
ב הקשר לנ"ל ציין מנהל האינוונטר שרכישות של ציוד מחשוב זה מובאות לידיעתו בדיעבד ובמקרה כאשר
מסייר במחלקות השונות וכדרך אגב ,ולהפתעתו מגלה שנרכשו ציודים ללא שעברו את אישורו או אישור כל
גורם אחר במח' רכש .מנהל אינוונטר מציין כי אין ברשותו אמצעים מתאימים ע"מ לפקח על הציוד הנרכש.
מנהל האינוונטר ציין עוד כי לאור הנ"ל ,הנחה מנכ"ל העירייה מפורשות את הנוגעים בדבר כי כל הרכישות
בנושא מיחשוב יאושרו ע"י מנהל האינוונטר בטרם ירכשו .אך הנחיה זו לא נאכפת בפועל תמיד

ג .החלפת מחשבים תקולים
מחשבים תקולים שמוחלפים על-ידי הספק בחדשים ,נלקחים על-ידי הספק ולא מוחזרים.
לדעת הביקורת ,גם למחשבים התקולים יש ערך וניתן לנסות ולמכור אותם או לעשות שימוש בחלקי החילוף
הרבים (לוחות אם ,דיסקים קשיחים ,כרטיסי זיכרון ,ספקי כוח ועוד).
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המלצות
א .על המערכת לכלול יכולת מעקב (ברמת מספר מזהה) אחר כל פריט מחשוב מהותי (הכוונה לא לעכברים
ומקלדות ,אלא לפריטים יקרים יותר ,כגון :סורקים ,נתבים ,מדפסות ,מסכים ,מחשבים נייחים ,ניידים
ועוד).
ב .בכל המקרים של שינויים במצאי המחשוב של העירייה יש לעדכן על כך את גורמי הרכש והאינוונטר ,בטרם
ביצוע העדכון.
ג.

לבחון את נושא החלפת המחשבים התקולים על-ידי ספקי המחשוב ולפעול לניצול מירבי של המחשבים
התקולים לצורכי העירייה (למכור אותם או לעשות שימוש בחלקי החילוף בתחזוקה השוטפת).

ד.

יש לבחון הפרדה בין ספק ציוד לבין ספק תחזוקת המיחשוב.

 .12ספק טונרים
הספק הזוכה הינו חברת אקספרינט.
להלן היקפי רכישה של טונרים לשנים2011-2013 :

שנה

סה"כ בש"ח עבור טונרים

114,732 2010

85,425 2011

95,600 2012

93,026 2013

כלפי ספק הטונרים נתקבלו מספר רב של תלונות מצד מחלקות שונות בעירייה ,לגבי טיב השירות ואיכות
הטונרים.

51

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013
להלן ריכוז התלונות בנושא:
 .1טונרים תקולים.
 .2זמן אספקה ארוך.
 .3כמויות מסופרות שלא לפי הזמנה
 .4אורך חיים קצר מהרגיל.
 .5העדר מלאים לאספקה מידית.
ב 7-לאוקטובר  2013נערך שימוע לספק ,בנוכחות מבקר העירייה ,היועץ המשפטי ,המנמ"ר ומר אלמוג בן
שלום ,נציג החברה.
לאחר שהושמעו לנציג הספק התלונות העיקריות ,הוא טען מצדו כי המקור המרכזי לתלונות לתקלות נובע
מכך שהעירייה משתמשת במדפסות שלא הוצעו במפרט המכרז ונדרש היה ממנו להזמין מחדש טונרים
מתאימים.
מבדיקתנו את האמור עולה כי בשנת  2013העיריה רכשה  14מדפסות משולבות מסוג סמסונג  F 3405ו6-
מדפסות לייזר  .1102 HPראינו כי מדפסות הסמסונג הופיעו במפרט המכרז .אכן לא ראינו במפרט
מדפסות מסוג  ,HPאולם אין הן חלק הארי.
בנוסף נמצא כי ספק הטונרים מספק לעירייה מדפסות חלופיות למדפסות שיצאו מכלל שימוש לכאורה,
כתוצאה משימוש בטונרים לא תקינים וזאת בהתאם לתנאי המכרז הקובעים כי "מציע הטונרים מתחייב
לספק אחריות למדפסת באם נגרם נזק למדפסת כתוצאה משימוש בטונר לא תקין .האחריות תכלול
מדפסת חלופית עד לתיקון או החלפה של המדפסת הפגומה".
תנאי זה המטיל בספק את האחריות על המדפסות אינו ברור דיו ומעלה מס' תהיות ושאלות כדלקמן:
 oלא ברור על מי האחריות לתיקון המדפסות התקולות כתוצאה משימוש בטונרים לא תקינים האם על
העירייה או על ספק הטונרים.
 oכיצד ניתן לבדוק ולאמת האם המדפסות התקלקלו כתוצאה משימוש בטונרים לא תקינים או מסיבות
אחרות.
 oאיך נקבע מחיר הטונרים של המדפסות שלא מופיעות במכרז.
בפועל ספק הטונרים סיפק לעירייה מדפסות רבות מסוגים שונים ללא תשלום וללא מגבלת זמן כתוצאה
ממדפסות תקולות מבלי שהמדפסות תוקנו ע"י הספק .יצויין שרוב המדפסות שסופקו ע"י ספק הטונרים
לא הופיעו במכרז הטונרים.
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למעשה בפועל יוצא שרוב המחירים שהוצעו במכרז לטונרים מסוג המדפסות שהיו בנמצא בזמן המכרז
אינם רלוונטיים.
לדעת הביקורת יש לבחון באם לא מדובר למעשה במתן שירות של מדפסות ללא מכרז.
בדיקת סבירות חשבון של צריכת טונרים רבעון שלישי 2013
בתאריך  7.11.13העבירה מח' מיחשוב לגזברות דרישה לתשלום בגין אספקת טונרים ע"י אקספרינט
הפצה בסכום כולל של  45,600כולל מע"מ בכמות כוללת של  760טונרים.
דרישת רכש הועברה ע"י סגנית גזבר למח' רכש לבדיקה ולאישור הכמויות והמחירים ,מאחר ולא צורפה
לבקשת הדרישה פירוט של הכמויות לפי סוגי מחלקה ומחירים התבקש הספק להעביר פירוט לדרישתו זו.
הספק העביר בהתאם את פירוט המבוקש אך ללא פירוט סוגי המדפסות לפי מחירי מכרז/אחר .מנהל
האינוונטר שלח למנמ"ר מכתב ובו דרישה לפירוט הנ"ל בתאריך  .8.12.13ובתאריך  12.12.13הועברה
הדרישה ובה פירוט כמויות וסוגי מחירים לפי סוגי מדפסות ,סה"כ המדפסות שצויינו בדרישה זו עמד על
 716מדפסות בסה"כ לעומת  769מדפסות בדרישה הראשונית.
מנהל האינוונטר נמנע מלחתום על דרישה זו מאחר שלדעתו היו בה כמויות בלתי סבירות של כמויות
טונרים.
ספק הטונרים מצידו טען בפני העירייה כי סיפק בפועל את כל הטונרים שדיווח עליהם בדרישה וביקש
לשלם לו את מלוא הכום לפי הכמויות שדרש.
לאור פניותיו ודריש תו של ספק הטונרים זימן מנכ"ל העירייה דיון בנושא בהשתתפות מנהל מח' מערכות
מידע  ,מבקר .מנכ"ל העירייה ציין בפגישה כי ישנם טענות שלא כל מה שנרשם שנרשם סופק ,ומה שסופק
לא לשביעות רצון העירייה ,להלן סיכום החלטות שהתקבלו ע"י מנכ"ל העירייה בדיון:


העברת אחריות של פיקוח וטיפול בטונרים לידי מנהל האינוונטר.



הידוק הפיקוח על אספקת הטונרים.



מיפוי של הבנין לשם יישום התקנת מדפסות מחלקתיות משותפות.



מבקר העירייה נדרש לבדוק סבירות של רכישות דפי הדפסה וצילום של כלל העירייה אל מול
צריכת הדפים בפועל וזאת ע"מ לבדוק את סבירות כמויות הטונרים שנדרשנו לשלם לספק.

 .1בהמשך לפגישה בדקה הביקורת את נושא צריכת הטונרים לרבעון השלישי  2013וזאת עפ"י נתוני
סה"כ צריכת דפי  A4שהעירייה רוכשת מכלל הספקים השונים .הביקורת מציינת כי הבדיקה היא
בדיקת סבירות ואינה מחליפה פיקוח שוטף ונאות של העירייה אל מול ספק הטונרים .להלן פירוט
רכישת דפי  A4לכלל העירייה:
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תאריך

ספק

כמות

מחלקה

4.4.13

טופ

50,000

הנדסה

17.3.13

טופ

20,000

שפ"ח

12.3.13

טופ

10,000

סא"נ

10.4.13

טופ

10,000

סא"נ

7.5.13

טופ

10,000

שפ"ע

12.5.13

טופ

65,000

רווחה

13.6.13

טופ

60,000

חינוך

30.6.13

טופ

5,000

חינוך

9.7.13

טופ

10,000

סא"נ

17.7.13

טופ

75,000

רווחה

8.8.13

טופ

10,000

סא"נ

20.2.13

דפוס משכן

300,000

בניין עירייה

12.12.13

גוונים

10,000

קב"ט חינוך

17.10.13

גוונים

75,000

הנדסה

24.10.13

גוונים

15,000

חינוך

17.11.13

גוונים

37,500

שפ"ח

27.11.13

גוונים

25,000

חינוך

27.11.13

גוונים

7,500

חינוך

15.12.13

גוונים

20,000

רל"ס

24.12.13

גוונים

15,000

סא"נ

13.10.13

גוונים

300,000

בניין עירייה

30.10.13

גוונים

25,000

קליטה

5.11.13

גוונים

50,000

רווחה

17.9.13

גוונים

12,500

מטה בחירות

סה"כ

1,217,500

מנתוני הטבלאות עולה כי העירייה רכשה  1,217,500דפים מספקים " :טופ"" ,גוונים" ו"משכן".
 .2סה"כ דפים שהעירייה השתמשה בהם לצורך צילומים במכונות הצילום מסתכם ב 462,268 :דפים.
כמות הדפים שצרכה העירייה להדפסות (טונרים) מסתכם בכ 755,000-דפים (סה"כ דפים שהעירייה
רכשה בהפחתת הדפים שהעירייה השתמשה לצורך צילומים) .יצוין שלא נלקחו בחשבון נתונים של
בלאי דפים ושימוש אחר בדפים (דפי טיוטא וכו').
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 .3לכל סוג מדפסת קיים "תקן יצרן" המגדיר את אורך אורך חיי הטונרים עפ"י הספק בדפסת דפים.
מתוך כ 150 -מדפסות הקיימות בעירייה ,תקן יצרן לכ )50%( 75 -עומד על  1,500דף כאשר הספק דפים
למדפסות האחרות ( )50%נע בין  2,000ל 25,000 -דפים.
 .4חברת "אקספרינט" העבירה לעירייה דרישת תשלום לרבעון שלישי בסכום של  ₪ 45,000בגין אספקה
של  760טונרים כאמור .כאשר מתוכן ציין הספק כי אגף החינוך צרך 245 -טונרים ,אגף הנדסה 121
טונרים ואגף רווחה  208טונרים ,צריכה שלכאורה נראית גבוהה מאוד ,במיוחד לאור העובדה
שהאגפים (הנדסה וחינוך) טוענים שלא צרכו כמות כזו גדולה של טונרים .להלן פירוט צריכת הטונרים
כפי שהועברה ע"י הספק לדרישת תשלום:
מיקום מכונה

ממוצע פעימות חודשי

ממוצע פעימות שנתי

רווחה

7,333

87,996

לשכת בלעיש -שחור לבן

360

4,360

לשכת בלעיש-צבעוני

247

2,964

סא"נ

476

5,712

שפ"ח

3,339

40,068

חינוך

6,041

72,492

משק חינוכי

762

9,144

ספריה

185

2,200

פסג"ה

1,732

20,784

מתי"א

2,600

31,200

לשכת רוה"ע

1,887

22,644

הנדסה

5,864

70,368

סמנכ"ל

6,800

81,600

קידום נוער

893

10,716

סה"כ ממוצע

38,591

462,268

 .5נניח שברשות העירייה מוחזקים מדפסות מסוג אחד שתקן הספק הדפסות שלהם הוא התקן הנמוך
יותר של  1,500למרות ש 50%-מהמדפסות מספיקות ליותר דפים כאמור.
 .6מסעיף  6עולה כי העירייה השתמשה ברבעון השלישי בלבד ,ביותר דפים מכל כמות הדפים שנצרכו
בממוצע להדפסות בפועל בכל שנת  .2013מסקנה העולה ממכפלת צריכת  760טונרים ,עפ"י דרישת
הספק בחשבון ,במס' הדפים הנצרך עפ"י תקן ( 760טונרים *  1,500דפים למדפסת =  1,140,000סה"כ
דפים) ,נתון שלא עומד במבחן הסבירות.
 .7גם אם נצא מנקודת הנחה שכיסוי הדפסה הממוצע של כל המדפסות בעירייה עומד על  30%כיסוי .הרי
שנתון הצריכה עדיין יהיה גבוה ביחס לצריכת דפי  A4בהדפסות.
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 .8לאור הנ"ל ניתן להסיק ולשער כי העירייה לכאורה לא צרכה את כמויות הטונרים שלכאורה נטען
שסופקו לעירייה ברבעון השלישי ואולי גם בשאר הרבעונים בשנה.
 .9סיבה נוספת שיש לבדוק אותה לעומק אל מול הספק היא היתכנות של איכות הטונרים ירודה ואי
עמידה בתקן המחייב של ספק המדפסות הנקבע ע"י יצרן המדפסת והטונרים (התואמים) או בשילוב
שתי הסיבות יחד (אי צריכה/איכות ירודה של הטונרים).

המלצות
א .במכרז הבא החדש יש לצאת לדאוג לתחרות בין מספר ספקים נוספים עם יכולת מוכחת של ייבוא טונרים
והמלצות מלקוחות אחרים.
ב .לקיים השוואה מדגמית רחבה של קיבולת הטונרים (על-ידי מדידת כמות ההדפסות) המסופקים לעירייה
בפועל מול הגדרות המפורסמות על-ידי היצרן.
ג .לשקול לעומק כדאיות כלכלית של הוצאת כל תפעול המדפסות  /מכונות הצילום לליסינג מלא.

 .13הצעות מחיר ומכרזי מחשוב
העירייה קיימה בתקופה האחרונה  3מכרזים עיקריים בנושא מחשוב:
 oמכרז מס'  69/12שעסק ברכישת טונרים למדפסות לייזר וראשי דיו.
 oמכרז מס'  70/12שעסק באחזקת מחשבים.
 oמכרז מס'  71/12שעסק ברכישת מחשבים ,מדפסות וציוד מחשוב.
הביקורת בחנה את המסמכים הרלוונטיים לכל אחד מהמכרזים.

ממצאים
א .קיום מכרזים מסוג "זוטא"
שלושת המכרזים בנושא מחשוב נערכו במתכונת של מכרזי זוטא שמשמעותה פנייה ישירה לרשימה סגורה של
משתתפים שמתאפשרת על-פי החוק להתקשרויות שהיקפן מחייבות מכרז אולם אינן עולות על כ₪ 660,000 -
(נכון ל.)1.5.2011 -
לדעת הביקורת ,היה ראוי לבצע מכרז פומבי בנושאי מחשוב מהסיבות הבאות:
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כמות מצומצמת מאוד של משתתפים במכרז מגבילה את מקבלי ההחלטות באופן טבעי ,בשורה של
קריטריונים (כולל רמת השירות הנדרשת).



הרחבת הכמות של הספקים ברמה הארצית יעלה גם את רמת ההתמחות המקצועית בתחום המחשוב.
הנושא הזה מהותי מאוד.



בהתמחרות מול גופים ארציים (וגדולים) ניתן לקבל רמת מחירים טובה יותר.



עצם הפרסום של מכרז פומבי (לעומת זוטא) מבטיחה רמת שקיפות גבוהה יותר ונגישות טובה יותר של
המשתתפים.

ב .אי-הודעה לספקים על המכרזים
במסגרת הביקורת אותר ספק שלא הוזמן להשתתף במכרזים ( 69/12ו ,)71/12 -למרות שהופיע ברשימת ספקי
מחשוב של העירייה.
אי-זימון ספקים שמופיעים ברשימות העירייה מצמצם עוד יותר את כמות המשתתפים ואף פוגע באמינות
התהליך.

ג .אספקת טונרים -מכרז 69/12
בקשה להגיש הצעות מחיר הוגשו לספקים כאשר הספקים המציעים התבקשו לבוא למשרדי העירייה ולקחת
את מסמכי המכרז ממנהל מח' המחשוב .לפי מסמכי המכרז ,למכרז  69/12ניגשו חמישה ספקים" :א.ה",
"א.מ"" ,א.ר.ק"" ,א.ש" .ו" א.צ" ,כאשר  2מהן לא כללו ערבות בנקאית ולפיכך היו פסולות מההתמודדות.
במסמכי המכרז לא צויין לכמה ספקים הועברה הודעה מסודרת אודות קיום המכרז ותנאיו ,עם פתיחת
מעטפות המציעים" ,א.ר.ק " " ,א.ש" נפסלו מהתמודדות בהעדר ערבות .
בין שלושת הספקים שנותרו בהתמודדות ,ל" א.ה" הייתה הצעה עם מחירים נמוכים בהרבה מהמתחרים,
לפיכך הוא נבחר.
בשימוע שנערך לחברת "א.ה" ועדת מכרזים של העירייה מ 16.12.12-בעלי החברה מסר כי הוא יבואן של
הטונרים ,כאשר שני המשתתפים האחרים הם חנויות ,לפיכך המחירים שהציע יותר זולים.
הביקורת מעי רה כי מצב בו יבואן בודד מתמודד מול חנויות במכרז אינו מאוזן .אין ספק כי רמת מחירים
שיכול להציע יבואן של טונרים תהיה עדיפה על זו שיציעו חנויות שבעצמן קונות מיבואן כלשהו.
היעדר יבואן טונרים נוסף במכרז שיכול להתחרות (גם בנושא איכות ושירות) מול היבואן הראשון (כגון:
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"א.ה") צמצם את אפשרויות ההחלטה של העירייה במכרז זה ,תוך התמקדות במחיר מועדף בלבד.
נציין ,כי אחד מחברי ועדת המכרזים טען כי הספק נתן שירות טוב בעבר ,עם זאת הדבר אינו מספק והיה צורך
בהזמנה של יבואני/יצרני טונרים נוספים למכרז.
נציין ,כי בעירייה מטופלות תלונות רבות מצד משתמשי המחשב בנושא הטונרים .הדבר אף הוביל לשיחות
הבהרה עם הספק.
 .1רכישת מחשבים מדפסות וציוד מחשוב נוסף  -מכרז 71/12
מס' ספקים התבקשו ע"י המנמ"ר לבוא לקחת את מסמכי המכרז ע"מ להגיש הצעות כאשר חמישה ספקים
לקחו את מסמכי המכרז" :י.מ"" ,א.ה" (ספק טונרים)" ,א.מ"" ,א.ר.ק" ו "א.ש" (מבדיקת פרוטוקול
ועדת מכרזים עולה כי ארבעה מתוכם ניגשו למכרז :א.ש .בינה ,קניון למחשב ,אושרי מחשבים ו-
אקספרינט הפצה ,עם פתיחת מעטפות המציעים" ,אקספרינט הפצה" ו"-א.ש .בינה" נפסלו מהתמודדות
בהעדר ערבות.
ועדת מכרזים החליטה על הספק "א.ר.ק" כזוכה במכרז .לאחר עיון בהצעת הספק הזוכה והשוואתה מול
ההצעה של המתמודד השני ("א.מ") ,אנו סבורים כי מבחינת המחירים המוצעים ההחלטה של ועדת
המכרזים הייתה הגיונית.
 .2מכרז  -70/12תמיכה ואחזקת מחשבים
מס' ספקים התבקשו ע"י המנמ"ר לבוא לקחת את מסמכי המכרז ע"מ להגיש הצעות כאשר חמישה
ספקים לקחו את מסמכי המכרז" :י.מ" " ,א.ה"" ,א.מ"" ,א.ר.ק" ו"א.ש .".מבדיקת פרוטוקול ועדת
מכרזים עולה כי שלושה ספקים הגישו והשתתפו במכרז" :א.ש"" .א.ר.ק" ,ו"-א.ה"  ,עם פתיחת מעטפות
המציעים" ,א.ה" ו"א.ש ".נפסלו מהתמודדות בהעדר ערבות.
ועדת מכרזים החליטה על "א.ר.ק" כזוכה במכרז.
מעשית ,מדובר בזכייה במכרז של משתתף בודד.

הערת הביקורת
לדעת הביקורת ,מדובר בהיעדר תחרות בסיסית ,ובמצב שנוצר כתוצאה מהעדר ערבויות היה צורך בהגדלה
דחופה של מספר המשתתפים והארכת המכרז לתקופה נוספת ,על-מנת לאפשר לספקים נוספים לגשת עם
הצעות.
בהתאם לנהלי הרכש של העירייה כל דרישות הרכש המועברים לספקים השונים כולל דרישות רכש בנושא
מחשוב אמורים להתבצע ע"י מח' רכש בלבד ולא ע"י המחלקות.
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בהקשר לנושא זה מצאה הביקורת דוגמאות נוספות של דרישות להגשת הצעות מחיר מספקים ע"י מח'
מחשוב .להלן הדוגמאות שנמצאו ע"י הביקורת:
 .1רכישה והתקנת שרת ייעודי לאגף הנדסה:
 .2רכישה והתקנת שרת יעודי למח' שירות פסיכולוגי חינוכי.

הביקורת מבקשת לציין כי נכון למועד הביקורת כל דרישות הרכש בנושא מחשוב נעשות באמצעות מח'
הרכש ולא ע"י מח' המחשוב.

המלצות
 .1לאפשר התמודדות של ספקים רבים ככל האפשר.
 .2לאור השינויים המהירים של מחירי מוצרי המחשוב יש לקיים מכרזים לשנה בלבד עם אופציה להארכה.
 .3לקיים בקרה טובה יותר על משלוח בקשות להצעת מחיר לספקים רשומים של העירייה (תוקן).
 .4לרענן את רשימת הספקים ברשימה.
 .5למנוע מצבים לא מאוזנים בעתיד כאשר אין תחרות לספק זה או אחר ,עקב התמחות ייחודית שלו.
 .6יש לרענן את הנהלים הפנימיים ביחס להפחתת משתתפים במכרז כתוצאה מפסילתם מסיבות שונות
ומסיבות שהוזכרו לעיל.
 .7על העירייה לקבוע בנוהל עבודה את מספר המשתתפים הפעילים (שלא נפסלו) המינימלי שיאפשר קבלת
החלטה על הזוכה ,בכל המכרזים העתידיים.
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ביקורת רישוי עסקים
 .1כללי
הסמכות לאשר רישיונות עסק בתחום העיר בית-שמש נתונה בידי רשות הרישוי של עיריית בית שמש ,אשר
מממשת את סמכותה באמצעות המחלקה לפיקוח עירוני ורישוי עסקים.
מחלקת רישוי עסקים (להלן :המחלקה) ,הנה חלק מאגף שפ"ע ,הפועל לשיפור חזות העיר ,ליופייה ,לניקיונה
ולשמירה על איכות החיים של תושבי העיר בית-שמש.
המטרה העיקרית של מחלקת הרישוי הנה לוודא כי כל בתי העסק בתחומי העיר בית-שמש הנם בעלי רישיון
עסק .רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק
ע"פ מטרות החוק לטובת הציבור הרחב.
מערכות מידע לניהול רישיונות העסקים בבית-שמש מבוצע באמצעות  3מערכות מרכזיות:
 .1מערכת לניהול רישיונות עסקים (להלן" :רמה מערכות")  -מצויה במחלקת רישוי עסקים ומנהלת את תיק
רישיון העסק החל משלב ה פנייה ועד לשלב מתן הרישיון .התוכנה מתוחזקת על ידי חברת "רמה מערכות"
ומאפשרת ניהול ומעקב אחר מצב רישיון העסק ,ריכוז תיקים שהופנו למחלקה המשפטית ,הפקת דוחות
חריגים וביצוע שאילתות לתיקים פרטניים.
 .2מערכת לטיפול משפטי בעסקים הפועלים ללא רישיון (להלן" :בר טכנולוגיה")  -מצויה במחלקה
המשפטית ומאפשרת מעקב אחר כלל הפעולות המשפטיות אשר בוצעו מול העסק כגון :שליחת מכתב
התראה טרם הגשת כתב-אישום ,הגשת כתב-אישום ,גזר-הדין ועוד.
 .3מערכת גבייה (להלן" :אוטומציה")  -מערכת קבלת תשלומי האגרות מצויה במחלקת הגביה בעירייה
ומתוחזקת על-ידי חברת "אוטומציה" .באמצעות מערכת הגבייה משולמת אגרת הרישוי אשר מהווה
תנאי מחייב לקבלת הרישיון.
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 .2הבסיס החוקי
חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח( 1968-להלן " :חוק רישוי עסקים" או "החוק") ,התקנות והצווים שהותקנו על
פיו מסדירים את נושא רישוי עסקים.
החוק מסדיר את סוגי רישיונות העסק ,התנאים למתן רישיונות העסק והמורשים לקביעתם ,וכן הדרכים
לאכיפת החוק על מי שמנהלים עסק טעון רישוי ללא רישיון או שלא על פי התנאים שנקבעו.
שר הפנים ,הממונה על ביצוע החוק ,התקין תקנות ופרסם צווים בדבר עסקים טעוני רישוי ,הבאים להסדיר
סמכויות וחבויות למתן רישיון לעסקים השונים ,במגמה להבטיח מטרות אלו:
( )1איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
( )2מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
( )3בטיחות של הנמצאים במקום העסק וסביבתו.
( )4מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה ,בדשנים או בתרופות
.
( )5בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.
( )6קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות.

 .3היקף הביקורת ומטרותיה


בהתאם לתכנית הביקורת השנתית של מבקר העירייה לשנת  2013נערכה במהלך החודשים יוני עד

אוקטובר  2013ביקורת במחלקת רישוי עסקים.


הביקורת בחנה את הנושאים הבאים:

 .1מבנה וארגון מחלקת רישוי עסקים
 .2נהלים במחלקת רישוי עסקים
 .3המערכת הממוחשבת במחלקת רישוי עסקים
 .4תיוק במחלקת רישוי עסקים
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 .5מתן מידע לציבור וקבלת קהל
 .6תיקים בטיפול המחלקה המשפטית
 .7ממשק בין מחלקת רישוי עסקים והמחלקה המשפטית
 .8תיקים מאושרים ללא אסמכתאות מבססות מגורם מאשר.
 .9דו"ח בקשות לא מאושרות
 .10עבודת הפיקוח במחלקה
 .11שיעור העסקים הפועלים ללא רישיון
 .12השהיית הטיפול באישור על-ידי הגורמים המאשרים
 .13מתן אישור בנושא כבאות
 .14מתן אישור מהנדס העיר

 .4שיטת הבדיקה
לצורך הביקורת נערכו פגישות עם מנהל המחלקה ,פקח המחלקה והמשנה ליועץ המשפטי .כמו כן נבדקו
מסמכים רלוונטיים כגון ,תוכנית העבודה של המחלקה לשנת  ,2103פרוטוקולים של ישיבות בראשות סגן
ומ"מ ראש העיר שנערכו בנושא ,דו"חות שנתנו לעסקים בעיר ועוד.
בנוסף ,נמסרו לביקורת קבצים שהופקו מהמערכת הממוחשבת במחלקת רישוי עסקים "רמה מערכות".
קבצים אלה נותחו באמצעות תוכנה ייעודית לביקורת המאפשרת שליפת חריגים והצלבה בין קבצים לשם
בחינת ממשקים בין מערכות.
להלן הקבצים שנותחו במהלך הביקורת:
א .קובץ המרכז את כלל התיקים הנמצאים במחלקת רישוי עסקים.
ב .קובץ המרכז את התיקים הנמצאים בטיפול המחלקה.
ג .קובץ המרכז את התיקים בעלי רישיון לצמיתות/זמני/מתחדש.
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ד .קובץ ממערכת המחלקה המשפטית המציג את התיקים המצויים בטיפול המחלקה.
כמו כן נמסרו לביקורת קבצים שהופקו מהמערכת הממוחשבת במחלקה המשפטית "בר טכנולוגיה" ,הכוללים
את התיקים המצויים בטיפול המחלקה.
בנוסף ערכה הביקורת בדיקה מדגמית של  10תיקי עסקים לשם בחינת פעילות מחלקת רישוי עסקים.
הביקורת מבקשת לציין לטובה את שיתוף הפעולה המלא מצד מנהל מחלקת רישוי עסקים ואת פועלו למען
קידום המחלקה התייעלותה ושיפור תהליכי עבודה ממוחשבים ועל פי החוק .כמו כן רוצה הביקורת לציין
לטובה את פקח המחלקה וכן המשנה ליועמ"ש.

 .5פירוט הממצאים

א .מבנה וארגון מחלקת רישוי עסקים
סעיף  5לחוק רישוי עסקים קובע כי רשות הרישוי לעסק טעון רישוי היא בתחום רשות מקומית ,ראש הרשות
המקומית או מי שהוא הסמיכו לכך.
כאמור ,רשות הרישוי בבית שמש פועלת באמצעות מחלקת רישוי עסקים .מחלקת רישוי עסקים היא חלק
מהאגף לשיפור פני העיר (אגף שפ"ע) ,ומועסקים בה שלושה עובדים :מנהל ,פקח ומזכירה .המחלקה אחראית
על מתן מידע מוקדם לפני פתיחת עסק ,איתור עסקים החייבים ברישוי עסקים ,קיום פיקוח שוטף על ביצוע
חוק רישוי עסקים ועל ביצוע תנאי רישיון והנפקת הרישיונות לעסקים טעוני רישוי תוך תאום עם הגורמים
המאשרים המוסמכים בתוך העירייה ומחוץ לה ,כגון משטרת ישראל ,משרד הבריאות ,מכבי אש ,איכות
הסביבה ,ועדת תכנון ובנייה ועוד.

ממצאים:
 .1אי קיום שירותי מזכירות למחלקה :הביקורת מצאה כי בפועל העבודה במחלקה מתחלקת בין מנהל
המחלקה והפקח .על פי דברי מנהל המחלקה ,מזכירת המחלקה לא מתפקדת וברוב שעות היום ואינה
נוכחת במחלקה .הביקורת סבורה כי אי קיום שירותי מזכירות במחלקה פוגע בשירות המחלקה לתושב –
בכל הקשור למענה ראשוני לקבלת טפסי רישוי עסקים ,מענה באשר לסטטוס התיק ,תיוק מסמכים ,מענה
ומעקב אחר גורמי הטיפול (משרד הבריאות ,משטרה ,תברואן) .לפיכך נוצר מצב בו מנהל המחלקה והפקח
עוסקים זמן רב בתיוק ועבודת פקידות במקום פעילות איתור עסקים ללא רישוי ,ישיבות עם מחלקה
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משפטית ועוד .מנהל מח' רישוי עסקים ציין כי הטיפול בנושא שירותי מזכירות למחלקה הועבר לידיעת
מנהל האגף אך עד מועד סיום הביקורת טרם הוסדר הנושא.
 .2העסקת עובדי המחלקה בפעילות שאינה שייכת לרישוי עסקים :ממנהל המחלקה נמסר כי פעמים רבות
מועסקים הפקח ומנהל המחלקה בתפקידים שאינם חלק ממחלקת רישוי עסקים (כגון שוק ארבעת
המינים שנמשך ארבעה ימים) ,דבר אשר גוזל מזמנם ומעכב את הטיפול בענייני המחלקה .מנהל אגף
שפ"ע ציין כי לגישתו פעילויות אלה הן חלק מתפקיד עובדי מחלקת הרישוי .הביקורת מעירה כי אכיפת
רוכלות אינה מתפקידה של מח' רישוי עסקים ובמיוחד לאור חוסר בכ"א במחלקה כפי שתואר לעיל.
 .3רכב מחלקה :אין ברשות המחלקה רכב ומנהל המחלקה והפקח מסיירים על גבי אופנועים ,דבר הפוגע
ביכולת הניוד שלהם בימי החורף ואף משבית כלל את עבודתם בימים גשומים.
 .4התקשרות עם המחלקה :הדואר האלקטרוני של מנהל המחלקה מטעם העירייה אינו תקין ועל אף פניות
חוזרות ונשנות למחלקת המחשוב בעירייה ,הדבר לא סודר .על כן משתמש בתיבת דואר אלקטרוני אישי
ומקבל את כל ההודעות לתיבה זו.

ב .נהלים במחלקת רישוי עסקים
הועדה הבין משרדית המחוזית לרישוי עסקים בית-שמש קבעה בהחלטתה מיום  ,17/4/13כי יש לקבוע תוכנית
עבודה שתי תן מענה הולם לפיקוח על העסקים בעיר וכן קביעת מתווה לייצוב האגף לרישוי עסקים כולל נהלי
העבודה.
תוכנית העבודה לשנת  ,2013כפי שנמסרה לביקורת ,מונה שלוש מטרות עיקריות :רישום כל העסקים
במערכת המחלקה ,השלמת הליכי רישוי וייצוב האגף וכן חמישה שלבי עבודה.

ממצאים:
 .1תוכנית העבודה לשנת  2013אינה מפורטת דייה ,מונה מטרות עתידיות שאינן תלויות במחלקה עצמה
ואינה מתמקדת בפתרון הבעיות הקיימות במחלקה .אמנם התוכנית מפרטת את היעדים שקבעה לעצמה
המחלקה אך אינה מציינת את הדרכים להשגת יעדים אלו ואינה נוקבת בלוח זמנים להשגת יעדים אלו.
 .2הביקורת מצאה כי מחלקת רישוי עסקים מתנהלת ללא נהלים כתובים ,מובנים ומחייבים ,אשר צריכים
לכלול את כל שלבי ניהול עבודת המחלקה ,הבקרה אחר העסקים בעיר ותהליכי הרישוי.
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 .3אי קיום תוכנית עבודה שנתית לפקח המחלקה :במחלקה אין תוכנית הכוללת את אזורי העסקים והמועד
שיש לערוך בהם ביקורות שוטפות .כך יכול הפקח להיות באותם אזורים מספר פעמים רב בשנה ואילו
באזורים אחרים להגיע לעיתים נדירות בלבד.

המלצות:
 .1תוכנית עבודה מפורטת ומדויקת הקובעת לוח עמידה בזמנים קבועים וידועים מראש ,תורמת לסדר
בעבודת המחלקה ומהווה אינדיקציה לפעילות המחלקה ולעמידה ביעדים שקבעה לעצמה.
 .2הביקורת רואה בהיעדר נהלים כתובים ליקוי ,משום שנהלים כתובים מהווים סטנדרט מנחה ,אחיד וברור
לדפוסי עבודה נדרשים ,מאפשרים שקיפות ומקלים על הבקרה .כמו כן ,נהלים כתובים חיוניים לניהול
השוטף ,מאפשרים לשמר ולנהל את הידע הארגוני בקלות ,לייעל את תהליך העבודה במחלקה וללמד
עובדים חדשים את כללי העבודה במחלקה.
 .3תוכנית עבודה לפקח המחלקה :המחלקת את העיר ומרכזי העסקים בה לאזורים יכולה לתרום ולהקל על
עבודת הפקח ועוזרת לוודא כי אכן במהלך השנה נערכת ביקורת בכלל העסקים המצויים בעיר.
 .4הביקורת מציינת כי תוכנית עבודה כולל לשנת  2013הוכנה ע"י מנהל האגף עפ"י הנחייתו ולא ע"י מנהל
מח' רישוי עסקים.
תגובת מנהל המחלקה :בהתאם להמלצת והערת הביקורת הוכנה תוכנית עבודה מפורטת לשנת .2013
הקובעת לוח זמנים קבועים וידועים מראש לכל עובדי המחלקה (מנהל ,פקח ,תבוראן ,וטרינר).

ג .המערכת הממוחשבת במחלקת רישוי עסקים


למחלקה מאגר מידע ממוחשב שבו נרשמים העסקים הידועים לה הנמצאים בתחומה ,בציון העסקים

הטעונים רישוי .המערכת מנוהלת ע"י חברת "רמה מערכות".
 המאגר הממוחשב של מחלקת רישוי עסקים אינו מקושר למאגרי המידע האחרים של העירייה,
הקשורים לתהליכי רישוי העסקים :מאגר המידע של מחלקת הגבייה; מאגר המידע של הועדה המקומית
לתכנון ובנייה; מאגר המידע של המחלקה המשפטית.


תגובת מנהל המחלקה :מנהל המחלקה מציין כי פנה מספר פעמים לאחראי מיחשוב בעירייה על מנת

למצוא פתרון לבעיה זו אך לדבריו לא ניתן לבצע זאת.
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ממצאים:
 .1הביקורת מצאה כי נתוני המערכת "רמה" אינם מדויקים וכי המערכת אינה מעודכנת באופן רציף.
לדוגמא מספר רב של תיקים המופיעים במערכת בקובץ "הליך המשפטי" ,אינם מטופלים כלל במחלקה
המשפטית אלא רישיונם חודש או שניתן היתר זמני .לדוגמא תיק מספר  04/256נמצא בקובץ "הליך
משפטי" מ 2008 -וכן בקובץ "תיקים עם רישיון זמני /לצמיתות" ,כאשר בפועל מדובר בתיק בעל רישיון
לצמיתות .תיק מספר  06/104נמצא בקובץ "הליך משפטי" משנת  2007כאשר בפועל היה לעסק רישיון בין
השנים  ,1/11/09-31/12/12וכיום הוא נמצא בטיפול וכן מוזן בקובץ "תיקים בטיפול" .תיק מספר 01/047
נמצא בקובץ הליך משפטי מ 2003-ובפועל ב 6/4/11 -ניתן רישיון לצמיתות וכך גם מוזן בקובץ "רישיון
זמני/לצמיתות".
תגובת מנהל המחלקה :עסקים אשר מופיעים בסטטוס "הליך משפטי" אך רישיונם חודש זהו מצב תקין.
עסק שמקבל מכתב על פתיחה בהליך משפטי אין זה מן הנמנע כי ימשיך לפעול להוצאת רישיון ,זהו
אמצעי לחץ נוסף.
תגובת הביקורת :הביקורת סבורה כי אמנם בעל העסק יכול להמשיך לפעול להוצאת רישיון גם כאשר
מצוי בהליך משפטי .עם זאת יש לעדכן במערכת כאשר ההליך המשפטי הסתיים ולמחוק תיק זה קובץ
התיקים הנמצאים בהליך משפטי על מנת להביא לדיוק במספר התיקים הנמצאים בכל קובץ.
 8 .2תיקים המוזנים בקובץ "הליך משפטי" מופיעים בסטטוס "עסק נסגר" ועל כן לא ברור מדוע לא נמחקו
מהקובץ .להלן מספרי התיקים.04/278 ,03/133 ,03/122 ,03/116 ,02/289 ,02/272 ,01/178 ,01/174 :
תגובת מנהל המחלקה :עסקים אלו אמנם נסגרו אך הם עדין בהליך משפטי.
תגובת הביקורת :הביקורת קבלה לידה את קבצי המחלקה המשפטית ותיקים אלו אינם מופיעים כלל
בקבצים אלו.
 .3הביקורת השוותה את נתוני המערכת הממוחשבת למדגם תיקי עסקים שבמחלקה .מספר תיקים (,01/047
 )06/104 ,04/180הופיעו במערכת קובץ התיקים אשר נמצאים ב"הליך משפטי" כאשר בפועל אינם
נמצאים בטיפול משפטי .במקרה כזה לא ניתן לדעת אם נתוני המערכת הם נכונים ומדויקים.
 .4מתוך מדגם התיקים מצאה הביקורת כי בתיק מספר  04/273ניתן רישיון זמני בתאריך  30/12/12ועד
היום לא הוזן התיק בקובץ "רישיון זמני/לצמיתות".
תגובת מנהל המחלקה :בעקבות הערת הביקורת סטטוס התיק עודכן ב.10/2013 -
 .5נמצא כי לא מוזנים למערכת רישוי עסקים נתונים הכרחיים למעקב אחר טיפול העסקים לשם הפקת
רישיון .כגון :התנאים שבהם התנו נותני האישורים ורשות הכבאות את אישורם למתן רישיון עסק וכן
המועד בו פג תוקף האישורים .כמו כן ,במערכת הממוחשבת לא מפורטים ממצאי הביקורת של התברואן
65

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013
ושל הרופא הווטרינרי והפעולות שנקטו בעקבות הממצאים .יצוין ,כי גם אין מעקב אחר עמידה בתנאי
משרד הבריאות או תברואן העירייה במקרים שהרישיון מותנה בכך :כך למשל נמצא כי בתיק מס' 01/120
(בית אוכל אחר) ניתן רישיון עסק ב 8/12/10-עד  ,30/12/13אשר מותנה בחידוש אישור כיבוי אש בכל שנה,
וכן עמידה בתנאי משרד הבריאות או תברואן העירייה ,כאשר לא נמצא בתיק אישור ממשרד הבריאות או
מסמך המעיד על ביקורת תברואן העירייה ובכל זאת רישיון העסק תקף.
תגובת מנהל המחלקה :המערכת לא מאפשרת הזנת התנאים שנתנו הגורמים השונים.
 .6הביקורת מצאה כי ישנם תיקים המופיעים בקובץ הטיפול המשפטי ובמקביל נמצאים גם בקבצי רישיון
זמני/לצמיתות וכן בקובץ התיקים שבטיפול .בכך אין אפשרות לדעת ,בהסתמך רק על קבצי המערכת,
היכן באמת נמצא התיק ומה הסטטוס שלו .להלן מספר דוגמאות לתיקים שמופיעים בקובץ רישיון
זמני/לצמיתות וכן בקובץ הליך משפטי.01/188 ,01/162 ,01/106 ,01/078 ,01/047 ,01/043 ,01/002 :

המלצות:
 .1מומלץ לאפשר ממשקים ממוחשבים בין מחלקת רישוי עסקים לבין מחלקת גבייה ,הוועדה לתכנון ובנייה
והמחלקה המשפטית.
 .2יש לוודא כי הנתונים המוזנים במערכת הממוחשבת מגובים במסמכים המצויים בתיקי העסקים
השמורים במחלקה ,והם נתונים נכונים ומדויקים.
 .3יש לערוך השוואה בין הקבצים השונים במערכת ולוודא כי אין כפילות של התיקים המוזנים בקבצים
השונים .יש להקפיד על מחיקת תיקים והעברתם לקובץ אחר המתאים לסטטוס הנוכחי של התיק.
 .4יש להוסיף אפשרות במערכת להזין את התנאים שבהם התנו נותני האישורים את אישורם למתן רישיון
עסק ,ואת המועד בו פג תוקף האישורים שלהם ,על מנת לאפשר מעקב ובקרה מלאים לגבי אישורים אלה .
 .5מומלץ להזין למערכת הממוחשבת את ממצאי הביקורת של התברואן ושל הרופא הווטרינרי ואת הפעולות
שנקטו בעקבות הממצאים .מומלץ לערוך מעקב אחר תיקון הממצאים של התברואן והווטרינר ,על מנת
לוודא כי ליקויים תברואתיים שנמצאו תוקנו ,או שיש לבטל את רישיונם.
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ד .תיוק במחלקת רישוי עסקים
בנוסף לעדכון המערכת הממוחשבת במחלקה ,במחלקה קיים ארכיון ידני הכולל את כלל נתוני העסק  .בתיק
הרישוי של בית העסק מתויקים המסמכים שהגיש ,תוכניות ,אישור תשלום אגרה ,תשובות הגורמים
המאשרים ,אישור כבאות  ,מכתבי התראה ועוד.

ממצאים:
 .1הביקורת בד קה מדגם תיקים ומצאה כי לא כל המסמכים המצויים בתיק אכן רשומים במסמך רישום
תוכן התיק וכך אם מסמך חסר ,למעשה אין תיעוד כי התקבל ותויק .כמו-כן נמצא כי ישנם תיקים בהם
חסרים מסמכים חיוניים .להלן מספר דוגמאות:


תיק מספר ( 06/030בית אוכל אחר) –בתאריך  19/6/13ניתן דו"ח גילוי עבירה ע"י מנהל המחלקה
בגין ניהול עסק ללא רישיון וניתנו  30ימים להגשת בקשה לרישיון למחלקה .ב 29/6/13-ניתן
אישור אגף שפ"ע לרישיון וכן היתר זמני ל 3-חודשים ממשרד הבריאות .נמצא כי לא מולא ע"י
בעל העסק בקשה מסודרת לרשיון עסק למרות דו"ח הגילוי שניתן לו .טרם יונפק רשיון עסק
מאחר ולא המציא אישור כיבוי אש לעסק.



תיק מספר ( 04/150מסעדה ,בית קפה) – מתאריך  10/4/11מתויק בתיק אישור כבאות ופירוט 5
תנאים של כיבוי אש ,עם זאת אין בתיק את האישור הסופי או אישור מטעמי בעלי העסק כי תנאי
כיבוי האש אכן בוצעו .ב 16/10/12 -הוגשה בקשה לחידוש רישיון .ב 16/10/12 -ניתן אישור
מהמשטרה להנפקת רישיון 23/12/12 .אישור מכיבוי אש ופירוט תנאים שיש לעמוד בהם .אין
אישור/התנגדות ממשרד הבריאות או לחילופין אישור מתברואן העירייה על עמידה בתנאים כשם
שמתחייב מסוג עסק שכזה .וכן אין תיוק של הרישיון שהונפק אם הונפק או מאידך התראה לפני
הגשת הליכים .יש לציין כי בעלי העסק נסגר ועבר לקניון ביג.



תיק מספר ( 06/104בית אוכל אחר) – ב 19/5/13-נשלחה לבית העסק התראה לפני נקיטת הליכים
משפטיים .ב 30/6/13 -ישנו אישור של רשות הכבאות ופירוט תנאים שעל העסק לעמוד בהם .ב-
 31/7/13נמצאת התנגדות של משרד הבריאות למתן רישיון עסק וב 8/8/13 -נמסרה הודעה על
דחיית הבקשה לרישיון עסק מטעם המחלקה ונתנו  14ימים לתיקון הליקויים .בתאריך על אף כי
עברו  14הימים לא נמצא בתיק אישור על תיקון הליקויים .רק לאחר כשלושה חודשים ,בתאריך
 11.11.13החלו כנגד בעל העסק בהליכים משפטיים על הפעלת עסק ללא רשיון.
מנהל המחלקה ציין כי בשל עומס הרב המוטל עליו ועל המחלקה הטיפול של נקיטת הליכים
משפטיים התעכב.
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 .2על אף היות המערכת הממוחשבת תומכת סריקה ,במחלקה לא מתבצעת סריקה של מסמכים ,חרף
חשיבות תיעוד המסמכים והתגובות מהגורמים המאשרים לצורך בקרה ומעקב .לדברי מנהל המחלקה
סריקת המסמכים אינה מתבצעת עקב מחסור בסורק במחלקה.

המלצות:
 .1מומלץ להקפיד על תיוק מסמכים לפי סדר כרונולוגי על מנת להקל על איתור מסמכים ובחינת סטאטוס
התיק.
 .2מומלץ להקפיד על תיעוד ורישום של כל המסמכים המתויקים בתיק ,דבר שיקל על בדיקה ובקרה אם אכן
התקבלו מסמכים ותויקו.
 .3מומלץ לשקול סריקת מסמכים במחלקה (במקום תיוק מסמכים) ,דבר שיאפשר תיעוד מסמכים חשובים
ואיתורם ביתר קלות.

ה .מתן מידע לציבור וקבלת קהל
מנהל המחלקה והפקח אחראים על קבלת קהל במחלקה ,ומזכירת המחלקה אמורה לסייע בכך.
מתן מידע לציבור באמצעים שונים (כגון באתר האינטרנט) נועד להקל על מתן השירות לציבור ולהקטין את
עומס הפניות המוטל על המחלקה ,על ידי מתן אפשרות לבעלי עסקים לקבל את המידע הרלוונטי ולהסדיר את
הליך הרישוי באופן עצמאי ככל הניתן.
הביקורת מצאה כי באתר האינטרנט של המחלקה ישנה רשימת בעלי התפקידים ,טלפון המחלקה ,כתובת
ושעות פעילות .כמו כן ישנו קישור לחוברת מידע מטעם משרד הפנים וכן קישור לצו רישוי עסקים והתקנות.

ממצאים:
 .1אמנם באתר האינטרנט מצוינות שעות פעילות המחלקה עם זאת ,לדברי מנהל המחלקה לא תמיד
המחלקה אכן פתוחה בשעות אלו כיוון שלעיתים מנהל המחלקה והפקח נמצאים מחוץ למחלקה בתפקיד
ומזכירת המחלקה לא נוכחת ברוב שעות היום .עקב כך יכול בעל עסק להגיע למחלקה בהתאם לשעות
הפעילות המפורסמות אך למצוא את המחלקה סגורה .מנהל אגף שפ"ע ציין בפני הביקורת כי לפתחו
מגיעות תלונות רבות של תושבים הטוענים כי מגיעים למחלקה בשעות הפעילות המפורסמות אך המחלקה
סגורה.
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 .2באתר האינטרנט של העירייה אין טפסים לשימושו של מבקש הרישיון ,וכן לא נרשם באתר אילו מסמכים
על בעלי העסקים להביא לצורך פתיחת הבקשה .כמו כן לא מצוינת כתובת דואר אלקטרוני באמצעותה
ניתן לפנות למחלקה .מתן מידע מפורט יותר ואפשרות להורדת הטפסים הנחוצים באתר האינטרנט ,עשוי
לחסוך מהפונים זמן יקר וזמינות מעובדי המחלקה.
 .3על-פי המידע המצוין באתר המחלקה ,לציבור הרחב אין אפשרות לדעת אילו טפסים עליו להכין לפתיחת
תיק רישוי ורק כאשר מגיע למחלקה מקבל הסבר מדויק אילו טפסים צריך להמציא ואילו פעולות עליו
לעשות.
 .4במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים  2013קמה דרישה להקמת עמדת עיון ממוחשבת אשר מנגישה לציבור
את המידע בנושא רישוי עסקים .בהתאם ליעדי הרפורמה שינוי זה נכנס לתוקף בנובמבר  .2013עד
לכתיבת דו"ח זה טרם הותקנה במחלקת רישוי עסקים עמדה שכזו.

המלצות:
 .1מומלץ להוסיף לאתר האינטרנט של המחלקה כתובת דואר אלקטרוני באמצעותה ניתן לפנות למחלקה,
על מנת לאפשר יותר נגישות למחלקה.
 .2כמו כן מומלץ להוסיף לאתר האינטרנט של העירייה אפשרות להורדת טפסים לשימושו של מבקש
הרישיון ,ופירוט המסמכים שעל בעלי העסקים להביא לצורך פתיחת הבקשה ,זאת על מנת לחסוך
מהמבקשים צורך להגיע למחלקה ומעובדי המחלקה  -עומס מיותר.
 .3הביקורת ממליצה על התקנת עמדת עיון כפי שמתבקש במסגרת הרפורמה .עמדת עיון מנגישה את המידע
לציבור ומקלה עליו בהשגת טפסים ופרטים בנוגע לסוג רישיון העסק אותו מבקש להוציא ,ובהתאם תקל
על פעילות המחלקה.
 תגובת מנהל המחלקה :במהלך הביקורת ובהתאם להמלצת הביקורת הושק עמוד עיון באינטרנט
העירוני העונה על הצרכים הכוללים טפסים שונים ומידע חיוני לקבלת רישיון עסק.

ו .תיקים בטיפול המחלקה המשפטית
על פי הנוהל במחלקה המשפטית ,במסגרת אכיפה נגד עסקים המנוהלים ללא רישיון עסק ,לאחר שליחת
התראה ע"י מחלקת רישוי עסקים ,בגין העברת התיק למחלקה המשפטית לצורך הגשת כתב אישום ,נפתח
לבית העסק תיק במחלקה המשפטית.
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התיקים במחלקה המשפטית נחלקים לשני סוגים:
.1

כאשר יש בתיק רישוי עסקים המלצה של מחלקת הרישוי לסגירה מידית של העסק בכפוף לחוות דעת
איש מקצוע (תברואן ,כיבוי אש וכו') ,התיק נבחן ע"י המחלקה המשפטית ובמקרים המתאימים מוגשת
בקשה לבימ"ש לצו סגירה מידי לעסק.

.2

כאשר אין נימוק לבקשה לסגירה מידית של העסק נשלחת התראה לבעל העסק על ידי המחלקה
המשפטית להגשת כתב אישום.

במקרים בהם לא מתקבלת בקשה להארכת מועד לקבלת רישיון העסק ולאחר בדיקה במחלקת רישוי עסקים
כי בעל העסק אינו פועל כלל ,מוגש כתב אישום לבימ"ש.
המשנה ליועץ המשפטי מציינת כי במהלך ניהול המשפט ניתנת לבעל העסק האפשרות להוציא רישיון עסק
ואף יש עידוד לכך .בהתאם מאפשר ביהמ"ש דחיות שונות בהתאם למצב תהליך הרישיון .כאשר בסוף ההליך
יש רישיון עסק ,הקנס נמוך בהרבה ממצב בו אין רישיון עד סוף ההליך.
כמו כן לדבריה ,התיקים המגיעים למחלקה המשפטית מטופלים לפי סדר עדיפויות מחלקת רישוי עסקים.

ממצאים:
 .1נמצא כי לא היה קיים במחלקה נוהל המתייחס לממשק בין המחלקה המשפטית ומחלקת רישוי עסקים
ומעגן את אופן העברת המידע בין שתי המחלקות כלומר ,באילו מיקרים מועבר המידע ממחלקת רישוי
עסקים ומהו השלב בו סיימה המחלקה המשפטית את פעולתה והתיק מוחזר שוב למחלקה רישוי עסקים.
כמו כן לא קיים נוהל המתייחס לסדר קדימויות הטיפול במידע של המחלקה המשפטית/מחלקת רישוי
עסקים לדוגמא :מתן קדימות לעסקים בהם קיים ריכוז גבוה של תושבים ועוד.
תגובת מנהל המחלקה  :עם קבלת הערת הביקורת הכין מנהל המחלקה נוהל עבודה ומדיניות תביעה
בשיתוף המחלקה המשפטית.
 .2למרות של 298 -עסקים בעיר עדיין אין רישיון עסק ,במהלך שנת  2013הוגשו רק  42תיקים למחלקה
המשפטית ( .)14%נתון זה פוגע בהרתעת הציבור בגין ניהול עסק ללא רישיון.
 .3מניתוח קובץ התיקים במחלקה המשפטית נמצא כי ל 20 -תיקים לא מוזן מספר התיק ממחלקת רישוי
עסקים וכך אין אפשרות להצליב בין התיקים הללו לתיק הקשיח ברישוי עסקים.
 .4מניתוח קובץ התיקים הנמצאים במחלקה המשפטית ,ע"פ נתוני מחלקת הרישוי נמצא כי:
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א 45 .תיקים הנמצאים בהליך משפטי ואשר קיבלו התראה על נקיטת הליכים משפטיים בין
השנים  ,2001-2009טרם נקבע בגינם תאריך למשפט .כמו כן  2תיקים אשר נמצאים בהליך
משפטי ,לא קיבלו התראה על נקיטת הליכים או תאריך למשפט.
ב.

ל 15 -תיקים הנמצאים בהליך משפטי נקבע תאריך למשפט עוד לפני שקיבלו התראה לנקיטת
הליכים ,אילו בשני תיקים ( 04/304ו )07/007 -נקבע תאריך למשפט ללא קבלת התראה כלל.

ג.

במערכת רישוי עסקים ישנם  47תיקים ,שהועברו לטיפול המחלקה עד שנת  ,2009ואין להם
תאריך משפט עד היום.

ד.

כל התיקים המוזנים בקובץ זה ויש להם תאריך לביצוע ,התאריך הנו עד  ,2012עם זאת אין
שדה המציין האם החלטת בית המשפט בוצעה ומהו סטטוס התיק כעת.

המלצות:
 .1על מחלקת רישוי עסקים לכתוב ולפרסם נהלים ברורים ואחידים בכל הנוגע לעבודת המחלקה המשפטית
בעניין רישוי עסקים .נהלים כתובים הכרחיים לעבודה השוטפת ,מייעלים את תהליך העבודה ומהווים
סטנדרט ברור ומחייב.
 .2יש להגיש לטיפול הלשכה המשפטית יותר תיקי עסקים ללא רישיון עסק ,על מנת להגביר את אכיפת חוק
רישוי עסקים.
 .3יש להפוך הזנת מספר תיק הרישוי במערכת המחלקה המשפטית לשדה חובה ,על מנת לאפשר זיהוי של
עסק מסוים והשוואת נתוניו במחלקת הרישוי.
תגובת מנהל המחלקה :בעקבות הערת הביקורת נערכה ישיבה ונקבעו נהלי עבודה חדשים וברורים וכן
לוחות זמנים להעברת תיקים למחלקה המשפטית (נספח א').

ז .ממשק בין מחלקת רישוי עסקים והמחלקה המשפטית
כאמור ,המאגר הממוחשב של מחלקת רישוי עסקים השייך לחברת "רמה מערכות" אינו מקושר למאגרי
המידע האחרים של העירייה ,הקשורים לתהליכי רישוי העסקים .אי קיום הממשק הנ"ל גורם לחוסר התאמה
בין נתוני המערכות השונות ובא לביטוי ביתר שאת בממשק עם מערכת המחלקה המשפטית השייכת לחברת
"בר טכנולוגיה".
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ממצאים:
 .1בהשוואת נתוני שתי המערכות התקבלו הנתונים הבאים:
א .בנתוני המערכת המשפטית ישנם  86תיקים הנמצאים בסטטוס תיקים פתוחים ,כלומר עדין נמצאים
בטיפול המחלקה ,ואילו מנתוני מחלקת הרישוי נמצא כי  251תיקים נמצאים בהליך משפטי .כלומר,
 165תיקים הנמצאים בקובץ התיקים שבטיפול המחלקה המשפטית על-פי נתוני מחלקת הרישוי,
אינם נמצאים כלל בקבצי המחלקה המשפטית .לדוגמא.07/113 ,04/304 ,06/113 ,01/132 :
ב .כמו כן נמצאו תיקים המופיעים כתיקים פתוחים במחלקה המשפטית ואילו בקבצי הרישוי אינם
מופיעים כלל כתיקים המטופלים במחלקה המשפטית .לדוגמא :תיק מספר  06/030ותיק מספר
 04/273מופיעים בקובץ המחלקה המשפטית כתיקים בעלי סטטוס פתוח בעוד שבקבציי מחלקת
הרישוי התיקים מופיעים בקובץ התיקים שבטיפול ולא בקובץ שבטיפול משפטי.
 .2בין מחלקת רישוי עסקים למחלקה המשפטית קיימת פעילות עדכון כמעט יומיומית .בנוסף לא מופקים
דוחות בקרה ממערכת המחלקה המשפטית אשר עשויים לשמש את מחלקת רישוי עסקים לקביעת
סטטוס התיקים.
המלצות:
 .1מומלץ לאפשר ממשק ממוחשב בין מחלקת רישוי עסקים למחלקה המשפטית .דבר זה יאפשר עדכון
שוטף בנוגע למצב התיק ולפעילות בעל העסק.
 .2מומלץ להפיק דו"חות מסודרים משתי המערכות לשם השוואה פרטנית של התיקים המצויים בכל אחת
מהן ואופן הטיפול בהם.

ח .דו"ח בקשות לא מאושרות
הביקורת קבלה לידיה דו"ח המרכז את הבקשות אשר לא אושרו מגורמים שונים.
הדו"ח מונה  52בתי עסק שאחד או מספר מנותני האישורים דחה את בקשתם .כלומר ,עסקים אלו פועלים
ללא רישיון עסק ומקומם במחלקה המשפטית.

ממצאים:
 .1הביקורת השוותה את התיקים הרשומים בדו"ח הבקשות הלא מאושרות ומצאה כי מתוך  52התיקים
המנויים בדו"ח 11 ,תיקים בלבד נמצאים בטיפול המחלקה המשפטית .להלן מספר דוגמאות לתיקים
המצויים בדו"ח ואינם נמצאים בטיפול משפטי.02/157 ,01/048 ,01/017 :
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 .2כמו כן ,השוותה הביקורת בין נתוני מחלקת רישוי עסקים לנתוני הדו"ח ומצאה כי מתוך  52תיקים
המנויים בדו"ח  21תיקים מצויים בהליך משפטי ,כאשר אין חפיפה מלאה בין התיקים שנמצאו ע"פ נתוני
המחלקה המשפטית .לדוגמא:
 תיקים  06/134 ,03/080המופיעים בדו"ח הבקשות הלא מאושרות ,מופיעים כתיקים בעלי סטטוס
סגור בנתוני המחלקה המשפטית ,ואילו ע"פ נתוני מחלקת רישוי עסקים תיקים אלו עדין נמצאים
בטיפול משפטי.
 תיק  07/106המופיע בדו"ח ,אינו מופיע כלל בקבצי המחלקה המשפטית ואילו ע"פ נתוני מחלקת
הרישוי הנו בטיפול משפטי.
 תיקים  06/401 ,06/351 ,02/392המופיעים בדו"ח ,מופיעים כתיקים פתוחים בנתוני המחלקה
המשפטית ואילו בנתוני מחלקת הרישוי אינם מופיעים כתיקים הנמצאים בהליך משפטי אלא
כתיקים הנמצאים בטיפול מחלקת הרישוי.
מנהל מחלקת רישוי עסקים בהתייחסותו ציין כי מצב זה נוצר בגלל חסם טכני במערכת ההמוחשבת שאינה
מאפשרת הגדרות אחרות מלבד הגדרת "הליך משפטי" בעקבות הערת הביקורת פנה מנהל המחלקה לתמיכה
הטכנית ובשיתוף פעולה עם ספק המערכת הוגדרו סטטוסים נוספים.

המלצות:
 .1מומלץ להעביר את כל הבקשות הלא מאושרות לטיפול המחלקה המשפטית.
 .2מומלץ לעגן בנוהל מסודר וברור מהו ההליך במקרה שבקשה אינה מאושרת.
 .3מו מלץ לערוך פגישות עבודה סדירות בהן יעדכנו את הדו"חות בשתי המחלקות וזאת על מנת למנוע מצב
בו עסקים אינם מטופלים כראוי.

ט .עבודת הפיקוח במחלקה
פקח המחלקה אחראי על אכיפת חוק רישוי עסקים על ידי איתור עסקים טעוני רישוי ושינויים בעסקים (כגון
שינוי בעלות ,שינוי מהות  ,שינוי במבנה) ,זאת בנוסף לתפקידיו האחרים :קבלת קהל ,הגשת חומר ללשכה
המשפטית ,מעקב אחר בדיקת תיקי עסק ,מעקב מול מחלקת תכנון ובנייה ,סגירת תיקי עסקים שאינם
פעילים ועוד.
על מנת לאתר עסקים חדשים טעוני רישיון או שינויים בעסק ,עורך הפקח סיורים ברחבי העיר.
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ממצאים:
 .1פקח המחלקה עורך סיורים בעיר ללא תוכנית מסודרת או מסלול ידוע ומתוכנן מראש ,דבר אשר יכול
לגרום לכך שעסק יפעל ללא רישיון זמן רב עד שיגיע אליו הפקח ,או לחילופין קיום סיורים תכופים מידי
בעסקים להם קיים רישיון.
 .2בנוסף עקב העובדה כי למערכת רישוי עסקים אין ממשק עם מערכת הגבייה ,ייתכן כי נכסים הידועים
ורשומים במערכת הגבייה לצורך גביית ארנונה למשל ,אינם ידועים במערכת רישוי עסקים – ולהיפך ,דבר
אשר יכול להקל על עבודת הפקח באיתור עסקים חדשים טעוני רישיון.
 .3אין במחלקה אסמכתא ממשית לקיומו של הפקח בעסק (טופס מפורט בו נדרש הפקח לרשום את כל
ממצאי בדיקותיו (גם אם הם תקינים)).

המלצות:
 .1רצוי כי פקח המחלקה יבקר במשך השנה בכל העסקים הידועים למחלקה.
 .2על פקח המחלקה לעבוד לפי תוכנית מסודרת לביקורת בעסקים ולפי לוחות זמנים.
 .3מומלץ ליצור ממשק בין מערכת רישוי עסקים למערכת הגבייה על מנת לאתר עסקים שנמצאים במערכת
הגבייה אך לא במערכת רישוי עסקים (ולהיפך).
 .4מומלץ לצייד את הפקח בעת יציאתו לשטח בטופס מפורט בו יידרש לרשום את כל ממצאי בדיקותיו (גם
אם הם תקינים) ,ולהעביר את הטפסים לפיקוח מנהל המחלקה.
 .5מומלץ לעדכן במערכת את הביקורות שערך הפקח ותוצאותיהן.

י.

שיעור העסקים הפועלים ללא רישיון

סעיף  4לחוק קובע כי" :לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון או היתר זמני לפי חוק זה
ובהתאם לתנאיו".
החוק קובע ,אפוא ,שלא יפתח עסק ללא רישיון ,כלומר על בעל העסק לקבל רישיון מהגורמים המוסמכים
לפני פתיחת העסק .למרות זאת ,מספר העסקים הפעילים החייבים ברישיון עסק ,ופועלים ללא רישיון כזה
בבית שמש עומד על  289עסקים .להלן התפלגות לפי מהות העסק של העסקים שטרם קיבלו את הרישיון (לפי
נתוני המחלקה) נכון ל – :1.10.13
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סוג העסקים ע"פ צו רישוי
עסקים

מספר עסקים חייבים
ברשיון

מספר עסקים ללא
רשיון

 %עסקים ללא
רישיון

בריאות ,רוקחות וקוסמטיקה

52

21

40%

דלק ואנרגיה

9

1

11%

חקלאות ,בעלי חיים

23

4

17%

מזון

292

179

61%

מים ופסולת

21

3

14%

מסחר ושונות

50

10

20%

עינוג ציבורי ,נופש וספורט

40

20

50%

רכב ותעבורה

84

27

32%

שירותי שמירה ואבטחה ,נשק

7

0

0%

תעשיה ,מלאכה ,כמיה ומחצבים

111

24

21%

סה"כ

689

289

41%
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ממצאים:
 .1לפי הנתונים שלעיל ,בעיר יש כ 689-בתי-עסק פעילים החייבים ברישיון ,ול 289-עסקים ( )41%מתוכם אין
רישיון עסק .זהו נתון גבוה לעומת הממוצע הארצי בעיריות ,שכן לפי הדו"ח של האגף לביקורת ברשויות
המקומיות במשרד הפנים משנת  2004הממוצע הארצי של העסקים הפועלים ללא רישיון עסק בעיריות
הינו ( 30%במועצות מקומיות ואזוריות נרשם ממוצע גבוה יותר).
 .2עסקים רבי קהל  :עסקים רבי קהל נמצאים בראש סדר העדיפויות לקבלת רישיון עסק וזאת מכיוון
שפעילותם ללא רישיון עלולה לסכן את שלום הציבור ,בטיחותו ובריאותו:
בבית שמש פועלים  4אולמות אירועים כאשר לשלושה מהם אין רישיון עסק בתוקף:


תיק מספר  : 01/079מנתוני מחלקת הרישוי התיק נמצא בטיפול משפטי ,אולם מנתוני המחלקה
המשפטית התיק נסגר וניתן צו סגירה ל .1/9/13-במצב בו בית העסק עדין פועל התיק צריך לעבור
שוב למחלקה המשפטית בגין אי קיום צו בית משפט ,עם זאת נכון לרגע זה לא הגיע התיק
למשפטית.
תגובת מנהל המחלקה  :בתיק זה קיימות חריגות בניה ,אין אישור כיבוי אש ,אישור משטרה,
איכות סביבה ומשרד הבריאות והתיק נמצא במחלקה המשפטית.



תיק מספר  - 02/298תיק זה התקבל במחלקה המשפטית ב 6/2010 -ומאז ועד היום נמצא בטיפול
המחלקה המשפטית .אולם ע"פ נתוני מחלקת רישוי עסקים תיק זה נמצא בסטטוס בטיפול וכלל
לא מופיע בקובץ התיקים המטופלים במחלקה המשפטית.



תיק מספר  - 04/005נמצא בטיפול המחלקה המשפטית ,שכן פועל ללא רישיון עסק עקב חריגות
בנייה.



תיק מספר ( 04/368חתונת סאטמר) – לאחר קבלת התנגדות מכיבוי אש ומשרד הבריאות ,הועבר
התיק לטיפול המחלקה המשפטית לשם הוצאת צו מניעת פעילות מיידי .במקביל הוציאה
מחלקת הרישוי התראה על פתיחה בהליכים משפטיים למנהל האירוע .לטענת המחלקה
המשפטית ביום האירוע קיבלה הלשכה המשפטית הודעה בעל פה ובלתי ישירה ולפיה אין בכוונת
המשטרה לאשר את קיום האירוע .מיד הוכנה בקשה מתאימה לבית המשפט ובמקביל התבקשה
המשטרה להעביר על כך הודעה בכתב .מכיוון שלא הועברה כל הודעה ובסופו של דבר אף
החליטה המשטרה ברגע האחרון שכן לאפשר את קיום האירוע ,למרות שלא ניתנו אישורים
פורמליים ,לא נעשתה לבסוף פנייה לבית המשפט .
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המלצות:
 .1יש להגביר את מאמצי אכיפת חוק רישוי עסקים ותקנותיו ,תוך מתן עדיפות לעסקים רבי קהל ,אשר
פעילותם ללא רישיון עלולה לסכן את שלום הציבור ,בטיחותו ובריאותו.
 .2יש לשים דגש מיוחד על ביצוע מעקב שוטף אחר ביצוע צו סגירה במועד ,כפי שנקבע על ידי בית המשפט.
אין לאפשר מצב בו פסק דין מורה על צו סגירה ,אך העסק ממשיך לפעול ללא הסדרת רישיון עסק.
 .3במקרה בו בית העסק אינו מקיים צו סגירה יש להעביר את הטיפול באופן מידי למחלקה המשפטית על
מנת להגיש כ"א בגין אי קיום צו בית-משפט.
 .4יש להוסיף במחלקת הרישוי נוהל אירועים המוניים ,דבר שיקל על מבקשי הרישיון בהמצאת המסמכים
והתנאים הדרושים לשם קבלת הרישיון.

יא .השהיית הטיפול באישור על ידי גורמים המאשרים
על פי תקנה  1לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) התשס"א – ( 2000להלן" :התקנות")" ,נותן אישור"
הוא שר מן המנויים בסעיף (1ב) לחוק רישוי עסקים .נותני האישור הם :משרד איכות הסביבה ,המשטרה,
משרד העבודה ,משרד החקלאות ,משרד הבריאות .זהותם של נותני האישורים נקבעת לפי סוג העסק (למשל:
בריאות ורוקחות; דלק ואנרגיה; חקלאות ובעלי חיים וכו') .מלבד נותני האישור על פי התקנות ישנם גורמים
מאשרים בתוך העירייה כגון מהנדס העירייה ,ווטרינר ,תברואן וכו'.
דרישות תקנות הרישוי קובעות את פרקי הזמן המרביים לטיפולם של הגורמים המאשרים ,על מנת לייעל את
הליך הרישוי ולקצרו ,וכדי להבטיח שירות טוב ומהיר למבקש ,אגב קיום מטרותיו של חוק רישוי עסקים
בתחומי שמירת בריאות הציבור ,שלומו ובטיחותו וההגנה על איכות הסביבה.
על פי תקנה  7לתקנות ,בתוך  30ימים מיום שקיבל בקשה מרשות הרישוי ,על נותן האישור להודיע לרשות
הרישוי על מתן אישור לרישיון ועל התנאים שיש להתנותם ברישיון או על סירוב לתת אישור .נותן האישור
רשאי  ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,להאריך את המועד למתן תשובה לרשות הרישוי ,ובלבד שמשך ההארכה
לא יעלה על  60ימים מיום שקיבל את הבקשה; הארכה נוספת של פרק הזמן האמור תינתן רק במקרים
מיוחדים ובאישור בכתב של מי שהסמיכו לכך השר המופקד על המשרד שנותן האישור נמנה עמו ,ובלבד
שמשך ההארכה הכולל לא יעלה על  90ימים .אם לא השיב נותן האישור במועד הקבוע לעיל ולא הודיע על
הארכה ,או אם חלף משך ההארכה  -יראו אותו כמי שנתן אישור להיתר זמני.
הביקורת קבלה לידיה את דו"ח המשרד לאיכות הסביבה וכן משרד הבריאות ,שהופקו ממערכת המחלקה,
המרכזים את העסקים אשר בקשתם הופנתה מעל ל 30-יום וטרם התקבלה תשובה.
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ממצאים:
 .1נמצא כי  8בקשות ממתינות לאישור המשרד לאיכות הסביבה ,שתיים מהן ממתינות מעל לשנה ,להלן
טבלה המסכמת את מספרי התיקים ותאריך שליחת מכתב ממחלקת רישוי עסקים לשם קבלת תשובה
בנוגע לאישור/התנגדות מתן רישיון עסק.

מספר תיק

תאריך שליחת מכתב ממחלקת רישוי עסקים לשם קבלת תשובה

04/120א

16/10/12

04/273

29/4/13

04/329

11/8/12

04/356

13/1/13

04/372

16/3/13

05/048א

17/6/13

06/035

28/5/13

06/263

24/7/11

 .2כמו-כן ,נמצא כי  52בקשות ממתינות לאישור משרד הבריאות ,כאשר כ 50% -מהן ( 25בקשות) ממתינות
לאישור מעל לשנה ולא ניתן היתר זמני כאמור בתקנה (7ג) לתקנות רישוי עסקים .כלומר ,בתי עסק אלו
פועלים ללא רישיון עסק זמן רב ,כאשר רובם הנם עסקי מזון ,דבר המעמיד את הציבור בסכנה ממשית.
 .3המערכת הממוחשבת אינה מתריעה על עיכוב במתן תשובת נותני האישור ,והדרך היחידה לבקרה אחר
תאריך משלוח הבקשה לגורמים המאשרים ומועד תשובתם היא באמצעות הפקת דו"ח בקרה ממוין על פי
זהות נותני האישור ,דבר אשר אינו מופק בצורה סדירה ובתדירות גבוה.
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המלצות:
 .1יש לערוך בקרה שוטפת על מספר הבקשות הממתינות לתשובה מהגורמים המאשרים ולהקפיד כי
הגורמים המאשרים לא יחרגו מהזמן המוקצב להם למענה (או שיינתן היתר זמני) .כמו כן מומלץ ליצור
התראה במערכת על עיכוב במתן תשובת נותני האישור.
 .2יש לטפל מידית בבקשות הממתינות לאישור במשך תקופה ממושכת ,כמפורט לעיל ,כדי להבטיח שירות
טוב ומהיר למבקש ,אגב קיום מטרותיו של חוק רישוי עסקים בתחומי שמירת בריאות הציבור ,שלומו
ובטיחותו וההגנה על איכות הסביבה.

יב .מתן אישור בנושא כבאות
על פי סעיף  1לחוק רישוי עסקים ,אחת ממטרות רישוי עסקים היא קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה
ולשירותי כבאות.
סעיף  9לחוק קובע כי " :שר הפנים רשאי להתקין לעסקים טעוני רישוי או לסוגים מהם ,תקנות להבטיח
סידורים נאותים למניעת דליקות בחצרי העסק ובסביבותיהם ולכיבוין ,לרבות הטלת חובה להחזיק ציוד,
מיתקנים וחומרים לכיבוי דליקות".
צו רישוי עסקים קובע עסקים טעוני רישוי גם למטרת קיום הדינים הנוגעים לשירותי כבאות.
ממצאים:
 .1בהתאם לדו"ח מחלקת רישוי עסקים המופיע לעיל ,ישנם  68עסקים אשר קיבלו תשובה שלילית משירותי
הכבאות.
 . 2בבדיקת מדגם תיקי עסקים במחלקה נמצאו תיקים בהם לא ניתן אישור כבאות ,ובכל זאת העסקים עודם
פעילים .להלן מספר דוגמאות:


בתיק מס' ( 01/120בית אוכל אחר) לא נמצא בתיק אישור כבאות משנת  ;2011המקום פועל ללא
אישור ומהווה סכנה לבאי המקום.



בתיק מס' ( 04/180מסעדה ,בית קפה) לא נמצא אישור כבאות משנת .2012

 .3כמו כן בבדיקת מדגם תיקי עסקים במחלקה נמצאו תיקים בהם ניתנים אישורים של כבאות בכפוף
למילוי הרבה תנאים ללא כל עידכון לגבי מילוי התנאים ובכל זאת העסקים עודם פעילים .כתוצאה מכך
עולה הסיכון לפגיעה בשלום הציבור ,והעירייה נחשפת לסיכון של תביעות עקב רשלנות.
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המלצות:
יש לערוך מעקב ובקרה אחר קיום אישור כבאות בתוקף .בעסקים ללא אישור כזה יש לטפל מידית ,שכן
פעילותם ללא אישור מהווה סכנה ממשית לבאי המקום.

יג .מתן אישור מהנדס העיר
כאמור ,רישוי עסקים נועד גם על מנת לקיים דינים הנוגעים לתכנון ובנייה .בישראל חלק ניכר מהעסקים
ללא רישיון עסק אינם מקבלים את הרישיון בשל אי עמידה בהוראות חוק התכנון והבנייה ,תשכ"ה – .1965
בעסק הפועל ללא רישיון ,לא ניתן לפקח על המטרות אותן אמור הרישיון להבטיח כגון איכות נאותה של
הסביבה ,מניעת סכנות לשלום הציבור ,בטיחות הנמצאים במקום ועוד .התוצאה היא ,שליקוי מדיני התכנון
והבנייה המונע את קבלת רישיון העסק ,גורר אחריו ליקויים נוספים הכרוכים בהעדר רישיון עסק ותוצאתו
העדר פיקוח בכל התחומים.
על כן קבע היועץ המשפטי לממשלה בהנחיותיו מיום ( 15/4/07הנחיה מס'  )8.1151כי לרשות המקומית מסור
שיקול דעת מוגבל ליתן רישיון לעסק שאינו עומד בדיני התכנון וזאת בנסיבות מיוחדות וחריגות:
(ב) בעסק חריגות בנייה קלות (זוטי דברים) שהתובע של הרשות המקומית נתן דעתו עליהן ,וקבע כי אין
מקום לנהל בגינן הליך לפי חוק התכנון והבנייה בשל העדר עניין לציבור בניהול הליך פלילי .במקרים
אלה יינתן רישיון זמני בלבד עד להכשרת הפגם.
(ג) העסק נמצא במבנה ישן ,אשר לא נמצא לו היתר בנייה ,ותובע של הרשות המקומית קבע כי לא ניתן –
או שאין לו כוונה – לנהל בגין העדר ההיתר הליך לפי חוק התכנון והבנייה.
ממצאים:
 .1מנתוני מחלקת רישוי עסקים ישנם  65עסקים מסורבי הנדסה  -ניתנו רק  2רישיונות זמניים לעסקים
מסורבי הנדסה (מפעל סימנס והבריכה בבית-ספר קרית החינוך).
 .2יועמ"ש הרשות מסר לביקורת כי ישנם מקרים בהם מחלקת הנדסה מאשרת רישיון זמני/לצמיתות
על אף חריגות בניה ,וזאת ללא קבלת חוו"ד מהיועמ"ש ,כפי שמתחייב בחוק .לדוגמא תיק  07/163בו
חתמה מחלקת הנדסה על אישור להנפקת רישיון זמני על אף חריגות בניה ,ללא אישור היועמ"ש.
המלצות:
יש לאסור על מחלקת הנדסה לאשר רישיון לעסק בעל חריגות בניה ,ללא התייעצות עם היועמ"ש כמחויב
ע"פ החוק.
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ביקורת השירות הווטרינרי
א.

מבוא

א .1.השירות הווטרינרי  -רקע כללי
מבין השירותים אשר מספקת הרשות המקומית עבור תושביה משמש השירות הווטרינרי כגוף אשר
אמון על שמירה על בריאות הציבור מפני מחלות וסכנות שמקורן בבעלי החיים.
להשגת מטרה זו פועל השירות בשני ערוצים מקבילים:
א .פיקוח על מוצרים מן החי
ב .פיקוח על בעלי חיים
במסגרת תכנית העבודה של מבקר עיריית בית שמש לשנת  ,2012הוחלט על עריכת ביקורת בנושא
השירות הווטרינרי.
א .2.מטרות הביקורת
להלן יפורטו המטרות והיעדים אשר הנחו את עבודת הביקורת:
א .בחינת עמידה בהוראות החוק ,התקנות ותקנות העזר העירוניות
ב .הבנת פעילות השירות הווטרינרי לצורך השגת מטרותיו
ג .בחינת קיומם של מנגנוני בקרה ואמצעי פיקוח ,יישומם ונאותותם
ד .מציאת מוקדי כשל והסקת מסקנות
ה .המלצה על צעדי התייעלות
א .3.היקף הביקורת
עבודת הביקורת נעשתה בארבעת החודשים האחרונים של שנת  ,2013והתמקדה בפעילות המחלקה
הווטרינרית בשנים  2012 ,2011והמחצית הראשונה של שנת .2013
הביקורת נעשתה בהתאם לכללי הביקורת מקובלים ,והתבססה בדרך כלל על בדיקות מדגמיות בלבד.
א .4.מתודולוגיית הביקורת
עבודת הביקורת כללה שימוש בשיטות ביקורת ונהלי ביקורת מקובלים.
ביניהם ניתן למנות:
א .קריאה וסקירה של הוראות חוק ,תקנות וחוקי עזר רלוונטיים.
ב .סקירת נהלים פנימיים ותכתובות פנימיות ברשות המקומית
ג .שיחות ,בירורים וקבלת הסברים מעובדי השירות ועובדי מחלקות העובדים בשיתוף פעולה איתו.
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ד .קבלת נתונים סטטיסטיים על פעילות השירות וניתוח אנליטי.
ה .ביצוע בדיקות מבססות ובדיקות בקרה על הנתונים הכספיים ומערכות המידע.
ו .צפייה בפעולות המחלקה באופן בלתי אמצעי.
ז .בדיקת קיומם ,יישומם ונאותותם של מנגנוני בקרה.

ב.

מבנה השירות הווטרינרי והסביבה בה הוא פועל

ב .1.נתונים כלליים
בעיריית בית שמש לא קיימת מחלקה ווטרינרית המאגדת תחתיה את כלל הפעילויות הקשורות
לשירות הווטרינרי .פעילות השירות הווטרינרי מפוזרות תחת אחריותן של מחלקות שונות בעירייה,
וחלקן באחריותו הישירה של הווטרינר העירוני.
לפיכך ,בדוח זה ,המונח "שירות ווטרינרי" מתייחס לגורמים השונים בעירייה אשר באחריותם לתת
שירותים הקשורים לווטרינר העירוני.
הווטרינר העירוני ,עובד עבור העירייה בהיקף של כ ,33%-במקביל לעבודתו כמנהל המחלקה
הווטרינרית במועצה האזורית מטה יהודה הסמוכה לעיר.
האגף בעירייה הקשור לעבודת הווטרינר הוא אגף שפ"ע  -שיפור פני העיר .באגף מספר מחלקות,
ביניהן מחלקת רישוי עסקים ומחלקת הפיקוח אשר במסגרת עבודתן מקיימות אינטראקציה עם
עבודת הווטרינר העירוני ,כמפורט להלן:
א .מחלקת רישוי עסקים  -המחלקה עוסקת בכל הקשור למתן רישיונות עסק ,חידוש רישיונות
ואכיפה.
המחלקה מונה מנהל מחלקה ,מזכירה ופקח רישוי.
בנוסף ,מנחה המחלקה את תברואן העירייה לביצוע ביקורות תברואתיות בעסקים ,אולם הוא
אינו עובד תחת אחריות מנהל המחלקה.
בין התנאים לקבלת/לחידוש רישיון עסק הנבדקים ע"י התברואן ,קיימים סעיפים אשר נמצאים
תחת אחריותו הבלעדית של הווטרינר העירוני המשמש כ"גורם מאשר" בנושאים הקשורים
לשיווק מזון מן החי.
ב .מחלקת הפיקוח  -המחלקה משמשת כזרוע המבצעת של העירייה לאכיפת חוקי העזר העירוניים
ו/או חוקים אשר נקבע כי אכיפתם תיעשה בידי הרשות המקומית.
בהקשר של השירות הווטרינרי ,מפקחת המחלקה על בע"ח המוחזקים בעיר ,מנפיקה ומתקפת
את הרישיונות להחזקתם ועוקבת אחר ביצוע חיסונים כנדרש ע"פ חוק.
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ב .2.חוקים ,תקנות וחוקי עזר
המסגרת החוקית בה פועל השירות הווטרינרי מוסדרת באמצעות שורה של חוקים ותקנות שונים,
כמפורט להלן:


פקודת העיריות [נוסח חדש]



פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש] ,תשמ"ג1983-



חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח1968-



חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים) ,תשס"ח2008-



פקודת הכלבת1934 ,



תקנות הכלבת (חיסון) ,תשס"ה2005-



החוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,תשס"ג2002-



תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים ,תשס"ה2005-



פקודת מחלות בעלי החיים (נוסח חדש) ,תשמ"ה1985-



תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות) ,תשכ"ד1964-



חוק הרופאים הווטרינריים ,תשנ"א1991-



חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) ,תשנ"ד1994-

בהתאם לסמכות שניתנה לה בפרק שלושה עשר לפקודת העיריות ובכפוף לה ,רשאית עיריית בית
שמש לחוקק חוקי עזר בתחום השירות הווטרינרי.
בהתאם לכך חוקקה העירייה את חוק עזר לבית שמש (פיקוח על כלבים וחתולים) ,התשנ"ו.1996-
ב .3.תחומי הפעילות
פעילות השירות הווטרינרי נחלקת לשני תחומי פעילות עיקריים:
 .1פיקוח על מוצרים מן החי
תחום זה עוסק בפיקוח על מוצרי מזון מן החי ,כגון :בשר ,דגים ,עופות וחלב עזים ,במטרה למנוע
אספקת מזון שאינו עומד בתקני משרד הבריאות ,ואשר עלול לפגוע בבריאות הציבור.
במסגרת פעילות זו מבצעת המחלקה בקרות ובדיקות על טיב המזון המסופק לתושבי העיר,
איכותו ,ונאותות ההובלה והטיפול בו ע"י ספקי המזון.
הפיקוח מבוצע בשני מסלולים:
א .בדיקות משנה  -במסגרת זו מתבצעות בדיקות על המזון מן החי הנכנס לתחומי העיר בטרם
הגיעו לבתי העסק .הבדיקות מבוצעות על כל משאית הנושאת מוצרים מן החי ,וכוללות
בדיקות על תקינות ההובלה ,תקינות המוצרים ,הצגת תעודות ורישיונות וכדו'.
ב .רישוי ופיקוח על בתי עסק  -במסגרת זו מבצעת המחלקה ביקורות ובדיקות על התנאים
התברואתיים בבתי העסק ,איכות הטיפול במזון ובדיקות המזון הנמכר .הבדיקות נעשות
בשלב מתן הרישיון על העסק ונמשכות לאורך שנות פעילותו של העסק.
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 .2פיקוח על בעלי חיים
תחום זה עוסק בפיקוח על בעלי חיים במטרה להגן על הציבור מפני מחלות ,מפגעים וסכנות
שמקורן בבעלי חיים ,כגון מחלת הכלבת וכלבים נושכים.
במסגרת פעילות זו מבצעת המחלקה ניטור ובקרה על בעלי החיים בעיר ,החל מרישום ורישוי
החזקת בעלי חיים ,עובר דרך מתן חיסונים ואיתור בעלי חיים מסוכנים ,ועד להסגרה ,עיקור,
סירוס והמתה ,כשנדרש.
הפיקוח כולל:
א .רישום והחזקה של כלבים  -במסגרתו מפעילה העירייה מעקב על אוכלוסיית הכלבים בעיר,
לרבות נתונים על בעלי הכלבים ונתונים רלוונטיים נוספים.
ב .חיסון כלבת  -מתן חיסונים ,מעקב אחר תוקף החיסונים ,זימון בעלי הכלבים לצורך מתן
חיסון והתראה לשלילת רישיון ההחזקה בכלבים.
ג .פיקוח על כלבים מסוכנים  -עמידה בתקנות היבוא ,הגידול וההחזקה של כלבים מסוכנים.
ד .פיקוח על כלבים משוטטים  -הפיקוח כולל לכידה ,הסגר ,מסירה לאימוץ או המתה.
בנוסף עוסקת המחלקה במניעת מטרדים שמקורם בבעלי חיים שאינם בפיקוח  -כגון חתולי
רחוב ,יונים ונחשים.
במסגרת זו מטופלות תלונות הציבור הקשורות לבעלי חיים בעיר ,החל מלכידת בעל החיים,
דילולם ,עיקורם וסירוסם ,ועד להמתתם ,בכפוף לנסיבות והחוקים הרלוונטיים.
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ב .4.מבנה ארגוני
המבנה הארגוני של השירות הווטרינרי בעיריית בית שמש מוצג בתרשים הבא:

במצב הנוכחי ,אין גוף אחד שאחראי על השירותים הווטרינריים בעיר .כל אחד מסוגי השירותים
הניתנים על ידי השירות הווטרינרי נמצא באחריותה של מחלקה אחרת ,אשר מקבלת שירותים
מקצועיים מהווטרינר העירוני.
המלצות הביקורת:
הביקורת ממליצה לבצע רה-ארגון לשירות הווטרינרי שעיקרו יצירת מחלקה חדשה באגף שפ"ע,
שתיקרא " -המחלקה הווטרינרית".
בראש המחלקה יעמוד מנהל מקצועי ,לאו דווקא ווטרינר .תחתיו יפעלו ווטרינר/ים מקצועיים שיתנו
שירות עבור תתי מחלקות לפי תחומי הפעילות של השירות הווטרינרי.
ההמלצה נתמכת בנימוקים הבאים:
 .1פיקוח  -כאמור ,במצב הקיים אין גוף אחד שמאחד את תחומי הפעילות של השירות הווטרינרי
בלבד .לא ניתן לקבל תמונת מצב של פעילות השירות הווטרינרי ללא נספחים.
 .2תקצוב  -במצב הקיים ישנו קושי לאמוד את הצרכים התקציביים של השירות ,ולבצע מעקב
תקציב מול ביצוע.
 .3התייעלות  -במצב הנוכחי לא ניתן להתמקד בפעילויות אשר דורשות התייעלות מאחר וכל אחת
מהפעילויות נמצאת באחריות של מחלקה אחרת.
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 .4התנגשויות  -כיום יתכנו מצבים בהם מחלקות שונות יידרשו לעבודת הווטרינר בו זמנית ,והפיזור
בין המחלקות השונות מקשה על ביצוע האיזון הדרוש.
 .5השוואה לערים דומות  -מבדיקת הביקורת עולה כי בערים דומות קיימות מחלקות ווטרינריות
המאחדות תחתיהן את כלל הפעילויות הזקוקות לשירות ווטרינרי .מלבד העובדה כי מבנה ארגוני
כאמור עונה על הקשיים שהוצגו לעיל ,רה-ארגון כאמור יאפשר ביצוע השוואתיות.
במהלך הביקורת ,הביקורת נתקלה בקשיים באיתור הגורמים האחראים על הפעילויות השונות של
השירות הווטרינרי .הביקורת סבורה כי מבנה ארגוני כפי שתואר לעיל היה מאפשר ,ויאפשר בעתיד
הפעלת פיקוח ובקרה על השירות באופן יעיל ומהיר.
להלן תרשים המציג את המבנה הארגוני האופטימלי למחלקת השירות הווטרינרי:
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ב .5.תקציב
השירות הווטרינרי מתוקצב במסגרת תקציב אגף שפ"ע (שיפור פני העיר) בעיריית בית שמש.
היקף התקציב לשנת  2012עמד על כ 155,000-ש"ח ,כמפורט להלן:
תקציב

ביצוע

הכנסות

 %ביצוע

הכנסות

חיסונים לכלבים

82,700

חיסונים לכלבים

59,870

72%

בשר ודגים

72,200

בשר ודגים

126,262

175%

סה"כ

154,900

סה"כ

186,132

120%

הוצאות

הוצאות

חיסונים לכלבים

55,000

חיסונים לכלבים

20,000

36%

שכר וטרינר

175,100

שכר

186,000

106%

סה"כ

230,100

סה"כ

206,000

90%

הביקורת מציינת כי תקציב זה הינו התקציב אשר הוצג כשירות וטרינרי ,אך כאמור בפרק ב3.
השירות הווטרינרי ניתן ע"י מחלקות שונות ועל כן חלק מתקציב השירות נכלל תחת אותן המחלקות
ואינו כלול בתקציב זה.

87

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013
ג.

פיקוח על מוצרים מן החי

ג .1.פיקוח על בתי עסק
א) כללי
חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח ,1968-הטיל חובת רישוי ובעקבותיה חובת פיקוח על עסקים מסוגים
שונים לצורך השגת המטרות המנויות בחוק .בין המטרות שנמנו בחוק נקבע בסעיף (1א)(:)4
"מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים".
חובת רישוי זו כוללת בתי עסק שעיסוקם עיבוד בשר ומכירת בשר מן החי ,כגון בתי מטבחיים
ואטליזים.
פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש] ,תשמ"ג ,1983-הרחיבה את חובת הפיקוח על כלל
העסקים המוכרים מזון מן החי ,כמו מסעדות ,צרכניות וכדו' .סעיף  9לפקודה קובע" :רשות

מקומית תורה לפקידיה ליטול דוגמאות מפעם לפעם ,לפי הצורך ,כדי להבטיח מכירת מזון טהור
ואמיתי".
הגוף ברשות המקומית אשר מופקד על תקינות מוצרי המזון מן החי הנמכרים בבתי העסק
שבתחום שיפוטה ,הוא השירות הווטרינרי .בתפקיד זה משמש השירות הווטרינרי שותף פעיל
במחלקה לרישוי עסקים ,החל מהיותו גורם מאשר מרכזי בהנפקת רישיונות עסק לאלו שעיקר
עיסוקם בתחום המזון מן החי ,וכלה בפיקוח על איכות המזון בכלל העסקים ברשות המקומית.
ב) רישוי עסקים
בעת פתיחת עסק חדש או בעת חידוש רישיון שתוקפו פג ,נדרש בעל העסק לעבור שורה של
בדיקות על ידי גורמי רישוי שונים ,לצורך קבלת רישיון עסק.
עסק אשר בין גורמי הרישוי הרלוונטיים אליו נמצא הווטרינר העירוני ,מופנה על ידי המחלקה
לרישוי עסקים בעירייה אל השירות הווטרינרי ,וזה מבצע את הבדיקות הקשורות אליו.
קבלת אישור מהווטרינר העירוני אינה מבטיחה קבלת רישיון ,והדבר תלוי בקבלת אישור מכל
גורמי הרישוי הרלוונטיים.
בגין הנפקה או חידוש רישיון משולמת אגרה .האגרה אינה ספציפית לבדיקה זו או אחרת אלא
ניתנת לתיק בכללותו.
האגרה ניגבת ע"י מחלקת רישוי עסקים ,אופן גבית האגרה לא נבדק בדוח זה.
ג) פיקוח שוטף
מלבד הבדיקות הנערכות בעת הנפקת רישיון ,מתבצע פיקוח שוטף על העסקים בעיר.
הפיקוח על עסקים אשר טעונים פיקוח ווטרינרי מתבצע בשיתוף פעולה בין תברואן העירייה
המשמש "גורם בודק" ובין הווטרינר העירוני המשמש "גורם מאשר".
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ביקורות על עסקים טעוני אישור ווטרינרי יכול שיתבצעו ביוזמת התברואן ,ויכול שיתבצעו
ביוזמת הווטרינר עצמו .בכל מקרה הבדיקה עצמה נעשית ע"י הווטרינר בלבד ,והוא הגוף
המוסמך בלעדית לאשר את הממצאים.
ד) ממצאי הביקורת
הביקורת נפגשה עם מנהל מחלקת הרישוי ועם התברואן ,וכן קיימה פגישה נפרדת עם הווטרינר
העירוני ,ע"מ להבין את נוהלי המחלקה בכל הנוגע לרישוי עסקים מההיבט הווטרינרי לרבות
ביקורות שוטפות.


לביקורת נמסר ,כי התברואן הנוכחי עובד במילוי מקום של התברואן הקבוע ,אשר נפגע קשה
בתאונת עבודה בתחילת שנת  ,2013והוא מאושפז בבית חולים מזה חצי שנה.
התברואן החדש עובד בשליש משרה בלבד ,בעוד שהתברואן הקבוע עבד במשרה מלאה.
הערת הביקורת :העסקה במילוי מקום צריכה להיות מותאמת למשרה אותה היא מבקשת
למלא .אם עבודת התברואן דורשת משרה מלאה -כך הועסק התברואן הקבוע ,ממלא מקומו
צריך אף הוא לעבוד במשרה מלאה.



לדברי מנהל מחלקת הרישוי בעיר בית שמש כ 700-עסקים טעוני רישוי בשנת  .2012מתוכם
כ 50-עסקים הטעונים אישור ווטרינרי לצורך פעילותם.
עסקים הנדרשים לאישור ווטרינרי כוללים בעיקר עסקים הפועלים בתחום המזון מן החי ,אך
קיימים גם תחומים נוספים כמכירת בע"ח ,מכירת מזון לבעלי חיים ,וכן שיווק חומרי
הדברה ומכשירים ווטרינריים.



המחלקה מפעילה מערכת ממוחשבת לניהול בקשות לרישוי עסקים.
המערכת כוללת מידע על העסק ,בעלי העסק ,גורמי הבדיקה הדרושים לעסק ,סטטוס
הבקשות לפי גורם בודק ,סטטוס תיק ומידע נוסף.
המערכת מאפשרת שליפת מידע באופן מצטבר .לא ניתן לקבל מידע לתקופות מסוימות.
הערת הביקורת :לצרכי השוואה ופיקוח מומלץ לשלב במערכת אפשרויות שליפה נוספות.



להלן נתונים לגבי עסקים אשר נדרשו לאישור השירות הווטרינרי לצורך הנפקת/חידוש
רישיון עסק בהתפלגות לפי תחום פעילות ,לשנים :2012-2010
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ניתן לראות שלא חל שינוי מהותי בעסקים טעוני האישור מהשירות הווטרינרי במהלך השנים
 ,2012-2010ובסך הכל חלה עלייה קלה במספר העסקים כאמור.
בתרשים להלן ניתן לראות את התפלגות העסקים טעוני אישור ווטרינרי בשנת  ,2012ממנו
עולה כי שיעור העסקים לממכר מזון מן החי הוא הגבוה ביותר  -למעלה מ:50%-
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הביקורת ביקשה להבין את שיטת העבודה והנהלים הקיימים למתן אישור ווטרינרי להפעלת
העסק.
לדברי התברואן הנוכחי הווטרינר העירוני מבצע את הבדיקות בנוכחות בעל העסק ותברואן
העירייה ,וממלא דוח מפורט על הבדיקות שביצע ותוצאותיהן.
במידה והעסק עומד בדרישות  -הווטרינר חותם על הדוח ומאשר מצדו את הנפקת רישיון
העסק.
במידה והעסק אינו עומד בדרישות  -הווטרינר רושם בדוח את הסיבות לכך ,וחותם.
הדוח המקורי נשמר אצל התברואן ,והעתק ממנו מועבר למחלקה לרישוי עסקים באופן ידני.
במחלקה מזינים למחשב את מסקנת הבדיקה (סטטוס דהיינו אושר /נדחה /בטיפול) מצד
הגורם הבודק ,קרי הווטרינר העירוני.
בקשת הביקורת לקבלת נוהל כתוב לבדיקות הנערכות ע"י הווטרינר העירוני נענתה כי נבדקת
"עמידה בתקן ותקנות" ללא פירוט נוסף.
המלצות הביקורת :הביקורת ממליצה על כתיבת נוהל עבודה לביצוע בדיקות לצורך אישור
רישיון לעסק .הנוהל יתבסס על תקנות משרדי הממשלה הרלוונטיים ויכלול גם:



א.

הגורם האחראי לביצוע הבדיקות

ב.

רשימת הבדיקות שיש לבצע ודרכי ביצוען

ג.

טפסים לתיעוד הבדיקות

ד.

הנחיות לשמירת תוצאות הבדיקות

ה.

הגורם האחראי לפיקוח על עמידה בנוהל

מנתונים שהתקבלו מהמחלקה עולה כי בשנת  2012נבדקו  20בקשות להנפקת/לחידוש רישיון
ע"י השירות הווטרינרי .מחציתם בלבד אושרו ע"י הווטרינר העירוני ,שמונה נמצאים
"בטיפול" ,ושניים נוספים נדחו.
לשאלת הביקורת על הפער שבין מספר העסקים הטעונים אישור ווטרינרי (כ )50-לבין מספר
הבקשות הרשומות במערכת ,נמסר ממחלקת רישוי עסקים כי "אכן היו חמישים עסקים

טעוני רישיון עסק ,אלו שלא טופלו על ידי הווטרינר לא פעלו להוצאת רישיון עסק והוגשו
נגדם כתבי אישום למחלקה המשפטית".


הביקורת קיבלה לידיה את רשימת העסקים שנבדקו על ידי לשכת הבריאות המחוזית לצורך
קבלת רישיון עסק .הביקורת הבחינה בתיקים אשר נדחו על ידי הווטרינר העירוני ,אך
בקשתם אושרה על ידי לשכת הבריאות המחוזית .לשאלת הביקורת נמסר כי לשכת הבריאות
המחוזית היא הגורם המאשר "העליון" ובסמכותה לאשר בקשות שנדחו ע"י הווטרינר
העירוני.

90

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013


לדברי הווטרינר בדיקות שוטפות באטליזים נערכות על ידי התברואן והווטרינר העירוני
באופן קבוע מידי יום רביעי .בנוסף מתקיימות בדיקות יזומות בימי ראשון וחמישי או
בעקבות תלונות המתקבלות מאזרחים .בכל עסק נערכת בדיקה יזומה לפחות פעם בשנה.
הבדיקות כוללות:
-

בדיקות תברואתיות באחריות התברואן.

-

בדיקות המזון מן החי על ידי הווטרינר העירוני הכוללות בדיקות מראה ,ריח וכמובן

התאמה לתעודת משלוח חתומה בידי הווטרינר.
בשל אי קבלת תיעוד הבדיקות השוטפות והבדיקות היזומות הביקורת לא בדקה את
הנושאים הבאים ואינה יכולה לחוות דעה על תקינותם:
אופן התנהלות והקשר בין מחלקת רישוי עסקים לבין הווטרינר ,משך הזמן שלוקח
לווטרינר לאשר עסק מהרגע שהבקשה הובאה לפתחו ועד לאישור הסופי ,אופן הבדיקות
היזומות והשוטפות המבוצעות ,תדירותן וביצוען בפועל.



מסקנות הביקורות מתועדות בידי הווטרינר העירוני והעתק שלהן מועבר למחלקת רישוי
עסקים.
הביקורת פנתה לווטרינר העירוני בבקשה לקבל מידע על תוצאות הביקורות שערך בשנת
 2012אך נענתה כי המידע נמצא בידי התברואן הקבוע או אצל מחליפו .לדברי ממלא המקום
הוא אינו יודע היכן נמצא המידע המבוקש.
פניית הביקורת למנהל מחלקת רישוי עסקים נענתה כי" :בדקתי שוב עם התברואן אין לנו
של ."2012
הערת הביקורת :מעבר להגבלה בביצוע הביקורת שקיימת בכך שהמידע המבוקש לא
התקבל ,הביקורת רואה כליקוי חמור את העובדה כי היעדרו של התברואן ,בנסיבות מצערות
ככל שיהיו ,משפיע באופן כה מהותי על זמינותו של החומר שתחת אחריותו.



אמצעי האכיפה המצויים בידי המחלקה מגוונים וכוללים השמדת מזון ,הטלת קנסות ,הגשת
כתבי אישום ומתן צו סגירה על תנאי או מיידי ,באופן זמני או לצמיתות.
מהמחלקה נמסר כי בשנים  2012-2010לא ניתנו צווי סגירה ,אך הוגשו כתבי אישום כנגד
בעלי עסקים בהם נמצאו ליקויים.
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להלן סיכום הנתונים שהתקבלו:
שנה

מספר כתבי אישום שהוגשו

2012

2

2011

4

2010

3

לא התקבלה התייחסות לגבי קנסות שהוטלו בשנים אלו.
המלצת הביקורת :נראה לכאורה כי לא בוצע שימוש סביר באמצעי האכיפה העומדים לרשות
המחלקה ,הביקורת ממליצה לגבש מדיניות ולחדד את הנהלים להפעלת אמצעי האכיפה
השונים ,במטרה לשמור על הוראות החוק ותקנותיו ולהבטיח את בריאות הציבור.


בקשת הביקורת לקבלת מידע על מזון שהושמד נענתה בכך שהמידע נמצא בידי הווטרינר.
תגובת הווטרינר "העתקים מהשמדות המזון נמצא בקלסר במחלקת התברואה".
המלצת הביקורת :בהיעדר נתונים הביקורת אינה מחווה דעתה בנושא ואינה מתייחסת
לנ אותות הליך ההשמדה .הביקורת סבורה כי חובה ליצור היררכיה ברורה בין תחום הפיקוח
לבין השירות הווטרינרי ,במטרה למנוע הישנותם של אירועים מסוג זה בו נושא כה מהותי
נופל בין הכיסאות ,ולא מאפשר פיקוח ובקרה.

תגובת הווטרינר העירוני:

"פיקוח על בתי עסק :תכנון וכתיבת נוהל עבודה נערך והושלם במשרדו של מר פוקס בנוכחותי
ובשיתופו הפעיל של שאבי מנהל הרישוי הרבה לפני כתיבת הטיוטא הנוכחית ,כך שאני רואה שעניין
זה טופל למשעי ואין כל צורך להוסיף עליו למרות שאני מברך על כל דבר חדש ויצירתי במידה וניתן
להגשימו.
אמרתי למבקר  ...כי רוב דוחות הביקורת הושמדו לאחר השריפה הגדולה במשרדי המחלקה  ...ואכן
המלצתי לו לראות את אלה של  2013הנמצאים בתיקים במשרד הרישוי  ...אינני יודע מה נעשה על ידו
כך שהביקורת בעמ'  16מיותרת.
לגבי מזון שהושמד :הראיתי לו תעודות פסילה מ 2013-במשרדי וסביר להניח שגם אלה שהיו משנים
קודמות הושמדו באותה שריפה".
תגובת הווטרינר העירוני מצ"ב כנספח .1
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התייחסות הביקורת:
הביקורת מברכת על שיתוף הפעולה בין האגפים השונים במחלקה ,ובפרט על כתיבת נהלי עבודה,
כאמור בדוח הביקורת.

ג .2.בדיקות משנה
א) כללי
בדיקת משנה הינה בדיקה המבוצעת לכל מזון מן החי הנכנס לתחומי השיפוט של רשות מקומית
על ידי הווטרינר של אותה רשות.

תקנה  68מתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות) ,תשכ"ד ,1964-קובעת כי "רופא וטרינר של
רשות מקומית יבדוק בבדיקת-משנה בשר גולמי שיובא לתחום-שיפוטה של הרשות המקומית או
איגוד-ערים בהם הוא פועל ויאסור מכירת הבשר כל עוד לא נבדק על ידיו (להלן  -בדיקת-
משנה)".
תקנה  70מחילה את חובת ביצוע בדיקת משנה גם על בשר קפוא או מצונן.
בהמשך התקנות נקבעו כללים לביצוע בדיקות משנה.
תקנות  72ו 73-הטילו חובת תשלום אגרה בגין בדיקות אלו.
לפי תקנה  71חל איסור לבעל עסק לממכר מזון מן החי ,לשווק מזון מן החי שלא עבר בדיקת
משנה ע"י הווטרינר העירוני.
תקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים) ,תשמ"א –  ,1981הטילו כללים דומים במוצרי דגים.
במסגרת בדיקות המשנה נערכות הבדיקות הבאות:


קיומן של תעודות משלוח חתומות ע"י וטרינר שבדק את המזון בצאתו מהמפעל.



התאמה בין הנתונים בתעודות המשלוח לבין הסחורה במשאית.



טמפרטורת הקירור במשאית ההובלה.



ניקיון המשאית ותנאי אחזקת המזון.

אם הבדיקה תקינה  -חותמים על התעודות ,והמשאית ממשיכה לדרכה.
במידה והבדיקה אינה תקינה  -חותמים בחותמת מיוחדת שהסחורה נפסלה לשיווק ,והיא חוזרת
למפעל.
הסחורה המאושרת לשיווק מועברת לחנויות ברחבי בית שמש ,שם מקבלים הסוחרים העתק
מתעודת המשלוח החתומה ,כהוכחה לכך שהסחורה שבידם נבדקה כחוק.
בעת שנעשית ביקורת בעסק ע"י מחלקת הרישוי ו/או השירות הווטרינרי ,הבדיקה הראשונה
שנעשית היא ביצועה של בדיקת משנה בטרם העברתה לחנות.
ב) ממצאי הביקורת
בדיקות המשנה עבור מזון מן החי המסופק לעיר בית שמש נערכות במשרדי השירות הווטרינרי
במועצה האזורית מטה יהודה.
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משאית המובילה מזון מן החי המיועד לתחומי העיר בית שמש ,חייבת לעבור תחילה דרך משרדי
השירות הווטרינרי במועצה האזורית מטה יהודה לצורך בדיקת המזון המסופק לעיר.
שם נבדקים תעודות המשלוח באופן ידני לצורך וידוא אישור וטרינרי ביציאה מהמפעל ,וכן
נבדקת טמפרטורת ארגז הקירור באמצעות מכשיר לייזר המזהה אותה באופן מיידי.
נמצאה הבדיקה תקינה  -מחתימים את הטפסים בחותמת ,ומשחררים את המשאית .עותק
מתעודת המשלוח נשאר במשרדי השירות הווטרינרי ,ומוזן בהמשך למחשב.
הנתונים המוזנים במחשב כוללים את פרטי הספק ,מס' תעודת משלוח ,תאריך ,וכמויות המזון
לפי קטגוריות שונות ,בהתאם לרשום בתעודת המשלוח.
במחשב לא מבוצעת הבחנה בין המזון המיועד לבית שמש ובין זה המיועד למטה יהודה.
לאחר הזנת הפרטים במחשב ,הניירות מועברים לשימוש בגני ילדים.
הביקורת צפתה בבדיקות משנה בזמן אמת ,וראתה כיצד נבדקות התעודות וטמפרטורת ארגז
הקירור .לא נבדקו התאמות בין התעודות לסחורה המשווקת ולא נבדק ניקיון המשאית.
בפני הביקורת הוצגו החותמות המשמשות את השירות הווטרינרי ומערכת המידע המשמשת
אותו.
לבקשת הביקורת ,נאמר כי לא קיימים נהלים כתובים המשמשים את השירות.
המלצות הביקורת:
א.

לבצע הפרדה מוחלטת בין הבדיקות של בית שמש לאלו של מטה יהודה ,לרבות הזנת
נתונים במחשב.

ב.

לשמור את העתק תעודות המשלוח אשר נותר בידי השירות ,לצורך פיקוח ובקרה על
מערכת המידע.

ג.

לבצע בדיקה של ניקיון המשאית ,בהתאם לכללי ניקיון שיוגדרו מראש.

ד.

לבצע התאמה בין התעודות לסחורה המשווקת.

ה.

לכתוב נוהל עבודה לביצוע בדיקות משנה אשר יתבסס על החוק והתקנות הרלוונטיים
ויכלול גם:


הגורם האחראי לביצוע הבדיקות.



בדיקות שיש לבצע והתניות שיש לעמוד בהן לצורך קבלת אישור.



טפסים לתיעוד הבדיקות שנערכו וליקויים שנמצאו.



הנחיות לתיעוד ושמירת מסמכים.



הגורם האחראי לפקח על עמידה בנוהל.
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ג) אגרות
תקנה  73מתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות) ,תשכ"ד ,1964-מטילה חובת תשלום אגרה
בעד כל ק"ג מזון מן החי הנבדק בבדיקת משנה.
האגרה משולמת לרשות המקומית אליה מסופק המזון.
סכום האגרה נקבע בתקנות ועמד בשנת  2012על 0.22 :ש"ח לק"ג בשר טרי ,ו 0.1-ש"ח לק"ג בשר
קפוא.
בנוסף מוטלת אגרה על בשר קפוא מיובא .אגרה זו משולמת ע"י היבואנים למרכז השלטון
המקומי ,ומועברת לרשויות המקומיות בהתאם לגודל האוכלוסייה המקומית.
ממצאי הביקורת:


הכנסות העירייה מאגרות בגין מזון מן החי בשנת  2012עמדו על סך של  126,262ש"ח.
הביקורת מציינת כי ההכנסות גבוהות כמעט כפליים מאלו שנרשמו בתקציב ( 72,200ש"ח
בלבד).



בנתונים המוזנים למחשב לא נעשית הבחנה בין כמויות המזון שנכנסות לתחומי בית שמש
לבין אלו של מטה יהודה.
עובדה זו לא מאפשרת לבצע הבחנה בין האגרות המגיעות לעירית בית שמש לבין אלו של
מטה יהודה.
עיון בכרטיס הנהלת חשבונות לגבי הכנסות מבשר ודגים מעלה כי אכן הכנסות העירייה
מאגרות מזון מן החי נובע רק מאגרות בגין בשר קפוא מיובא המתקבלות ממרכז השלטון
המקומי ,ולא בגין מזון מן החי טרי או הקפוא אשר גבייתן מוטלת על הרשות המקומית.
הביקורת מפנה את תשומת הלב ,כי יתכן והאגרה נגבתה במלואה לטובת מועצה אזורית
מטה יהודה.

ד) נתונים סטטיסטיים
הביקורת ביקשה לקבל פירוט על המזון מן החי שנכנס לבית שמש ושנבדק בבדיקת משנה בשנת
 2012ובשתי השנים שקדמו לה ,אך כאמור הבחנה בין המזון השייך לבית שמש וזה השייך למטה
יהודה לא נעשית.
להלן יפורטו כמויות המזון (ק"ג) שנבדקו בשנים  2012-2010לשתי המועצות יחד:
2011

2012

2010

ק"ג

בשר מצונן

99,002

34,965

107,396
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בשר קפוא

1,036,353

848,117

778,562

דגים מצונן

298,813

756,755

230,245

דגים קפוא

3,100,236

986,790

1,576,681

הודו מצונן

134,731

1,672,647

143,134

הודו קפוא

105,616

41,617

70,757

חזיר

-

94

-

טחון בקר

78,158

57,337

20,458

טחון הודו

1,181

2,470

2,940

טחון עוף

5,755

28,594

8,488

כבש

-

-

392

נקניק

90,251

110,928

69,813

נקניק מצונן

99,782

58,225

111,412

עוף מים

221

573

1,000

עוף מצונן

1,820,424

1,793,786

1,670,297

עוף קפוא

1,604,796

758,169

710,292
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הביקורת מציינת כי בהתאם לנתונים שהועברו לביקורת ,העירייה לא גובה אגרה בעד בדיקות
המשנה המבוצעות למזון מן החי ,וזאת בניגוד לתקנה  73מתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת
בהמות) ,תשכ"ד ,1964-מטילה חובת תשלום אגרה בעד כל ק"ג מזון מן החי הנבדק בבדיקת
משנה.
הביקורת ממליצה לבדוק האם אגרה זאת נגבית ע"י מחלקה אחרת בעירייה או שאגרה זאת
נגבית ונכנסת לקופת מועצה מקומית מטה יהודה.
תגובת הווטרינר העירוני:

"לגבי בדיקות משנה :אין טעם בהפרדה בין הרשות בית שמש לבין רשויות אחרות הואיל והתשלום
ניתן ע"י השלטון המקומי לפי מספר תושבים באותה רשות ולא ע"פ כמות הסחורה הנבדקת כך
שהפרדת רשויות אינה רלוונטית כלל .החוק מחייב את בעל האטליז או הסופר על שמירתם של
תעודות המשלוח החתומות על ידינו לפחות למשך שלשה חודשים כך שניתן לעקוב תמיד אחר כל
משלוח בעת הביקורת בעסק".
תגובת הווטרינר העירוני מצ"ב כנספח .1
התייחסות הביקורת:
הערת הביקורת מתייחסת לבדיקות משנה בגין בדיקת בשר טרי או קפוא שאינו מיובא ,המחויבת
באגרה מכוח תקנה  73לתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות) ,תשכ"ד .1964-התשלום על ידי
השלטון המקומי הינה בגין בשר קפוא מיובא ,אשר הוחרג מחובת בדיקת משנה בתקנה (70ב.)1
בדיקת הביקורת העלתה כי אגרה בגין בדיקת משנה קיימת ונגבית ברשויות אחרות.
העתק מתקנה  73מצ"ב כנספח .2
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ד.

פיקוח על בעלי חיים

ד .1.כלבים  -סימון ,רישום ,חיסון ורישוי
א) כללי
פקודת העיריות מטילה חובה על רשות מקומית לקבוע נהלים לרישומם והחזקתם של כלבים
והטיפול בכלבים משוטטים.

סעיף (247א) לפקודה קובע כי" :העיריה תורה בדבר רישומם והחזקתם של כלבים והשמדתם של
כלבי הפקר או כלבים שהם מוחזקים ,או מניחים להם לשוטט ,במקומות ציבוריים ,שלא לפי
התנאים שנקבעו".
התנאים להחזקת כלבים הוסדרו בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,תשס"ג( 2002-להלן בפרק זה
בלבד " -החוק") ,והתקנות שהותקנו מכוחו (תשס"ה .)2005-בין השאר נקבע כי יש לסמן את
הכלב ,לחסנו ,להחזיק ברישיון בר תוקף ,לשלם אגרות ,וכללים נוספים.
מחלקת הפיקוח בעיריית בית שמש מופקדת על רישום הכלבים ,סימונם ,חיסונם והנפקת
הרישיונות להחזקתם.

ב) סימון ורישום כלבים

בסעיף (4א) לחוק נקבע כי "כלב יסומן על ידי רופא וטרינר עירוני או רופא וטרינר מוסמך
באמצעות סימון תת עורי בשבב אלקטרוני שאישר המנהל ,או בסימון אחר שאישר".
תושב העיר המבקש להחזיק בכלב חייב לסמנו בשבב .הסימון נעשה על ידי הווטרינר העירוני או
ווטרינר שהוסמך לכך ואשר ידווח על כך לווטרינר העירוני.
סעיף  8לחוק מטיל על הווטרינר העירוני חובת דיווח למרכז הרישום בגין כל כלב שסומן על ידו
או על ידי ווטרינר אחר.
מרכז הרישום הינו מערכת ממוחשבת כלל ארצית המנהלת בסיס נתונים הכולל את כל הכלבים
המוחזקים במדינה ,פרטי בעליהם ,ופרטים נוספים שנקבעו בתקנות.
סימון הכלבים באמצעות השבב האלקטרוני מאפשר לעקוב אחר תוקף רישיונם של הכלבים,
ולבצע ניטור אחר כלבים שתוקף רישיונם פג או שמועד חיסונם השנתי קרב.
באמצעות שבב אלקטרוני תת עורי מקבל כל כלב מעין תעודת זהות ,אשר באמצעותה ניתן לקבל
מידע על הכלב ,בעליו ,מידע על חיסונים שנתנו לכלב בעבר ומידע רלוונטי אחר הנמצא במערכת.
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בגין סימון הכלב יש לשלם אגרה .סכום האגרה נקבע ע"י האגף לשירותים ווטרינריים במשרד
החקלאות ופיתוח הכפר ,ומתעדכן מידי שנה.

ג) רישיון להחזקת כלבים
רישיון בר תוקף הינו מן התנאים המנויים בחוק לצורך החזקת כלב.

סעיף (3א) לחוק קובע כי "רופא וטרינר עירוני ייתן לבעליו של כלב ,לבקשתו ,רישיון להחזקת כלב
לפי הוראות חוק זה ,ובלבד שהתקיימו התנאים לפי הוראות סעיף קטן (ג) ,ורשאי הוא לסרב לתת
רישיון ,וכן ,בכל עת ,לקבוע לרישיון תנאים ,לשנותם או לבטלם".
סעיף (3ב) לחוק קובע את התנאים לתוקפו של רישיון כאמור:
"רישיון לפי סעיף קטן (א) לא יהיה בר תוקף אלא אם כן התקיימו כל אלה:
( )1שולמו האגרות שנקבעו לפי הוראות חוק זה;
( )2הכלב מסומן לפי הוראות חוק זה;
( )3הכלב מחוסן לפי הוראות פקודת הכלבת".
רישיון ניתן לבעלי הכלב עם רישומו של הכלב לראשונה ,סימונו ,חיסונו ולאחר תשלום אגרה
כחוק ,והוא כולל את פרטיו האישיים של הבעלים ופרטי הכלב.
במידה ומדובר בכלב שסומן כבר בעבר ,יונפק הרישיון לאחר רישום פרטי הבעלים החדשים
במרשם הכלבים הארצי ,ולאחר ווידוא כי הכלב מחוסן כחוק.
תוקף הרישיון הינו לשנה וחידושו מותנה בהיות הכלב מחוסן ובתשלום אגרה באגף הגבייה.
סכום האגרה עבור רישיון להחזקת כלב מעוקר/מסורס נמוך מהסכום המשולם עבור רישיון
להחזקת כלב שאינו כזה.

ד) חיסון נגד כלבת
פקודת הכלבת  ,1934 -מסדירה את ההוראות השונות למניעת מחלת הכלבת והתפשטותה ברחבי
מדינת ישראל.
סעיף  16לפקודה מסמיך את שר החקלאות להתקין תקנות למניעת התפשטות מחלת הכלבת,
ובכלל זה חובת חיסון בעלי חיים בחיסון נגד כלבת.
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תקנה (3א) לתקנות הכלבת (חיסון) ,תשס"ה ,2005-קובעת" :לא יחזיק אדם כלב אלא אם כן
הכלב חוסן לפי תקנות אלה ,ובלבד שלא חלפה שנה מיום חיסונו האחרון".
בעת רישום כלב במרשם הכלבים לראשונה ו/או בעת הנפקה או חידוש רישיון להחזקת כלב,
קיימת חובה לחסן את הכלב בחיסון נגד כלבת.
בגין חיסון כלב נגד כלבת משולמת אגרת חיסון .סכום האגרה נקבע בתקנות ומתעדכן מידי שנה.
האגרה עבור כלב מעוקר או מסורס נמוכה מהאגרה המשולמת בגין חיסון כלב שלא עבר עיקור או
סירוס.
חיסון נגד כלבת יינתן ע"י הווטרינר העירוני או ווטרינר אחר שקיבל אישור לכך.
תרכיבי החיסונים מונפקים ע"י משרד הבריאות לרשות המקומית ,בהתאם לצורך ,ובהתבסס על
כמויות שנצרכו בתקופות קודמות.
מידע אודות חיסונים שנתנו מתועד במערכת הממוחשבת ,אשר מאפשרת להפיק את רשימת
הכלבים אשר נדרש לחסנם בתקופה הקרובה ומידע נוסף בחתכים שונים.
ווטרינר פרטי אשר מבצע חיסון נגד כלבת רוכש את תרכיבי החיסונים מהרשות המקומית .תוך 7
ימים ממועד החיסון באחריות הווטרינר לדווח על החיסון לווטרינר העירוני.

ה) ממצאי הביקורת


מנתונים שהעבירה המחלקה לגבי מספר הכלבים בבית שמש הרשומים במאגר הכלבים בשנת
 2012עולים הנתונים הבאים:
כלבים רשומים במערכת

יתרת פתיחה

1,234

תוספות

418

גריעות

()21

יתרת סגירה

1,631

010

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013


תהליך הסימון מתבצע ביום הרביעי האחרון של החודש בבניין העירייה והוא נעשה ע"י
הווטרינר העירוני בסיועו של לוכד הכלבים העירוני.
הסימון מתבצע לאחר הצגת קבלה על תשלום אגרה מאגף הגבייה.
ניתן לסמן כלב גם באמצעות ווטרינר פרטי אשר הוסמך לכך .במקרה כזה משלם הבעלים
לווטרינר על הטיפול ,והווטרינר משלם את אגרת הסימון בעירייה.
רישום הכלבים במרכז הרישום מבוצע במחלקת הפיקוח העירונית.
ממחלקת הפיקוח נמסר כי בשנת  2012סומנו  35כלבים חדשים השייכים לתושבי בית שמש,
 28באמצעות המחלקה ,ו 7-נוספים סומנו במ"א מטה יהודה ,אך נרשמו במאגר של בית
שמש.
מנתונים שהתקבלו מאגף הגבייה בעירייה עולה כי בשנת  2012שולמה אגרת סימון עבור 25
כלבים בלבד.
לשאלת הביקורת ממה נובעים פערים אלו ,הוצגו קבלות בגין כל  28הסימונים שנעשו על ידי
המחלקה .נמצא כי הפערים בין דיווחי המחלקה לנתונים שהתקבלו מאגף הגבייה נובעים
משימוש לא נכון בשוברי האגרות ,כמפורט בהמשך הדוח.
דוח מחלקת הגבייה ,מצ"ב כנספח .3



בשיחה עם הווטרינר הובהר לביקורת כי באמצעות מערכת המידע מפיקה מזכירת המחלקה
בתחילת כל חודש את רשימת הכלבים אשר מועד חיסונם ורישיונם עומד לפוג ,והיא שולחת
זימון לבעלי הכלבים על מנת שיבואו לחסנם ולחדש את רישיונם .במקביל למשלוח פנייה
בכתב ,היא יוצרת איתם גם קשר טלפוני ומתזכרת אותם על מועד חידוש הרישיון .לשאלת
הביקורת נמסר כי לא נערך תיעוד לשיחות אלו.
ממחלקת הפיקוח נמסר כי:

 "לאחר החיסון מונפק רישיון לבעלים", "הרישיון מתחדש באופן מיידי בשעת החיסון", "הרישיון הינו לשנה אחת בלבד". בשנת  2012חוסנו וחודש רישיונם של  707כלבים.מהצלבת נתונים אלו עם נתוני הרישום במערכת עולה כי כ 500-כלבים מתוך אלו שהיו
רשומים בתחילת השנה במאגר לא חוסנו ולא חידשו את רישיונם כנדרש ,זאת מלבד כ400-
כלבים שנוספו למאגר במהלך השנה .לדברי המחלקה "תמיד יהיו פערים בין הרשומות

במאגר לבין החיסונים בפועל ,מאחר ובעלי הכלבים שמתים או מועברים לחזקת בעלים
אחרים לא מדווחים לרשות ,כמו כן אנשים שעוזבים את העיר .ישנם גם כלבים שנרכשו ע"י
בעלים שחוסנו במקומות פרטיים או כלבים ששהו בהסגרים וחוסנו בתחנות ההסגר".
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לשאלת הביקורת נמסר כי קיימת בקרה במערכת המתריעה באופן אוטומטי על כלב שזמן

חיסונו עבר והוא טרם חוסן .במקרה כזה "המחלקה יוצרת קשר עם התושב באופן מיידי,
טלפון ושליחת מכתב .כמו כן ,נשלח לוכד (פקח) לביתו עם הודעה אישית שעליו להגיע,
במידה ולא  -ירשמו דוחות ברירת קנס בגין החזקת כלב ללא רישיון .כמו כן ,התושב מוזהר
שהרשות תיקח את בעל החי ממנו במידה ולא יגיע לחיסון".
עוד נמסר כי המכתבים מופקים ישירות מן המערכת ,אך לא נשמר העתק שלהם בידי
המחלקה.
כמו כן נמסר כי הפקח אינו מנהל יומן מעקב אצל מי הוא ביקר ומה הן תוצאות הביקור .יחד
עם זאת ,המערכת מאפשרת מעקב אחר הטיפול באותם כלבים והאם הם חוסנו בהמשך
(מהמחלקה נמסר כי בדרך כלל הם מחוסנים באופן פרטי).
לשאלת הביקורת נמסר כי לא משולם קנס בגין איחור בביצוע החיסון .כמו כן נמסר כי לא
ניתן לקבוע באופן כללי מהו משך האיחור הממוצע.
המלצת הביקורת:
לאור המספר הנמוך של החיסונים שבוצעו ב 2012-ביחס למס' הכלבים הרשומים במאגר
ולאור הסברי המחלקה לפערים אלו ,אשר לדעת הביקורת יכולים לתת מענה לפער נמוך יותר
ולא לפער כה גדול ,יש לקיים נוהל לטיפול בחיסון כלבים ,איחורים בחיסון וסרבני חיסון.
הנוהל יפרט את כלל הפעולות המבוצעות במקרה שכלב אינו מחוסן בזמן ,החל מהפקת דוח
של רשימת הכלבים המיועדים לחיסון בחודש הקרוב ,תיעוד השיחות והמכתבים לבעלי
הכלבים ,דרך ניהול יומן מעקב של הפקח ותוצאות ביקוריו ,וכלה בניהול מעקב דינמי על
כלבים אלו עד לביצוע החיסון.
הנוהל יכלול מענה למצבים שתוארו על ידי המחלקה ,כגון איתור בעלי כלבים שעזבו את
העיר ,גריעת כלבים שמתו או עברו לבעלות אחרת וכדו'.
כמו כן יש לשקול הפעלת אמצעי אכיפה אפקטיביים על סרבני חיסון.


חיסונים נגד כלבת מבוצעים ע"י הווטרינר העירוני בשיתוף לוכד הכלבים העירוני בסוף כל
חודש ביום רביעי בין השעות  18:00-16:30בבניין העירייה.
עבור חיסון משולמת אגרה .סכום האגרה נקבע ע"י האגף לשירותים ווטרינריים במשרד
החקלאות ופיתוח הכפר.
החיסון מתבצע לאחר הצגת קבלה על תשלום אגרת חיסון באגף הגבייה.
לעיתים נדירות ,מבוצע חיסון ללא הצגת קבלה .במקרה כזה האגרה משולמת ללוכד הכלבים
העירוני ,והוא רושם קבלה ידנית מפנקס קבלות שברשותו .התשלום מועבר לאגף הגבייה
למחרת.
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חיסונים המבוצעים ע"י ווטרינר פרטי נרכשים מהמחלקה במחיר מלא ,ומדווחים על ידו
למחלקה .בשנת  2012חוסנו באופן פרטי  551כלבים.


בהתאם למכתב שנשלח ממחלקת השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר
אל הרופאים הווטרינריים ברשויות המקומיות ,סכומי אגרות הסימון ,החיסון והרישוי בשנת
 2012עמדו על:
אגרת סימון

כלב רגיל

אגרת חיסון

אגרת רישוי

 28.5ש"ח

 116ש"ח

₪ 72
כלב מעוקר/מסורס





 14ש"ח

 37ש"ח

ממחלקת הפיקוח נמסר כי בשנת  2012חוסנו וחודש רישיונם של כלבים ,לפי הפירוט הבא:
במחלקה

באופן פרטי

סה"כ

כלב רגיל

85

251

336

כלב מעוקר/מסורס

71

300

371

סה"כ

156

551

707

הכנסות העירייה מאגרות סימון ,חיסון ורישוי כלבים הסתכמו בהתאם למידע שהתקבל
ממחלקת הגבייה ל:
הכנ' מסימון כלבים

 1,885ש"ח

הכנ' מחיסון ורישוי כלבים

 57,172ש"ח

סה"כ

 59,057ש"ח
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סכומים דומים התקבלו ממחלקת הנהלת החשבונות.


ממחלקת הפיקוח התקבלו קבלות בגין תשלום אגרות סימון כלבים וחיסון כלבים שבוצעו
במחלקה ,ונמצאה התאמה לסכומים שדווחו על ידי מחלקת הגבייה.
הביקורת מציינת כי סכומי האגרות שנגבו בפועל אינם תואמים את הסכומים שנקבעו על ידי
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,והינם נמוכים יותר.

תגובת מחלקת הפיקוח" :סכומי אגרות הסימון והחיסון כפי שמופיעים בטבלה של מר בן
דוד ושות' אינם נכונים .חיסון כלב רגיל שגבתה הרשות הינו בסך  140ש"ח ולא כפי שמופיע
בטבלה  144.5ש"ח .כמו כן ,כלב מעוקר או מסורס הרשות גובה  49ש"ח ולא כפי שכתוב
בטבלה  51ש"ח .כמו כן ,אגרת סימון שבב ,הרשות גובה  70ש"ח בטבלה מופיע  72ש"ח.
תגובת מחלקת הפיקוח מצ"ב כנספח .4
התייחסות הביקורת :סכומי האגרות שצוינו בדוח מבוססים על מכתב מיום  17בנובמבר
 2011ממחלקת השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר אל הרופאים
הווטרינריים ברשויות המקומיות ,שכותרתו "עדכון אגרות לשנת ."2012
הביקורת סבורה כי על הרשות המקומית לעדכן את סכומי האגרות ,בהתאם למכתב זה.
העתק המכתב מצ"ב כנספח .5


מספר החיסונים בגינם שולמה אגרת חיסון נמוך ממספר החיסונים שבוצעו .לשאלת
הביקורת נמסר כי פערים אלו נובעים מחיסונים שבוצעו על ידי וטרינרים פרטיים שלא נרכשו
ממחלקת הפיקוח ,ולכן לא משולמת בגינם אגרת חיסון.



בבדיקת הביקורת נמצא כי במקרים מסוימים נעשה שימוש לא נכון בשוברי האגרה .כך
למשל נמצאו:
א .קבלה על סך  98ש"ח בגין תשלום עבור חיסון שני כלבים מעוקרים/מסורסים באמצעות
שובר בקוד  145המיועד לסימון כלבים ,במקום שובר בקוד  120המיועד לחיסון.
הקבלה מצ"ב כנספח .6
ב .קבלה על סך  70ש"ח בגין תשלום עבור סימון כלב באמצעות שובר בקוד  120המיועד
לחיסון כלבים ,במקום שובר בקוד  145המיועד לסימון כלבים.
הקבלה מצ"ב כנספח .7
הביקורת ממליצה להקפיד על התאמה בין קוד השובר לבין השימוש הנעשה בו.

015

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013


להלן נתונים אודות עלויות ששילמה העירייה בשנת  2012עבור רכישת חיסונים ממשרד
הבריאות כפי שנמסר ממחלקת הפיקוח:
עלויות חיסונים בשנת 2012

עלות חיסון

מס' כלבים שחוסנו

כלב רגיל

 23.20ש"ח

 336כלבים

 7,795ש"ח

כלב מעוקר/מסורס

 11.60ש"ח

 371כלבים

 4,304ש"ח

 707כלבים

 12,099ש"ח

סה"כ

סה"כ עלות ששולמה

יצוין כי על פי נתוני תקציב מול ביצוע שהתקבלו מאגף שפ"ע ,הוצאות המחלקה בפועל בסעיף
זה הסתכמו ב 20,000-ש"ח.
הערת הביקורת :הביקורת מבקשת הסברים לפערי הדיווח בין עלויות רכישת החיסונים לבין
ההוצאות שנרשמו בסעיף.
תגובת מחלקת הפיקוח" :הפער בין רכישת החיסונים לבין ההוצאות שנרשמו בתקציב נובע

מרכישת חיצי הרדמה וחומרי הרדמה שהמחלקה מבצעת שימוש בהם ,והן כלולים בסעיף
התברואי”.
תגובת מחלקת הפיקוח מצ"ב כנספח .4
התייחסות הביקורת :הביקורת מקבלת את הסבר המחלקה ,וממליצה לפצל את סעיפי
התקציב לתתי הסעיפים הרלוונטיים.


הביקורת ביקשה לקבל נהלים כתובים של המחלקה בנוגע לסימון ולרישום כלבים ,בנוגע
להנפקת רישיון ולחידושו ובנוגע לחיסון נגד כלבת.
במענה לבקשתה נמסר כי "לאחר החיסון מונפק רישיון לבעלים ,הרישיון הינו לשנה אחת

בלבד ,עם כל הפרטים האישיים של הבעלים ושל בעל חי .חלה חובה על הבעלים להביא את
הבעל חי לחיסון וחידוש הרישיון בתום השנה .רישיון פג תוקפו לאחר שנה מיום החיסון.
מצורף תקנון להסדרת פיקוח על בעלי חיים".
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המלצת הביקורת :הביקורת מציינת כי לשון החוק אינה מהווה תחליף לנוהל יישומי
ומותאם לרשות המקומית ,וממליצה לעגן בכתב את הנהלים לסימון ולרישום כלבים,
להנפקת רישיון ולחידושו ולחיסון נגד כלבת.
הביקורת ממליצה כי הנהלים יתבססו על החוק והתקנות הרלוונטיים ויכללו גם את הפרטים
הבאים:
א.

הגורם האחראי לביצוע הסימון/הרישום/הרישוי/החיסון.

ב.

בדיקות שיש לבצע והתניות שיש לעמוד בהן בטרם הביצוע.

ג.

הוראות המתייחסות לתשלום האגרה ודרכי גבייתה.

ד.

טפסים לתיעוד.

ה.

הנחיות לתיעוד ושמירת מסמכים.

ו.

הגורם האחראי לפקח על עמידה בנוהל.

תגובת הווטרינר העירוני:

"לעניין חיסוני הכלבים :אני חושב שהמתכונת הקיימת ראויה .במשך כל שנות עבודתי לא נטענה כל
תלונה בנושא זה ואני מקבל את הערותיו לעניין האכיפה ומוסיף וממליץ לעבור לקנסות מנהליים
ואפילו בתחומים אחרים המקלים רבות על האכיפה כנהוג בהרבה רשויות אחרות כולל מועצות
אזוריות".
תגובת הווטרינר העירוני מצ"ב כנספח .1

ד .2.כלבים מסוכנים
החוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,תשס"ג ,2002-מגדיר כלב מסוכן כאחד מאלו:
) (1כלב שמלאו לו שלושה חודשים ונשך נשיכה שגרמה לחבלה;
) (2כלב השייך לגזע מסוכן;
( )3כלב שהוא הכלאה של גזע מסוכן וקיים דמיון בין דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיסיות לאלו
של כלב השייך לגזע מסוכן;
החוק קובע התייחסות שונה לכלבים מסוכנים לגבי מתן רישיונות ,ודרך ההחזקה הנדרשת בהם,
ומסמיך את שר החקלאות להתקין תקנות מיוחדות לכלבים מסוכנים .כמו כן ישנה חובה לציין בכל
מסמך הקשור לרישיון הכלב או לחיסונו כי הכלב הינו כלב מסוכן.
החוק גם מטיל על הווטרינר העירוני חובת דיווח במערכת הממוחשבת על היות הכלב  -כלב מסוכן.
בשנת  ,2004בעקבות מספר אירועי תקיפה שהסתיימו באופן טראגי ,הותקנו התקנות להסדרת
הפיקוח על כלבים (יבוא ואחזקת כלבים מסוכנים) ,תשס"ה.2004-
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בנוסף ובהתאם לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים הוציא שר החקלאות צו אשר קבע  8גזעים של
כלבים אשר יוגדרו כגזע מסוכן.
בין התקנות שנקבעו ביחס לכלבים מסוכנים:


הגבלות על מתן רישיון להחזקת כלב מסוכן,



חובת עיקור או סירוס של כלב מסוכן,



מגבלות המתייחסות להולכת כלב מסוכן ברשות הרבים,



חובת שילוט "כלב מסוכן" במקומות בהם מוחזק כלב כזה

כמו כן ,נקבעו קנסות מיוחדים למחזיק כלב מסוכן בניגוד לחוק.
ממצאי הביקורת


ממחלקת הפיקוח נמסר כי רישיון להחזקת כלב מסוכן מותנה בעיקורו או סירוסו ועמידה בשאר
המגבלות שנקבעו בחוק.



בעיר בית שמש רשומים בשנת  56 - 2012כלבים מסוכנים .מתוכם  33מעוקרים/מסורסים ו23-
שאינם כאלה בניגוד לחוק.



לשאלת הביקורת נמסר כי הפיקוח על יישום הוראות החוק הינו בטיפולו של הלוכד העירוני
ובאחריות העירייה .אך מפאת חוסר בכוח אדם והעובדה כי הלוכד העירוני משמש כפקח
בתחומים נוספים שאינם קשורים לבעלי חיים ,לא מתבצע פיקוח מיוחד על כלבים מסוכנים.
כמו כן נמסר כי תכנית לאכיפה מורחבת בנושא כלבים מסוכנים קיימת ונשלחה לממונים
לאישור.
מכתב מנהל מחלקת הפיקוח עם התכנית לאכיפה מורחבת מצ"ב כנספח .8



במקרה שנמצא כי תושב מחזיק כלב מסוכן בניגוד להוראות החוק הכלב מוחרם ומוסגר לתחנת
ההסגר בסיוע משרד החקלאות.

המלצת הביקורת
לאור מקרים שקרו בעבר ,החזקת כלבים מסוכנים בניגוד להוראות החוק מהווה סכנה של ממש,
וקיימת חשיבות עליונה לעמוד בדרישות אלו .כשלב ראשון על המחלקה לקיים נוהל "כלבים
מסוכנים" אשר יכלול באופן מפורט את הדרישות והתנאים להחזקת כלב מסוכן .נוהל כזה יינתן
לאדם המעוניין להחזיק כלב מסוכן ,וכן ישלח לביתו מידי שנה .יש לציין את הקנסות ואמצעי
האכיפה אשר יוטלו במקרה שתנאים אלו לא יתקיימו.
בנוסף יש לערוך ביקורות תקופתיות על מנת לוודא עמידה בדרישות .הביקורות יתועדו על ידי הלוכד
העירוני ,ויפוקחו על ידי המחלקה.
יש לבצע הפרדה בין תחומי הפיקוח ולהעסיק לוכד כלבים במשרה מלאה.
יש להקפיד על אכיפת החוק לרבות הטלת קנסות על אחזקת כלב מסוכן בניגוד להוראות החוק.
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יש לערוך מבצע מיידי לאיתור בעלי הכלבים המחזיקים כלב מסוכן שאינו מעוקר/מסורס ,בפרט אלו
הידועים ורשומים במאגר הכלבים.
ד .3.כלבים משוטטים
כלבים משוטטים הינם כלבי הפקר ו/או כלבים בבעלות אשר נמצאו משוטטים שעל פי התנאים
שנקבעו בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים ותקנותיו.
סעיף (247א) לפקודת העיריות קובע כי" :העיריה תורה בדבר רישומם והחזקתם של כלבים
והשמדתם של כלבי הפקר או כלבים שהם מוחזקים ,או מניחים להם לשוטט ,במקומות ציבוריים,
שלא לפי התנאים שנקבעו".
הטיפול בכלבים משוטטים מתחיל בתפיסת הכלב והסגרתו במתקן הסגר.
מטרת ההסגרה מניעת מטרד מהציבור ,וכן וידוא כי הכלב מחוסן בפני כלבת ואינו מהווה סכנה
לציבור.
לאחר הסגרתו ואם הוא מסומן בשבב ,יבדוק השירות הווטרינרי מיהם בעליו של הכלב ויודיע לו כי
כלבו נמצא בהסגר .בתוך עשרה ימים רשאי בעל הכלב לקבל את כלבו בתנאים המנויים בחוק .במידה
והכלב אינו מסומן ,ימתינו עשרה ימים ,על מנת לאפשר לבעלי הכלב לדורשו בתחנת ההסגר.
לא הגיעו לדרוש את הכלב בפרק הזמן כאמור ,יעבירו את הכלב לאימוץ או ימיתוהו ,והכל בהתאם
לתנאים המנויים בחוק.
בגין הטיפול בכלבים משוטטים משולמת אגרה ,לפי תעריף יומי שנקבע ע"י משרד החקלאות.
ממצאי הביקורת


עיריית בית שמש מעסיקה לוכד כלבים אחד ,שמטפל בלכידתם והסגרתם של הכלבים בכל רחבי
העיר .ברשות הלוכד העירוני רכב ייעודי להסעת בע"ח .העובד מועסק בתפקיד כ 17-שנה.



פניות לגבי כלבים משוטטים מתקבלות דרך המוקד העירוני ,שם הן מתועדות ומועברות יום יום
למזכירת מחלקת הפיקוח אשר מנהלת מעקב אחר הטיפול .פניות נוספות מתקבלות ישירות
במחלקת הפיקוח.
הלוכד העירוני מקבל מידי יום דף קריאות לביצוע .הוא אינו ממלא יומן על עבודתו ,אולם בסוף
כל יום הוא מעביר למזכירה את ממצאיו ,והיא מעדכנת במאגר המוקד העירוני על הטיפול
שבוצע.
המלצת הביקורת :קיום יומן מבצעים לפעילות הלוכד ,לצרכי מעקב ופיקוח על פעילותו .היומן
יכלול שעת התחלת הטיפול ושעת סיומו ,פרטים על האירוע ,לרבות פרטי המתלונן לצורך יצירת
קשר ואופן הטיפול.



לאחר לכידתם הכלבים מועברים לתחנת הסגר.
העירייה אינה מפעילה תחנת הסגר משלה .לעירייה הסכמים עם העיר פתח תקווה ועם המועצה
אזורית מטה יהודה לצורך הסגרת בע"ח הטעונים הסגר ,לתחנות שבשטח שיפוטם.
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בתחנות ההסגר בודקים אם יש לכלבים בעלים .במידה וכן  -מחלקת הפיקוח יוצרת קשר עם
הבעלים ,והם נדרשים להגיע לשחרר את הכלב ,תמורת תשלום עבור הפנסיון .זיהוי הבעלים
מתבצע בהצגת תעודה מזהה.
התשלום עבור הפנסיון מבוצע בדרך כלל מול התחנה .קיימת אפשרות לשלם בעירייה ,ולשחרר
את הכלב מהתחנה בהצגת קבלה .במקרה כזה מבוצעת התחשבנות בין העירייה לתחנה.
במידה ואין לכלבים בעלים ,הוא מוחזק בתחנת ההסגר למשך  10ימים ,והעירייה משלמת עבור
הפנסיון .מנהלי התחנה דואגים למצוא אימוץ לכלבים אלו .ובמידה ואינם מוצאים ,הכלב מורדם.


בשנת  2012התקבלו כ 300-תלונות בגין כלבים משוטטים ברחבי העיר.
בשנת  2012נשלחו להסגר בתחנת מטה יהודה 5 :כלבים משוטטים בלבד ,שלושה מתוכם
מסומנים  -שוחררו על ידי הבעלים ,ושניים לא מסומנים  -אחד הורדם ואחד מת.
יצוין כי בשנים  2010ו 2011-נשלחו כ 80-כלבים להסגר באותה תחנה בכל שנה מתוכם כ90%-
שאינם מסומנים.
לתחנת ההסגר בפתח תקווה נשלחו בשנת  55 - 2012כלבים ,שלושה מתוכם מסומנים  -שוחררו
על ידי הבעלים ,והשאר אינם מסומנים.
הערת הביקורת :ב 2-בפברואר  2014פנתה מחלקת הפיקוח למנכ"ל העירייה בעניין אכיפה
מורחבת בנושא בעלי חיים .במכתב העלה מנהל המחלקה את הצורך בתגבור כח האדם המועסק
בלכידת כלבים משוטטים .לדבריו יש צורך בהעסקת שני לוכדים בשתי משמרות ,על מנת לתת
מענה לתלונות הרבות המתקבלות במוקד.
מכתב מנהל מחלקת הפיקוח למנכ"ל העירייה מצ"ב כנספח .8



עלות החזקת כלב במתקן הסגר הינה  35.5ש"ח ליום.
תקופת ההסגר נמשכת בדרך כלל  10ימים .במקרים חריגים הכלבים נותרים בהסגר לתקופה
ארוכה יותר .בשנת  2012מדובר ב 4-כלבים בלבד ששהו בין  14ל 20-ימים.
הביקורת ביקשה פירוט לגבי אופן התחשבנות העירייה מול תחנות ההסגר .ממחלקת הפיקוח

נמסר כי "הרשות מקבלת פירוט חשבון לתשלום ,החשבון נבדק ע"י המזכירה .באם הוא תואם
את רשימת הכלבים שהוסגרו ,ולאחר מכן מקבל אישור וחתימת מנהל ,והחשבון מועבר לביצוע
תשלום להנהלת חשבונות".
בשנת  2012שילמה העירייה בגין הסגרת כלבים  19,140 -ש"ח.
הערת הביקורת :ריבוי הכלבים ללא בעלים מהווה נטל משמעותי על קופת העירייה .יש למצוא
פתרונות לדילול אוכלוסיית כלבים זו.
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ד .4.פיקוח על חתולי רחוב
פקודת העיריות מטילה חובה על רשות מקומית לקבוע נהלים להסדרת החזקתם של בעלי חיים באופן
שלא יהוו מטרד לציבור.
סעיף (247ב) לפקודה קובע כי "העיריה תסדיר או תמנע החזקת חזירים ,תסדיר החזקת בעלי חיים

אחרים באופן שהחזקתם לא תהווה מטרד ציבורי או מפגע לבריאות ותסדיר או תמנע מרעה או מעבר
של בעלי חיים".
ב 2-ליוני  2004פרסם בג"צ את פסק הדין בתיק  ,4884/00תיק שקיבל את הכינוי "בג"ץ החתולים".
התיק דן בעתירה של עמותות תנו לחיות לחיות והעמותה למען החתול ,כנגד מנהל השירותים
הווטרינריים בשדה ,בנוגע להמתת חתולי רחוב .בעתירה נתקף הנוהל לטיפול בחתולי רחוב אשר נכתב
על ידי השירותים הווטרינריים.
בעקבות פסק הדין החלו בכתיבת נוהל חדש לטיפול בחתולי רחוב ,שעיקרו  -עיקור החתולים והשבתם
לחיק הטבע במקום המתה.
מאז פסיקת בג"ץ מותרת השמדת חתולי רחוב אך ורק במקומות בהם פרצה מגפת כלבת ,לצורך
מיגור המגפה.
ממצאי הביקורת
ממחלקת הפיקוח נמסר כי מלבד מקרים בודדים של לכידת חתולים שחדרו למוסדות חינוך לא
מתקיימת בעיר כל פעילות נוספת בנושא.
מבירור מול המוקד העירוני עולה כי בשנת  2012התקבלו  33תלונות בנושא חתולים ,מתוכם כ20-
עסקו בחתולי רחוב .התלונות טופלו באמצעות הפיקוח העירוני.
לדברי הווטרינר העירוני לא התרחשו בשנת  2012אירועים שדרשו התערבות ווטרינרית.
ד .5.פינות חי
חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ב(9/א) קבע כללי אחזקה של בעלי חיים וטיפול בהם במוסדות חינוך.
בסעיף  2.1נקבע כי "פינת חי היא מקום או מתקן שמוחזקים בו יותר מעשרה בעלי חיים או מספר
כלשהו של בעלי חיים משלושה מינים שונים או יותר".
בסעיף  5.1נקבע כי "פינת החי חייבת להיות בפיקוח וטרינרי".
בהמשך נקבעו תדירות הביקורים של הרופא הווטרינרי בפינת החי ,והוראות נוספות.
האחריות על יישום הוראות חוזר מנכ"ל זה מוטלת על מוסדות החינוך ,ויכול שיינתן ע"י וטרינר
פרטי ,אך באחריות הווטרינר העירוני לתכנן ולפקח על ביצוע ההוראות כאמור.
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ממצאי הביקורת
בעיר בית שמש קיימים שבעה מוסדות חינוך המפעילים פינות חי בשטחיהם ,כמפורט להלן:
 .1חווה חקלאית
 .2אורות בנות
 .3עוזיאל
 .4בי"ס "שלב" (חינוך מיוחד)
 .5לוי אשכול
 .6עדיהו
 .7בגין
הביקורת פנתה למחלקת החינוך על מנת לקבל מידע אודות פינות החי המופעלות במוסדות החינוך
בבית שמש ,אך לא קיבלה מענה  .המידע אודות בתי הספר אשר מפעילים פינות חי ניתן ע"י לשכת
המבקר.
לדברי הווטרינר העירוני ,פינות החי מטופלים ע"י וטרינרים פרטיים ,אך נמצאים תחת פיקוחו.
במסגרת הפיקוח הוא מכין תכנית עבודה במשותף עם הווטרינרים הפרטיים ומקבל מהם דיווח
בתדירות חודשית.
הדיווח התקופתי כולל את בעלי החיים הנמצאים בפינות החי ,הטיפולים שניתנו להם בתקופה
המדווחת ואירועים חריגים שהתרחשו.
בקשת הביקורת לקבל את תכנית העבודה ואת הדיווחים שהתקבלו לא נענתה.
המלצות הביקורת:
עקב מגבלה בביקורת ,הביקורת נמנעת מלחוות דעתה על התנהלות השירות הווטרינרי ביחס לפינות
חי בבית שמש .יחד עם זאת הביקורת ממליצה על ביצוע ביקורים תקופתיים ע"י הווטרינר העירוני
בפינות החי שבתחומי העיר ,בתדירות של פעמיים בשנה ,לצורכי פיקוח ובקרה על המתרחש בהם ,ולא
להסתפק בדיווחים השוטפים מהווטרינרים הפרטיים.
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ה.

עיקרי הממצאים והמסקנות

 .1כללי


מבנה ארגוני
ממצא הביקורת
אין גוף אחד שאחראי על השירותים הווטרינריים בעיר .כל אחד מסוגי השירותים הניתנים על ידי
השירות הווטרינרי נמצא באחריותה של מחלקה אחרת ,אשר מקבלת שירותים מקצועיים
מהווטרינר העירוני.
המלצת הביקורת
הביקורת ממליצה לבצע רה-ארגון לשירות הווטרינרי שעיקרו יצירת מחלקה חדשה באגף שפ"ע,
שתיקרא " -המחלקה הווטרינרית".
בראש המחלקה יעמוד מנהל מקצועי ,לאו דווקא ווטרינר .תחתיו יפעלו ווטרינר/ים מקצועיים
שיתנו שירות עבור תתי מחלקות לפי תחומי הפעילות של השירות הווטרינרי.

 .2פיקוח על בתי עסק


משרת תברואן
ממצא הביקורת
התברואן הנוכחי עובד במילוי מקום של התברואן הקבוע ,אשר נפגע קשה בתאונת עבודה
בתחילת שנת  ,2013והוא מאושפז בבית חולים מזה חצי שנה.
התברואן החדש עובד בשליש משרה בלבד ,בעוד שהתברואן הקבוע עבד במשרה מלאה.
המלצת הביקורת
העסקה במילוי מקום מותאמת למשרה אותה היא מבקשת למלא.



מערכת מידע לרישוי עסקים
ממצא הביקורת
המערכת מאפשרת שליפת מידע באופן מצטבר .לא ניתן לקבל מידע לתקופות מסוימות.
המלצת הביקורת
לצרכי השוואה ופיקוח מומלץ לשלב במערכת אפשרויות שליפה נוספות.



נוהל בדיקות ווטרינריות לצורך רישוי עסק
ממצא הביקורת
בקשת הביקורת לקבלת נוהל כתוב לבדיקות הנערכות ע"י הווטרינר העירוני נענתה כי נבדקת
"עמידה בתקן ותקנות" ללא פירוט נוסף.
המלצת הביקורת
הביקורת ממליצה על כתיבת נוהל עבודה לביצוע בדיקות לצורך אישור רישיון לעסק .הנוהל
יתבסס על תקנות משרדי הממשלה הרלוונטיים ויכלול גם:
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א.

הגורם האחראי לביצוע הבדיקות

ב.

רשימת הבדיקות שיש לבצע ודרכי ביצוען

ג.

טפסים לתיעוד הבדיקות

ד.

הנחיות לשמירת תוצאות הבדיקות

ה.

הגורם האחראי לפיקוח על עמידה בנוהל

תיעוד הבדיקות בעסקים
ממצא הביקורת
לא התקבל תיעוד להליך ביצוע הבדיקות השוטפות והבדיקות היזומות ולתוצאותיהן .הגורמים
הקשורים לביצוע הבדיקות (הווטרינר העירוני ,ממלא מקום התברואן ומנהל מחלקת רישוי
עסקים) הטילו את האחריות זה על זה.
המלצת הביקורת
עקב מגבלה בביקורת ,לא נבדקו הנושאים הבאים והביקורת אינה מחווה דעה על תקינותם :אופן
התנהלות והקשר בין מחלקת רישוי עסקים לבין הווטרינר ,משך הזמן שלוקח לווטרינר לאשר
עסק מהרגע שהבקשה הובאה לפתחו ועד לאישור הסופי ,אופן הבדיקות היזומות והשוטפות
המבוצעות ,תדירותן וביצוען בפועל.
הביקורת ממליצה לגבש נוהל לתיעוד המידע המתקבל ,לרבות מינוי גורם אחראי וגורם מפקח.



שימוש באמצעי אכיפה
ממצא הביקורת
בשנים  2012-2010לא ניתנו צווי סגירה ,אך הוגשו כתבי אישום כנגד בעלי עסקים בהם נמצאו
ליקויים .לא התקבלה התייחסות לגבי קנסות שהוטלו בשנים אלו.
המלצת הביקורת
הגברת השימוש באמצעי האכיפה העומדים לרשות המחלקה באמצעות גיבוש מדיניות וחידוד
הנהלים להפעלת אמצעי האכיפה השונים ,במטרה לשמור על הוראות החוק ותקנותיו ולהבטיח
את בריאות הציבור.



השמדת מזון מן החי
ממצא הביקורת
בקשת הביקורת לקבלת מידע על מזון שהושמד נענתה בכך שהמידע נמצא בידי הווטרינר .תגובת
הווטרינר "העתקים מהשמדות המזון נמצא בקלסר במחלקת התברואה".
המלצת הביקורת
בהיעדר נתונים הביקורת אינה מחווה דעתה בנושא ואינה מתייחסת לנאותות הליך ההשמדה.
הביקורת סבורה כי חובה ליצור היררכיה ברורה בין תחום הפיקוח לבין השירות הווטרינרי,
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במטרה למנוע הישנותם של אירועים מסוג זה בו נושא כה מהותי נופל בין הכיסאות ,ולא מאפשר
פיקוח ובקרה.
 .3בדיקות משנה


הליך הבדיקה
ממצאי הביקורת
א.

בדיקות המשנה עבור מזון מן החי המסופק לעיר בית שמש נערכות במשרדי השירות
הווטרינרי במועצה האזורית מטה יהודה ,ופרטיהן מוזנות למחשב ללא הבחנה בין המזון
המיועד לבית שמש ובין זה המיועד למטה יהודה.

ב.

לאחר הזנת הפרטים במחשב ,הניירות מועברים לשימוש בגני ילדים.

ג.

לא נבדקו התאמות בין התעודות לסחורה המשווקת.

ד.

לא נבדק ניקיון המשאית.

ה.

לא קיימים נהלים כתובים המשמשים את השירות.

המלצות הביקורת
א.

לבצע הפרדה מוחלטת בין הבדיקות של בית שמש לאלו של מטה יהודה ,לרבות הזנת
נתונים במחשב.

ב.

לשמור את העתק תעודות המשלוח אשר נותר בידי השירות ,לצורך פיקוח ובקרה על
מערכת המידע.

ג.

לבצע בדיקה של ניקיון המשאית ,בהתאם לכללי ניקיון שיוגדרו מראש.

ד.

לבצע התאמה בין התעודות לסחורה המשווקת.

ה.

לכתוב נוהל עבודה לביצוע בדיקות משנה אשר יתבסס על החוק והתקנות הרלוונטיים
ויכלול גם:





הגורם האחראי לביצוע הבדיקות.



בדיקות שיש לבצע והתניות שיש לעמוד בהן לצורך קבלת אישור.



טפסים לתיעוד הבדיקות שנערכו וליקויים שנמצאו.



הנחיות לתיעוד ושמירת מסמכים.



הגורם האחראי לפקח על עמידה בנוהל.

אגרות
ממצאי הביקורת
לא נגבית אגרה בגין בדיקת בשר טרי או קפוא שאינו מיובא ,המחויבת באגרה מכוח תקנה 73
לתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות) ,תשכ"ד ,1964-כמקובל ברשויות מקומיות אחרות.
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המלצת הביקורת
ראשית ,גביית האגרה האמורה מחייבת הפרדה מוחלטת בין המידע המתועד בגין הבדיקות למזון
הנכנס לבית שמש לבין זה הנכנס למטה יהודה ,כאמור בממצא הקודם.
בנוסף ,הביקורת ממליצה לבדוק האם אגרה זאת נגבית ע"י מחלקה אחרת בעירייה או שאגרה
זאת נגבית ונכנסת לקופת מועצה מקומית מטה יהודה.
 .4פיקוח על כלבים


הליך הבדיקה
ממצאי הביקורת
א.

קיימים פערים בין הרשומות במאגר הכלבים לבין מספר החיסונים שבוצע בפועל
הנובעים מחוסר דיווח לרשות על כלבים שמתו ,עזבו את העיר או חוסנו במקומות
פרטיים ו/או בתחנות הסגר.

ב.

לא נשמר העתק למכתבים הנשלחים לבעלי הכלבים שלא חיסנו את כלבם במועד.

ג.

הפקח אינו מנהל יומן מעקב על ביקוריו.

ד .לא משולם קנס בגין איחור בביצוע חיסון.
המלצת הביקורת
א.

יש לקיים נוהל לטיפול בחיסון כלבים ,איחורים בחיסון וסרבני חיסון .הנוהל יפרט את
כלל הפעולות המבוצעות במקרה שכלב אינו מחוסן בזמן ,החל מהפקת דוח של רשימת
הכלבים המיועדים לחיסון בחודש הקרוב ,תיעוד השיחות והמכתבים לבעלי הכלבים,
דרך ניהול יומן מעקב של הפקח ותוצאות ביקוריו ,וכלה בניהול מעקב דינמי על כלבים
אלו עד לביצוע החיסון.
הנוהל יכלול מענה למצבים שתוארו על ידי המחלקה ,כגון איתור בעלי כלבים שעזבו את
העיר ,גריעת כלבים שמתו או עברו לבעלות אחרת וכדו'.

ב.


יש לשקול הפעלת אמצעי אכיפה אפקטיביים על סרבני חיסון.

סכום האגרות
ממצא הביקורת
סכומי האגרות שנגבו בפועל אינם תואמים את הסכומים שנקבעו על ידי משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,והינם נמוכים יותר.
המלצת הביקורת
על הרשות המקומית לעדכן את סכומי האגרות לאלו שנקבעו על ידי המשרד.
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שוברי תשלום אגרה
ממצא הביקורת
האגרות המשולמות בגין סימון כלבים ובגין חיסון כלבים הינן בעלות קוד שונה .במקרים
מסוימים נמצא כי נעשה שימוש בשוברי אגרה המיועדים לחיסון לצורך תשלום אגרה בגין סימון,
ולהיפך.
המלצת הביקורת
להקפיד על התאמה בין קוד השובר לבין השימוש הנעשה בו.



נוהל לביצוע סימון ,חיסון ורישוי כלבים
ממצא הביקורת
לא קיים נוהל .לבקשת הביקורת הוצגו התקנות להסדרת הפיקוח על כלבים.
המלצת הביקורת
לא להסתפק בלשון החוק .יש לעגן בכתב את הנהלים לסימון ולרישום כלבים ,להנפקת רישיון
ולחידושו ולחיסון נגד כלבת .הנהלים יהיו יישומיים ומותאמים לרשות המקומית.
הנהלים יתבססו על החוק והתקנות הרלוונטיים ויכללו גם את הפרטים הבאים:
א .הגורם האחראי לביצוע הסימון/הרישום/הרישוי/החיסון.
ב .בדיקות שיש לבצע והתניות שיש לעמוד בהן בטרם הביצוע.
ג .הוראות המתייחסות לתשלום האגרה ודרכי גבייתה.
ד .טפסים לתיעוד.
ה .הנחיות לתיעוד ושמירת מסמכים.
ו .הגורם האחראי לפקח על עמידה בנוהל.



כלבים מסוכנים
ממצאי הביקורת
א.

במחלקה רשומים  56כלבים מסוכנים .מתוכם  23כלבים שאינם מעוקרים/מסורסים,
בניגוד לחוק.

ב.

הטיפול בכלבים מסוכנים נמצא תחת אחריותו של הלוכד העירוני אך מפאת חוסר בכוח

אדם והעובדה כי הלוכד העירוני משמש כפקח בתחומים נוספים שאינם קשורים לבעלי
חיים ,לא מתבצע פיקוח מיוחד על כלבים מסוכנים.
המלצות הביקורת
א.

לקיים נוהל מפורט לטיפול בכלבים מסוכנים ,אשר יכלול את הדרישות והתנאים
להחזקת כלב מסוכן .הנוהל יינתן לאדם המעוניין להחזיק כלב מסוכן ,ויישלח לביתו
מידי שנה .בנוהל יצויינו הקנסות ואמצעי האכיפה אשר יוטלו במקרה של אי עמידה
בנהלים.
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ב.

לערוך ביקורות תקופתיות על מנת לוודא עמידה בדרישות .הביקורות יתועדו על ידי
הלוכד העירוני ,ויפוקחו על ידי המחלקה.

ג.

לבצע הפרדה בין תחומי הפיקוח ולהעסיק לוכד כלבים במשרה מלאה.

ד.

להקפיד על אכיפת החוק לרבות הטלת קנסות על אחזקת כלב מסוכן בניגוד להוראות
החוק.

ה.

לערוך מבצע מיידי לאיתור בעלי הכלבים המחזיקים כלב מסוכן שאינו מעוקר/מסורס,
בפרט אלו הידועים ורשומים במאגר הכלבים.



כלבים משוטטים
ממצאי הביקורת
הלוכד העירוני האחראי על הנושא מקבל מידי יום דף קריאות לביצוע ,אך אינו ממלא יומן
מבצעים על עבודתו.
המלצת הביקורת
קיום יומן מבצעים לפעילות הלוכד ,לצרכי מעקב ופיקוח על פעילותו .היומן יכלול שעת התחלת
הטיפול ושעת סיומו ,פרטים על האירוע ,לרבות פרטי המתלונן לצורך יצירת קשר ואופן הטיפול.

 .5פינות חי


תכנית עבודה ,פיקוח ובקרה
ממצאי הביקורת
פינות החי מטופלים ע"י וטרינרים פרטיים ,אך נמצאים תחת פיקוחו של הווטרינר העירוני.
במסגרת הפיקוח הוא מכין תכנית עבודה במשותף עם הווטרינרים הפרטיים ומקבל מהם דיווח
בתדירות חודשית.
בקשת הביקורת לקבל את תכנית העבודה ואת הדיווחים שהתקבלו לא נענתה.
המלצות הביקורת:
עקב מגבלה בביקורת ,הביקורת נמנעה מלחוות דעה על התנהלות השירות הווטרינרי ביחס
לפינות חי בבית שמש .יחד עם זאת הביקורת ממליצה על ביצוע ביקורים תקופתיים ע"י הווטרינר
העירוני בפינות החי שבתחומי העיר ,בתדירות של פעמיים בשנה ,לצורכי פיקוח ובקרה על
המתרחש בהם ,ולא להסתפק בדיווחים השוטפים מהווטרינרים הפרטיים.

008

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013

009

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013

021

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013

020

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013

022

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013

023

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013

024

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013

025

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013

026

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013

027

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013

028

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013

029

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013

031

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013

תגובת העירייה לדו"ח ביקורת מפורט לשנת 2012
הליקוי

סעיף

מעקב אחר ליקויים

ארנונה ומים

1

לתום שנת  2012רשומות במערך הגביה בעירייה

חלק מסכום זה הוא בעקבות אי קיזוז בין סוגי

יתרות זכות של תושבים בארנונה בסך כ2,129-
אלפי  ₪אותן צריכה העירייה לבדוק.

השירות האחרים של חייבים העירייה פעלה
לצמצום הסכום ע"י פעולה של קיזוז בין סוג
השירות.

ביצוע תקציבי ביצוע

2

מקורות המימון בפועל של חלק מהתב"רים אינם

עם קבלת ההרשאה ממשרד המממן את התב"ר,

מתאימים לתקצוב .לתום שנת  2012בעירייה
תב"רים בגרעון תקציבי בסך  3,344אלפי .₪

מוגש התב"ר לאישור המועצה ומשרד הפנים.
לעיתים נוצרים פערים תקציביים עם פרסום
תוצאות המכרז.

חייבים

4

5

לכ 54-מעובדי העירייה חובות בגין מיסים ,היטלים
ואגרות שונות המסתכמים בסוף שנת  2012לסך כ-

ככלל כל העובדים שלהם חובות לעירייה נמצאים
בהסדרים שונים לסילוק החוב במסגרת החוק.

 1,211אלפי .₪

העירייה תבדוק גידול גובה החוב בשנה הנוכחית
ביחס לשנה שעברה.

שיעורי גביית ארנונה מהווים כ 45%-בלבד מסך
החייבים המצטברים (כולל חובות מסופקים).

לרוב מדובר בחובות היסטוריים אשר טופלו
ומטופלים בדרכים שונות כגון :מחיקת חובות,
הסכמי פשרה ,עיקולים חובות מסופקים וכו'.
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מנגנוני בקרה וביקורת פנימית

7

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

העירייה תפעל מול יו"ר החדשים של הועדות
שימונו לאחר הבחירות ,לכינוס הועדות עפ"י החוק.

מערך השכר והעסקת עובדים

העירייה העבירה עבור חלק מעובדי העירייה

במסגרת דיונים משותפים לבירור הנושא צומצם

10

תשלומים כפולים לקופת גמל "גדיש" שהסתכמו
לסוף שנת  2012לסך כ 223-אלפי .₪

הסכום כ"העברה כפולה" לכ 100 -אלפי  ₪בלבד.
העירייה תעביר הנושא לטיפול משפטי.

11

העירייה אפשרה ל 77-עובדים לצבור מעל  55ימי
חופשה.

העירייה הוציאה ומוציאה את העובדים שצברו מעל
 55ימים לחופשות יזומות.

12

העירייה לא מינתה יועצת לקידום מעמד האישה.

בהתאם להערת הביקורת העירייה תדאג למנות
יועצת למעמד קידום האישה

13

לעוזר ראש העיר רכב צמוד בניגוד לאמור בחוזר
מנכ"ל מיוחד  2/2011לפיו רק ברשות בה מעל
 100,000תושבים עוזר ראש העיר זכאי לרכב צמוד.

העירייה פנתה בבקשה למנהל כ"א ברשומ"ק
במשרד הפנים לאישור רכב צמוד לעוזר ראש העיר
לאור העובדה שבפועל מס' התושבים בבית שמש
מעל  100,000תושבים .בקשתינו טרם זכתה
להתייחסות עד למועד זה.

14

העירייה לא עדכנה את חוזי העובדים הבכירים
בהתאם לאישורי משרד הפנים שניתנו להעסקת
אותם עובדים.

בהתאם להערת הביקורת העירייה תדאג לעדכן את
חוזי העבודה של העובדים הבכירים בהתאם
לאישורי משרד הפנים.
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רישום ,דיווח כספי והתקשרויות

15

העירייה לא עורכת התאמות שוטפות מסודרות מול העירייה ערכה ועורכת התאמות שוטפות .העירייה
תאגיד המים והביוב שבבעלותה וטרם הסדירה נהלי תכתוב נהלים מסודרים המסדירים את יחסי
הגומלין ביעם התאגיד.
עבודה מולו.

15

העירייה לא עורכת התאמות שוטפות מסודרות מול העירייה ערכה ועורכת התאמות שוטפות .העירייה
תאגיד המים והביוב שבבעלותה וטרם הסדירה נהלי תכתוב נהלים מסודרים המסדירים את יחסי
עבודה מולו.

הגומלין ביעם התאגיד.

16

העירייה אינה מפרידה ברישומיה בין סוגי ההוצאות העירייה תיקנה את הליקוי כבר במהלך הביקורת
ומפרידה ברישומיה בין סוגי ההוצאות השונות.
השונות בתב"רים ורושמת כל ההוצאות לסעיף
עבודות קבלניות.

17

עם התקנת מערכת השקה חדשה בין הגביה
להנהח"ש צומצמו משמעותית הפערים בין
המערכות.

בשנת  2012נרשמו בהנהלת החשבונות הכנסות
ארנונה גבוהות יותר מבמערך הגבייה בסך כ101-
אלפי ₪
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תלונות ציבור 2013
 .1סמכויות ותחומי פעולתו של הממונה על פניות הציבור (תמצית החוק)
כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה ,על עובד ,על נושא
משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית ,וכן על גורם ,עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף  170א(ב) לפקודת
העיריות ,על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.
תלונה כאמור בסעיף תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון ,ובלבד שהתקיימו שני אלה:
 )1המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו ,או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר ,והמתלונן קיבל ,את
הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;
 )2המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין ,או שיש בו משום
נוקשות יתרה או אי-צדק בולט .תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי
המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו ,תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה
התלונה ,לרבות המועד שבו אירע ,וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

תלונות שאין לבררן
(א) לא יהיה בירור בתלונות אלה:
 )1תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית ) דין הכריע בו לגופו;
 )2תלונה שהיא קנטרנית או טורדנית;
 )3תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;
 )4תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד ,על מעשה החורג מהוראות תקנות ,הסכם קיבוצי או
מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;
 )5תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות.
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(ב) לא יהיה בירור בתלונות אלה ,אלא אם כן מצא הממונה על תלונות הציבור שיש סיבה מיוחדת המצדיקה
את בירורן:
 )1תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר ,או היה אפשר ,להגיש על פי דין
השגה ,ערר או ערעור ,והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן (א)( )1דן בהם;
 )2תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מיום
שהמעשה נודע למתלונן ,לפי המאוחר יותר.
(ג) הוגשה תלונה שלפי סעיף  5לחוק או לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) אין לברר אותה ,יודיע הממונה על
תלונות הציבור למתלונן ,בכתב ,שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך.

דרכי בירור תלונה
הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון ,והוא אינו קשור להוראה שבסדר
דין או בדיני ראיות .הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידיעת הנילון ,ואם היה עובד ,נושא משרה
או ממלא תפקיד כאמור בסעיף  5גם לידיעת הממונה עליו ,ייתן להם הזדמנות נאותה להשיב עליה ,והוא
רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה בתוך תקופה שיקבע בדרישתו .הממונה על תלונות הציבור רשאי
לשמוע את המתלונן ,את הנילון וכל אדם אחר ,אם ראה בכך תועלת .לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות
הציבור:
 )1לדרוש מכל אדם למסור לו ,בתוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע ,כל ידיעה או מסמך
העשויים לדעת הממונה על תלונות הציבור לעזור בבירור התלונה;
 )2לדרוש מכל עובד של גוף מן הגופים המנויים בסעיף (5א) להתייצב לפניו במועד שיקבע לשם
מסירת ידיעות או מסמכים כאמור בפסקה ()1
 )3בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה.

הפסקת הבירור
הממונה על תלונות הציבור יפסיק בירור תלונה אם ראה כי מלכתחילה לא היה מקום לבירורה לפי הוראות
חוק זה ,ורשאי הוא להפסיקו אם ראה שעניין התלונה בא על תיקונו או שהמתלונן ביטל את תלונתו; הממונה
על תלונות הציבור יודיע בכתב למתלונן ,לנילון ולממונה עליו ,שהפסיק את הבירור ויציין את הנימוקים לכך.
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תוצאות הבירור (סעיף )11
(א) מצא הממונה על תלונות הציבור ,בתוך הליך הבירור ,שהתלונה היתה מוצדקת ,כולה או חלקה ,ינהג
כמפורט להלן:
 )1ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן ,לנילון ,לממונה עליו ולראש הרשות המקומית;
 )2היה הנילון ראש הרשות המקומית – תימסר הודעה כאמור גם למועצת הרשות) המקומית;
 )3העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי – רשאי הממונה על תלונות הציבור להצביע ) לפני
הנילון ולפני ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית ,לפי העניין ,על הצורך
בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך.
(ב) הנילון או הממונה עליו ,וכן ,לפי העניין ,ראש הרשות המקומית ,יודיעו לממונה על תלונות הציבור על
האמצעים שננקטו לתיקון הליקוי בתוך המועד כאמור בסעיף קטן (א).3

סייגים להודעה
בהודעה לפי סעיף (11א) יהיה הממונה על תלונות הציבור פטור מלציין את ממצאיו או נימוקיו
 )1כשהתלונה היתה בעניין מינוי למשרה פלונית או הטלת תפקיד פלוני;
 )2כשהחומר או הראיה עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת המתלונן;
 )3כשיש לדעתו בגילוי החומר או הראיה משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה סודית כמשמעותם לפי כל
דין.

דחיית התלונה
מצא הממונה על תלונות הציבור כי התלונה אינה מוצדקת ,יודיע על ממצאיו למתלונן ,לנילון ולממונה עליו.
זכויות וסעדים החלטותיו של הממונה על תלונות הציבור בעניין תלונה –
 )1אין בהן כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר זכות או סעד בבית משפט או בבית דין) ,שלא היו לו לפני
כן;
 )2אין בהן כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או לבקש סעד שהוא זכאי להם ,ואולם
אם נקבע לכך מועד בחיקוק ,לא יוארך המועד בשל הגשת התלונה או בירורה.
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לא ייזקק בית משפט או בית דין לבקשת סעד נגד החלטותיו וממצאיו של הממונה על תלונות הציבור בעניין
תלונה( .עד כאן לשון החוק).
הרשויות המקומיות מתוקף תפקידן עפ"י חוק כאמור לעיל מספקות לציבור שירותים רבים ומגוונים שבגינם
נוצר קשר יומיומי בין חוגים נרחבים בציבור לבין מוסדות הרשות המקומית ועובדיה  .פעולותיה של הרשות
המקומית משפיעות במידה ניכרת על התושבים ועל באיה האחרים ,ולא אחת נותרים אלה ללא מענה או
טיפול ראוי .
על רקע האמור ,בחודש אפריל  2008חוקק ופורסם ,חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור),
תשס"ח ,2008-החוק נועד במטרה לתת לציבור כתובת ברורה להפניית תלונות בנוגע לטיב השירות או ליחס
שהרשות המקומית מעניקה .למוסד זה תפקיד חשוב בהגנה על התושב מפני שרירות הרשות ו/או עובדיה
בעניינים שביחסי התושב והרשות.
יחד עם זאת ראוי לציין ,כי הממונה על תלונות הציבור אינו בא להוות תחליף לממלאי התפקידים השונים
ברשות מתוקף אחריותם בנושאים עליהם מופקדים.
בכפוף לאמור הממונה על תלונות הציבור נכנס לתמונה עם קבלת התלונה ובלבד שהמתלונן מיצה עם
הנוגעים בדבר את ההליכים והאפשרויות בעניינו.
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 .2פילוח פניות ציבור שהתקבלו בשנת 2013

שפ"ע
הנדסה
חינוך
פיקוח
גבייה
כללי
רווחה
גזברות
מש"א
סה"כ:

22
18
6
6
5
4
3
2
1
67

ניקיון
שיפוץ
מתקנים
חשמל
מים וביוב
סה"כ:

8
7
3
2
2
22

בטיחות
עבירות בנייה
פיתוח
רישוי
הקצאות
סה"כ:

6
4
3
3
2
18
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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.
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עבודת הוועדה לענייני ביקורת
(א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר המדינה ושל נציב
תלונות הציבור על הביקורת בעירייה ,בכל דו"ח של משרד הפנים על העירייה ובכל דו"ח של מבקר
העירייה ,ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת ,והיא רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על
העירייה שהוגש לפי דין; הוועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.
(ב) מספר חברי הוועדה לא יעלה על שבעה; הרכב הוועדה יהיה תואם ,ככל שניתן ,את ההרכב הסיעתי של
המועצה; ראש העירייה ,סגניו וחברי ההנהלה לא יהיו חברים בוועדה לענייני ביקורת.
(ג) יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת יהיה ,בכפוף להוראות פסקה ( ,)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
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תוכנית עבודה
בכפוף לאמור בסעיף קטן (א) ,יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית ,את נושאי הביקורת בתקופה פלונית
ואת היקף הביקורת -
 .1על פי שיקול דעתו של המבקר;
 .2על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני;
 .3ע ל 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 הע ירייה 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.
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(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
היש יבות 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 מ1-
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 חודש ים 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.
042

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013
(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
ובדו"ח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור.

בהם

(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
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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.
לעיתי ם הביקורת מזמנת את המבוקר להבהרת נקודות עובדתיות ולברור פרטים שנראים לביקורת כי טרם
הברור סופי .רק לאחר מכן מגיע השלב השלישי שהוא הכנת דו"ח סופי במידת הצורך ועל פי העניין מאפשרת
הביקורת למבוקר להעיר את הערותיו גם לאחר הדו"ח הסופי.
מחובתה של הביקורת לגלות רגישות רבה וזהירות כלפי המבוקר ובדרך כלל לבקר תהליכים ופעולות של
נושאים ולא לעניינו של מבוקר.
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