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א .רקע כללי
ארנונה היא מס מוניציפלי המוטל על תושבי יישוב מסוים למימון פעולתה של הרשות המקומית.
גובה הארנונה נקבע לפי שטח הנכס שעליו היא מוטלת ,לפי סוג השימוש בנכס (מגורים ,מסחר,
משרדים ,תעשייה וכדומה) ומיקומו של הנכס (שכונת יוקרה ,אזור מסחרי מפותח ,שכונה
המאוכלסת בידי תושבים בעלי אפיון סוציו-אקונומי נמוך וכן הלאה).
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) ,התשנ"ג 1992-מסמיך את
המועצות הנבחרות של הרשויות המקומיות לחוקק את צווי הטלת הארנונה מכוחו של חוק זה
ובסעיף (8א) נקבע כי" :הארנונה תחושב לפי יחידת שטח בהתאם לסוג הנכס ,לשימושו ולמקומו,
ותשולם בידי המחזיק בנכס" (להלן" :צו הארנונה").
צו הארנונה קובע את הסיווגים והתעריפים לפיהם יחויבו הנכסים בתחום העיר.
יצירת חיובי הארנונה והטיפול בסוגיות המתחייבות מכורח חיוב הארנונה לרבות הנחות ,מדידות
וערעורים ,מבוצעים על ידי מחלקת הכנסות וארנונה בעירייה ,הכולל הן עובדי עירייה והן עובדי
חברת גבייה חיצונית "מ.ג.ע.ר" (להלן" :חברת הגבייה").
מערכת המידע המשמשת את מח' הכנסות וארנונה בעירייה הינה מערכת "אוטומציה" (להלן:
"המערכת").
להלן תרשים ארגוני של מחלקת הכנסות וארנונה בעירייה:

מנהל הכנסות וארנונה

מנהלת מחלקת הגבייה
(עובדת של חברת הגבייה)

חנייה

שומה

שירות לקוחות

אכיפה

הנחות
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נתוני גביית ארנונה לשנים 2012-2015
שנה

2012

2014

2013

חיוב
שוטף

גביה
שוטפת

חיוב
שוטף

גביה
שוטפת

חיוב
שוטף

גביה
שוטפת

מגורים

55,673

47,893

58,707

49,314

61,002

53,190

משרדים ,שירותים ומסחר

18,011

15,232

22,855

17,693

24,514

21,463

בנקים

1,911

1,892

2,077

1,989

2,111

2,125

תעשיה ומלאכה

28,745

27,312

31,662

29,327

35,752

31,741

קרקע תפוסה

2,377

2,230

2,562

2,284

2,797

2,330

נכסים אחרים

759

356

1,384

404

3,868

1,482

107,476

94,915

119,247

101,011

130,044

112,331

סוג הנכס

סה"כ יתרות משנים קודמות
אחוזי גבייה

88.31%

84.71%

86.38%

יתרות

11,297

16,809

12,523

סה"כ גבייה

106,212

117,820

124854

הנחות
סוג הנחות

2012

2013

2014

לפי קריטריונים

6903

7661

7929

לפי ועדת הנחות

222

197

180

לפי מבחן הכנסה

12721

14134

15296

פטור נכס ריק

588

749

2342

הנחות//פטורים אחרים/ות

3786

2596

3202

סה"כ הנחות

24220

25337

28949
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ב .תמצית הממצאים העיקריים והמלצות
להלן תמצית עיקרי הממצאים והמלצות העולים מתוך הביקורת.

#

1

2

ממצא

המלצה

דירוג
ההמלצה

על העירייה לעגן נהלים כתובים בכלל גבוה
לא קיימים נהלים בנושאים:
הנושאים הרלוונטיים לתהליך יצירת
א .שיטת הכנת תכנית העבודה חיובי ארנונה ,לרבות תכנית העבודה
למודדים ,אופן קבלת ממצאיהם של המודדים ,אמצעי הבקרה והפיקוח
ותיעודם.
אחר עבודת החברה החיצונית ועוד.
ב .אמצעי הבקרה והפיקוח של מנהל
ההכנסות והארנונה על ביצוע עבודת
החברה החיצונית בנושא יצירת
חיובי הארנונה.
בהתאם לדו"ח תעריפי ארנונה לחיוב
לשנת  2013ולשנת  2014נערכה מומלץ לערוך מעקב ובקרה שנתיים בינוני
והסיווגים
התעריפים
בדיקה בגין נאותות התעריפים אחר
המעודכנים במערכת .להלן ממצאינו המעודכנים במערכת האוטומציה
ולוודא התאמתם לצו הארנונה
החריגים:
הרלוונטי.
א 8 .קודי סיווג שמופיעים במערכת,
לא מופיעים בצו הארנונה
ב 3 .אי התאמות בין התעריף המעודכן
במערכת לבין התעריף לפי צו
הארנונה (בגין טעויות סופר בצו)
ג 3 .קודי סיווג בצו הארנונה אשר
אינם מעודכנים במערכת ,הן לשנת
 2013והן לשנת 2014

3

מבדיקתנו את ההרשאות הקיימות
במערכת עולה כי גורם ניהולי לא
נדרש לאשר שינוי פרטי נכס ,לדוגמה,
פקידות השומה לא נדרשות לקבל
אישור על הקטנת גודל נכס במערכת
או על שינוי סיווג של נכס.

מומלץ לבחון את האפשרות לעדכן את גבוה
מערכת האוטומציה כך שיידרש
אישור מגורם ניהולי שייקבע בגין
שינוי מאפייני נכס .לכל הפחות ,בגין
שינויי מאפייני נכס אשר מקטינים את
הכנסות העיריה מגביית ארנונה.

6
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#

ממצא

המלצה

דירוג
ההמלצה

4

בבדיקתנו נמצא מקרה אחד מתוך
ארבעה שנדגמו לצורך בדיקת קיומם
של אישורים ו/או אסמכתאות
מבססות לביצוע שינויי סיווג
במערכת ,בו לא נמצאה אסמכתא
מבססת לשינוי הסיווג שבוצע
במערכת.

יש לוודא כי קיימת אסמכתא מבססת גבוה
בגין כל שינוי במאפייני הנכס במערכת
המשפיע על סכום הארנונה של
התושב.

5

במדור שומה מקבלים את ממצאי
המדידה ותשריט המבנה הכוללים את
סיווג וגודל הנכסים על גבי טבלאות.
הרפרנטיות במדור שומה מזינות
במערכת את סוג וגודל הנכס לחיוב
בהתאם לטבלאות אלו.

מומלץ לבחון את האפשרות לקבל את בינוני
ממצאי המדידות (סיווג וגודל
הנכסים) על גבי קובץ ממוחשב שיכיל
את הנתונים הבאים :מס' הנכס
וכתובתו ,שם בעלי הנכס ,סיווג הנכס,
חלוקת הנכס לסוגיה שטחים לחיוב
וכיו"ב ,ואשר ייקלט באמצעות ממשק
ממוחשב למערכת .בדרך זו ,יצומצם
הסיכון לטעויות בהקלדה ,להקלדה
שגויה במזיד וכן לחוסר יעילות
שבהקלדה ידנית.

6

לא קיימת תכנית עבודה מסודרת
לחברת המדידות בדבר מדידת בניינים
חדשים .בדרך זו לא ניתן לבצע מעקב
אחר בניינים שנמדדו ושטרם נמדדו
וכן לבצע מעקב אחר מועד המדידה
הצפוי ,לקבוע סדר מדידות עקב רמת
דחיפות וכדומה .משכך ,יכול להיות
מצב בו 'יתפספסו' בניינים ולא
יימדדו.

מומלץ לערוך לחברת המדידות תכנית גבוה
עבודה מסודרת בקשר לבניינים
חדשים ,לדוגמה :להעביר לחברת
המדידות ,אחת לרבעון/חציון ,את
רשימת הנכסים שקיבלו טופס 4
והמועד הנדרש לביצוע מדידה שלהם.
בהתאם לכך ,יש לבצע מעקב אחר
עמידת חברת המדידות בלוחות
הזמנים שנקבעו ,וכל זאת על מנת
שלא יהיה מצב שבו תתפספס מדידה
של בניין חדש.

7

בשני הבניינים שנדגמו ,המדידה על מומלץ לקבוע בנוהל פנימי של העיריה גבוה
ידי חברת המדידות בוצעה לאחר פרק את מועד המדידה הרצוי של בנינים
7
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#

ממצא

המלצה

דירוג
ההמלצה

זמן ארוך משנה ממועד האכלוס ,ולא חדשים ,ביחס למועד אכלוסם .בנוסף,
מומלץ לערוך מעקב אחר בנינים
כפי שנקבע בעירייה.
חדשים שאוכלסו והתאריך המיועד
למדידתם.

8

ביצענו בדיקה מדגמית בה בחנו יש לחייב את חברת המדידות למדוד גבוה
התאמה בין שטחי הנכסים לפי טבלת הן את המחסנים המשויכים לכל
דיווח קבלנים לבין שטחי הנכסים דירה.
שנמדדו על ידי חברת המדידות בגין
 11נכסים .בכל המקרים שנדגמו
נמצאה אי התאמה בין שטחי הנכסים
לפי טבלת דיווח קבלנים לבין אלו
שנמדדו על ידי חברת המדידות.

9

מומלץ לקבוע נוהל פנימי בנושא חיוב גבוה
בארנונה בגין הפרשי מדידה ולקבוע
בו ,בין היתר ,הוראות רלוונטיות כגון
החובה להוציא הודעת שומה ולחייב
בארנונה בגין הפרש מדידה בכל סכום
שהוא או לחילופין לקבוע סכום
מינימום שרק ממנו והלאה יישלחו
הודעות שומה.

ערכנו בדיקה על מנת לוודא שבכל
המקרים בהם נתוני השטח שדווחו על
ידי הקבלן נמצאו שונים מנתוני
השטח שנמדדו על ידי החברה
החיצונית ,אזי נשלחה הודעת שומה
כנדרש לבעל הנכס.

ב 9 -מתוך  12המקרים שנבדקו ()75%
לא הועברה לבעל הנכס הודעת שומה
בגין ההפרש שנמצא בין השטח שנמדד עד לקביעת נוהל פנימי בנושא ,יש
לבין השטח שעליו דיווח הקבלן ושלפי להקפיד להוציא הודעת שומה לכלל
התושבים שנמצא בגינם הפרש.
בוצע חיוב הארנונה עד למדידה.

10

ערכנו בדיקה מדגמית בה השווינו את יש להקפיד לעדכן את נתוני המדידה גבוה
מועד המדידה על ידי חברת המדידות במערכת סמוך ככול שניתן למועד
לבין מועד עדכון נתוני המדידות ביצוע המדידה בפועל.
בפועל במערכת על מנת לבחון האם
תקופת הזמן שעברה עד לעדכון נתוני

8
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#

ממצא

המלצה

דירוג
ההמלצה

המדידה במערכת הינה סבירה.
ב 4-מתוך  11מקרים שנדגמו מצאנו
כי פער הזמן בין מועד ביצוע המדידה
לבין מועד עדכונּה במערכת היה לא
סביר (בין  8וחצי ל 11-חודשים).

11

ב 2-מתוך  11מקרים שנדגמו מצאנו יש לעדכן את נתוני המדידה במערכת גבוה
כי תוצאות המדידה לא עודכנו בכל המקרים ,כלומר גם במקרים
בהם ההפרש בין הנתונים במערכת
במערכת כלל.
לנתוני המדידה לכאורה אינו מהותי.

13

נמוך

בדקנו מדגמית  3מפעלים שנמדדו הבדיקה תקינה
בשנת  ,2013וערכנו התאמה בין
השטחים לחיוב שנמדדו על ידי חברת
המדידות לבין השטחים שעודכנו
במערכת והמשמשים ליצירת החיוב
ובבדיקתנו זו נמצאו  7אי התאמות.

9
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 .3פירוט הממצאים
א .נהלים עבודה
כללי
נוהל מבטא את אופן המדיניות ואסטרטגיית הנהלת הארגון בנושא מסוים ועוזר לשמור על הידע
והניסיון הארגוני ולצמצם את הסיכונים .המדיניות באה לידי ביטוי בסמכויות והאחריות של כל
הגורמים בארגון ואופן חלוקת העבודה בארגון .נוהל מבטא בצורה ברורה וקלה להבנה את
השיטה לביצוע תהליך ומגדיר את תחומי האחריות של בעל התפקיד שמבצע את התהליך.

נהלים
 .1הביקורת בחנה קיום של נהלי עבודה לתהליכים השונים הרלוונטיים ליצירת חיובי הארנונה
המתקיימים במדור שומה כגון :הקמת נכס חדש לחיוב ארנונה ,עדכון פרטי נכס קיים ועוד.
מצאנו כי הנהלים הקיימים והרלוונטיים לנושא הביקורת הינם כמפורט להלן:
א.

נוהל הקמת נכס חדש – הקובע את השיטה ,הסמכות ,האחריות ,הממשקים והבקרה
הנדרשים בתהליך הקמת נכסים חדשים.

ב .נוהל עדכון פרטי שומה – הקובע את השיטה ,הסמכות ,האחריות והבקרה הנדרשים
בתהליך עדכון פרטי שומה של נכס קיים.
 .2שני הנהלים הקיימים (המפורטים לעיל) הינם של חברת הגבייה.
נהלי העבודה של חברת הגבייה אינם מחליפים את הצורך בנהלים פנימיים המחייבים את
מחלקת הגבייה בהתאם לכללי מינהל תקין .כמו כן ,כלל לא ברור לנו מי הגדיר נהלים אלו
לחברת הגבייה.
 .3כמו כן ,כלל לא קיימים נהלים בנושאים הבאים:
א .נוהל לגבי שיטת הכנת תכנית העבודה למודדים ,אופן קבלת ממצאיהם ותיעודם.
ב .נוהל לגבי אמצעי הבקרה והפיקוח של מנהל ההכנסות והארנונה על ביצוע עבודת החברה
החיצונית בנושא יצירת חיובי הארנונה.

המלצות
10
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המלצה

דירוג
ההמלצה

על העירייה לעגן נהלים כתובים בכלל הנושאים הרלוונטיים לתהליך יצירת
חיובי ארנונה ,לרבות תכנית העבודה של המודדים ,אמצעי הבקרה והפיקוח
אחר עבודת החברה החיצונית ועוד.

גבוה

#
)1

ב .תעריפים וסיווגים
כללי
בצו הארנונה לשנת  2013של עיריית בית שמש מפורטים הסיווגים של הנכסים והתעריפים
בטבלה המגדירה את תיאור הנכס ,קוד הנכס במערכת הארנונה והתשלום השנתי בש"ח למ"ר.
כמו כן ,קיימות הוראות ברורות בנושא הנחות בשיעורי הארנונה.

ממצאים
קיבלנו דו"ח תעריפי ארנונה לחיוב ממערכת האוטומציה לשנת  2013ולשנת  2014וערכנו בדיקה
בגין נאותות התעריפים המעודכנים במערכת .להלן ממצאינו החריגים:
 .1מצאנו  8קודי סיווג שמופיעים במערכת אך לא מופיעים בצו הארנונה ,כמפורט להלן:

ההסבר שקיבלנו
מעובדת מדור
שומה

קוד סיווג

תעריף
2013

תעריף
2014

177

34.81

35.98

317

213.41

זהה לקוד סיווג
( 307 220.58נכסים
המשמשים למשרד,
כגון מרפאה,

עליית

גג1

מס' נכסים פעילים-
תקופה  6בשנת 2013

לא מופיע בדו"ח

68

מס' נכסים
שחויבו
בארנונה בשנת
2013

-

11
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ההסבר שקיבלנו
מעובדת מדור
שומה

מס' נכסים פעילים-

קוד סיווג

תעריף
2013

תעריף
2014

319

109.76

זהה לקוד סיווג
( 309מסחר) אבל
משתמשים בו רק
113.45
לעמותות משום
שחלקן זכאיות
להנחה.

6

349

105.59

זהה לקוד סיווג
( 309מסחר) אבל
משתמשים בו רק
109.14
למפעלים
שמשמשים
לאחסנה.

1

360

52.82

54.59

405

52.46

54.22

תקופה  6בשנת 2013

מס' נכסים
שחויבו
בארנונה בשנת
2013

משטרה) אבל
משתמשים בו רק
לקופות חולים
משום שהן זכאיות
ל 67%-הנחה אשר
מחושבת באופן
אוטומטי על קוד
סיווג זה

זהה לקוד סיווג
( 354מחסן
בתעשייה) .כמעט
ולא משתמשים בו.

זהה לקוד סיווג
( 470מבנה המוחזק
על ידי מוסדות
חינוך לא עירוניים)

1

83

4

-

-

9
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ההסבר שקיבלנו
מעובדת מדור
שומה

קוד סיווג

תעריף
2013

תעריף
2014

408

109.76

113.45

מעון

460

73.52

75.99

אגרת פינוי

מס' נכסים פעילים-
תקופה  6בשנת 2013

מס' נכסים
שחויבו
בארנונה בשנת
2013

אבל משתמשים בו
רק לגני ילדים של
העירייה שפטורים
מתשלום ארנונה.

יום2

אשפה3

4

-

לא מופיע בדו"ח

-

הערות :לביקורת נמסר על ידי מנהל ההכנסות והארנונה כי:
 1קוד סיווג זה אינו בשימוש.
 2סיווג זה משמש למעונות יום עם פטור מארנונה ,וכן כי קוד הסיווג תוקן ל-
 ,470בהתאם לצו הארנונה.
 3קוד סיווג שאינו פעיל .הקוד בוטל.

 .2מצאנו  3אי התאמות בין התעריף המעודכן במערכת לבין התעריף לפי צו הארנונה ,כמפורט
להלן:
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שנת 2013

שנת 2014

מס'
נכסים
פעילים
לפי קוד
סיווג
בתקופה 6

תעריף
במערכת

תעריף
בצו
הארנונה

351

54.87

73.16

20

56.71

75.62

352

54.87

73.16

11

56.71

75.62

353

52.82

128.64

39

54.59

132.96

קוד
סיווג

תעריף
במערכת

תעריף
בצו
הארנונה

מס' נכסים
שחויבו
בארנונה בשנת
2013
הערות

לממצא
בתגובה
נמסר לנו על ידי מנהל
ההכנסות והארנונה
כי אי ההתאמה
נובעת מטעות סופר
בצו הארנונה -בשנת
 2013הוגשה בקשה
להעלאה חריגה ,אשר
נדחתה ע"י משרד
הפנים .לכן תעריף
 2013הוא 54.87
2014
ותעריף
בתוספת ( 3.36%בגין
התעריפים)
עדכון
הוא .56.71
לממצא
בתגובה
נמסר לנו על ידי מנהל
ההכנסות והארנונה
כי אי ההתאמה
נובעת מטעות סופר
הארנונה-
בצו
התעריף הנכון הוא
שמעודכן
זה
במערכת.

2

1

3

 .3מצאנו  3קודי סיווג בצו הארנונה אשר אינם מעודכנים במערכת ,הן לשנת  2013והן לשנת
 ,2014כמפורט להלן:
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קוד סיווג

תעריף
2013

220.58

(משרד)

390
(חדר
טרנספורמציה)

183.26

נמסר לנו על ידי מנהלת מדור
שומה כי לפי צו הארנונה קוד
הסיווג משמש למשרד והוא
זהה לקוד סיווג  .307בעבר
תכננו לערוך הפרדה בין בית
שמש לרמת בית שמש אבל
לא מבצעים זאת בפועל ולכן
משתמשים רק בקוד סיווג
307

לא מופיע בדו"ח

תעריף
2014

311
213.41

הערות/הסבר

מס' נכסים פעילים
לפי קוד סיווג
בתקופה  6בשנת
2013

189.42

נמסר לנו על ידי מנהל
ההכנסות והארנונה כי
הנישום היחידי בקוד סיווג
זה הוא חברת החשמל ,אשר
חויבה לפי קוד סיווג 308
שהוא באותו התעריף.

לא מופיע בדו"ח

המלצות:

.1

המלצה

דירוג ההמלצה

מומלץ לערוך מעקב ובקרה שנתיים אחר התעריפים והסיווגים
המעודכנים במערכת האוטומציה ,ולוודא התאמתם לצו הארנונה
הרלוונטי.

בינוני

ג .שינוי סיווג וגודל נכס
כללי
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במהלך תקופות החיוב בארנונה ,לעיתים עולה צורך לשנות סיווג ו/או גודל של נכס .שינויים אלו
משפיעים על סכום החיוב בארנונה והם מגדילים או מפחיתים את סכום הארנונה לתשלום
בהתאם לאופי השינוי המבוצע ,לדוגמה שינוי בסוג הנכס יכול הן להגדיל והן להפחית את החיוב.
שינוי פרטי הנכס (סיווג/גודל) אמור להיות מבוצע לאחר מדידה של מודד מוסמך מטעם העיריה
או לאחר ביקור בנכס של פקח מטעם העיריה.
השינויים במאפייני הנכס (גודל/סיווג) מבוצעים על ידי פקידות מדור שומה במערכת האוטומציה
וחישוב הארנונה לחיוב מבוצע אוטומטית על ידי המערכת לפי הנתונים החדשים.

ממצאים
 .1מבדיקתנו את ההרשאות הקיימות במערכת עולה כי גורם ניהולי לא נדרש לאשר שינוי
פרטי נכס ,לדוגמה ,פקידות השומה לא נדרשות לקבל אישור על הקטנת גודל נכס במערכת
או על שינוי סיווג של נכס.
עובדה זו חושפת את העיריה ,באופן תיאורטי ,לשינוי פרטי נכסים בלתי מורשה ,בבחינת
"לפני עיוור לא תיתן מכשול".
 .2נדגמו  4נכסים בהם בוצע שינוי בסיווג הנכס וזאת לצורך בדיקת קיומם של אישורים ו/או
אסמכתאות מבססות לביצוע השינויים:
מס' נכס

אסמכתא מבססת לביצוע שינוי
הסיווג

ממצאי הבדיקה

45701300100

-

לא תקין

45701300200

בדיקה של פקח מטעם העיריה

תקין

41602000500

בדיקה של פקח מטעם העיריה

תקין

6700090

בדיקה של פקח מטעם העיריה

תקין

בבדיקתנו נמצא מקרה אחד מתוך ארבעה שנדגמו בו לא נמצאה אסמכתא מבססת לשינוי
הסיווג שבוצע במערכת.
 .3בדיקה מדגמית של שינויים בגודל הנכס בוצעה במסגרת פרק  4בנושא "נכסים חדשים"
ופרק  5בנושא "נכסים קיימים" בהמשך הדו"ח.
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המלצות:

המלצה

דירוג ההמלצה

.2

מומלץ לבחון את האפשרות לעדכן את מערכת האוטומציה כך
שיידרש אישור מגורם ניהולי שייקבע בגין שינוי מאפייני נכס .לכל
הפחות ,בגין שינויי מאפייני נכס אשר מקטינים את הכנסות
העיריה מגביית ארנונה.

גבוה

.3

יש לוודא כי קיימת אסמכתא מבססת בגין כל שינוי במאפייני
הנכס במערכת המשפיע על סכום הארנונה של התושב.

גבוה

ד .נכסים חדשים
 .1הקמת נכסים חדשים לחיוב במערכת
כללי
 .1בסיום הבנייה הקבלן מקבל ממחלקת ההנדסה בעירייה טופס  ,4המהווה אישור לחיבור
הבניין לרשת החשמל ,המים והטלפון ,לאחר שנתמלאו תנאים מוקדמים שנקבעו.
במקביל להסדרת טופס  4במחלקות השונות בעירייה ,הקבלן נדרש להעביר למדור שומה
רשימת דיווח ראשוני של שטחי הנכסים בבניין לשם חיוב ארנונה ,לרבות הפרטים הבאים:
שמות בעלי הנכסים ושטח כל נכס תוך חלוקה לסיווגים :מגורים ,מרפסת סגורה/פתוחה,
שטחים משותפים ,מחסן ,חניה וכיו"ב (להלן" :טבלת דיווח קבלנים").
 .2הרפרנטיות במדור שומה פותחות תיק בניין במערכת בהתאם לנתונים שנמסרו על ידי הקבלן
בטבלת דיווח קבלנים .לכל נכס בבניין הן מגדירות קוד סיווג  901/980/981אשר הינם ללא
תעריף ,כך שהנכס לא מחויב בארנונה עד לאכלוסו בפועל ושינוי קוד הסיווג.
 .3עם אכלוס הדירות ,הקבלן נדרש להעביר למדור שומה "פרוטוקול מסירת דירה" המעיד על
העברת הנכס בפועל מהקבלן לבעל הנכס .רפרנטית מדור שומה מבצעת "שינוי מחזיקים"
במערכת ,קרי העברת הנכס מבעלות הקבלן לבעל הנכס ,החל ממועד החתימה על
הפרוטוקול ,וכן מעדכנת את קוד הסיווג בהתאם לצו הארנונה (מגורים ,מחסן וכיו"ב).
 .4תקנה  12לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג 1993-קובעת כי:
"המועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור כמפורט להלן ,למחזיק שהוא הבעל הראשון של בנין
חדש ,ריק ,שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש ,אין משתמשים בו במשך תקופה
רצופה ,כמפורט להלן :עד שנים עשר חודשים – הנחה עד ."100%
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 .5בצו הארנונה של העיריה לשנת  2013נקבע כי" :המועצה מאמצת את הוראות תקנות
ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג 1993-לעניין הנחת נכס ריק על פי תקנות
 12-13בשינויים הבאים :ההנחה לנכס ריק הינה חד פעמית ומוגבלת לתקופה מרבית ושאינה
מצטברת כמפורט להלן :עד  6חודשים 100%-הנחה ,ומהחודש ה 7-עד החודש ה40% -12-
הנחה".
בהתאם לתקנה  12כאמור ולהוראות צו הארנונה ,במסגרת שינוי המחזיקים מהקבלן לבעל
הנכס ,רפרנטית מדור שומה מזכה את חשבונו של הקבלן מחיובי הארנונה.

ממצאים
 .1ערכנו בדיקה מדגמית בגין מתן פטור נכס ריק על פי תקנה  12לחוק ההסדרים וצו הארנונה ל-
 10נכסים שאוכלסו במהלך תקופה  5בשנת  2012ולהלן ממצאינו:

כתובת
הבניין

בדיקת תקינות
מתן פטור נכס
ריק בהתאם
לחוק

מס'
הדירה

התקופה
שבגינה קיבל
הקבלן פטור
נכס ריק

התקופה
שבגינה קיבל
בעל הנכס
פטור נכס ריק

סה"כ תקופה
שבגינה ניתן
לנכס פטור נכס
ריק

1

16.8.201210.10.2012

10.10.201231.12.2012

כ 4-חודשים
וחצי



4

16.8.20126.9.2012

-

כ 3-שבועות



5

16.8.20129.9.2012

-

כ 3-שבועות



א'
6

16.8.201224.9.2012

-

כ 5-שבועות



7

16.8.201210.9.2012

-

כ 3-שבועות



8

16.8.20123.9.2012

-

כ 2.5-שבועות
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כתובת
הבניין

בדיקת תקינות
מתן פטור נכס
ריק בהתאם
לחוק

מס'
הדירה

התקופה
שבגינה קיבל
הקבלן פטור
נכס ריק

התקופה
שבגינה קיבל
בעל הנכס
פטור נכס ריק

סה"כ תקופה
שבגינה ניתן
לנכס פטור נכס
ריק

15

16.8.201211.9.2012

-

כחודש



16

16.8.201210.10.2012

-

כחודשיים



ב'
17

16.8.201220.9.2011

-

כ 5-שבועות



18

16.8.20126.9.2012

-

כ 3-שבועות



מהטבלה שלעיל עולה כי בנכסים החדשים שנבדקו מדגמית ניתן פטור נכס ריק בהתאם
למגבלת התקופה שנקבעה בצו הארנונה .נאות.
 .2ערכנו בדיקה מדגמית בגין  12נכסים שבה בדקנו את נאותות החיוב בארנונה בתקופה 3
(חודשים מאי-יוני) בשנת  ,2013קרי לאחר האכלוס בפועל .בבדיקה ערכנו השוואה בין הסכום
לחיוב בהתאם לחישוב בלתי תלוי של הביקורת לבין הסכום שחויב בפועל לפי אסמכתאות
שקיבלנו ממערכת האוטומציה.
להלן ממצאינו:

שנת  - 2013תקופה ( 3מאי-יוני)

כתובת
הבניין

מס'
הדירה

סכום לחיוב לפי חישוב בלתי
תלוי של הביקורת

סכום שחויב בפועל

הפרש
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א'

ב'

ארנונה
לחיוב

הנחות

סה"כ

ארנונה
לחיוב

הנחות

סה"כ

1

684.6

()526.4

158.2

684.6

()526.4

158.2

-

4

830.8

()526.4

304.4

830.8

()526.4

304.4

-

5

608.2

()462.6

145.6

608.2

()462.6

145.6

-

6

558.3

()446.6

111.7

558.3

()446.6

111.7

-

7

558.3

111.7

558.3

()446.6

111.7

-

8

588.3

()462.6

125.7

588.3

()462.6

125.7

-

15

558.3

-

558.3

558.3

-

558.3

-

16

584.9

-

584.9

578.3

-

578.3

(*)6.6

17

584.9

()467.9

117

578.3

()462.6

115.7

(*)1.3

18

584.9

()350.9

234

558.3

()335

223.3

(*)10.7

19

957.1

-

957.1

957.1

-

957.1

-

()446.6

* הפרש לא מהותי הנובע ככול הנראה מעיגולי ספרות.
מהטבלה שלעיל עולה כי בנכסים שנדגמו נמצא כי חיוב הארנונה בתקופה  3בשנת  2013הינו
נאות .הבדיקה תקינה.
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ה .מדידת נכסים חדשים ועדכון השטחים בהתאם
כללי
 .1מדידה של בניינים חדשים על ידי חברת מדידות חיצונית מבוצעת בד"כ עד לשנה מפתיחת
תיק הבניין במערכת.
בשנים  ,2012-2013השנים שנבדקו במסגרת דו"ח ביקורת זה ,מדידות הנכסים לצורך חיוב
בארנונה נערכו על ידי חברת "זייד-אורניב בע"מ" (להלן" :חברת המדידות").
 .2במדור שומה מקבלים את ממצאי המדידה ותשריט המבנה ,הכוללים את סיווג וגודל הנכסים
על גבי טבלאות אשר בהן מפורטות לכל נכס :טבלת השטחים המדודים לפי קודי הסיווג
שבצו הארנונה (מגורים ,מרפסת פתוחה ,מרפסת מקורה) וטבלת השטחים המשותפים.
 .3הרפרנטיות במדור שומה מזינות במערכת את סוג וגודל הנכס לחיוב בהתאם לטבלאות
המתקבלות מחברת המדידות .מכאן והלאה המערכת מבצעת את חישוב וחיוב הארנונה
באופן אוטומטי.
 .4במקרה ונמצא הפרש בין שטחי הנכסים לפי טבלת דיווח קבלנים (קרי ,אלו המעודכנים
במערכת עד לביצוע המדידה) לבין השטחים שנמדדו ,אזי הרפרנטיות במדור שומה שולחות
לבעל הנכס מכתב "הודעת שומה" ובו מפורטים נתוני השומה הישנים ,נתוני השומה החדשים
ויתרת החוב/הזיכוי בהתאם לכך.

ממצאים
 .1לא קיימת תכנית עבודה מסודרת לחברת המדידות בדבר מדידת בניינים חדשים .בדרך זו
לא ניתן לבצע מעקב אחר בניינים שנמדדו ושטרם נמדדו וכן לבצע מעקב אחר מועד המדידה
הצפוי ,לקבוע סדר מדידות עקב רמת דחיפות וכדומה .משכך ,יכול להיות מצב בו 'יתפספסו'
בניינים ולא יימדדו.
 .2משיחות שקיימנו עם מנהל ההכנסות והארנונה ועם עובדות מדור שומה עולה כי מדידת
הבניינים החדשים על ידי חברת המדידות החיצונית מבוצעת רק לאחר האכלוס מכיוון
שבמרבית המקרים בעלי הנכסים מבצעים שינויים בנכסם במהלך השנה הראשונה לאכלוס,
כך שמטרתם היא שהמדידה תהא משקפת ומדויקת למציאות כמה שיותר.
 .3ערכנו בדיקה מדגמית של פער הזמנים בין פתיחת תיק הבניין החדש לראשונה במערכת
ואכלוס הדירות לבין מועד המדידה של הבניין על ידי חב' המדידות על מנת לבחון האם אכן
הבניינים החדשים נמדדים עד לשנה ממועד אכלוסם ולהלן ממצאינו:

כתובת הבניין
ושם הקבלן

מועדים רלוונטיים לבדיקה

ממצאי הבדיקה
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כתובת הבניין
ושם הקבלן

א'

מועדים רלוונטיים לבדיקה

תאריך טופס :4

מועד פתיחת תיק
בניין במערכת:

מסירת
לרוכשים:

ב'

הדירות

16.8.2012

אוגוסט 2012

מועד המדידה ע"י
חברת המדידות:

תאריך טופס :4

16.8.2012

מסירת
לרוכשים:

הדירות

מועד המדידה ע"י
חברת המדידות:

המדידה נעשתה לאחר כשנה
ושלושה חודשים ממועד פתיחת
תיק הבניין במערכת וממועד
האכלוס.

ספטמבר-
אוקטובר 2012

23.12.2013

מועד פתיחת תיק
בניין במערכת:

ממצאי הבדיקה

אוגוסט 2012

המדידה נעשתה לאחר כשנה
ושלושה חודשים ממועד פתיחת
תיק הבניין במערכת וממועד
האכלוס.

ספטמבר-
אוקטובר 2012

18.12.2013

מהטבלה לעיל ניתן לראות כי בשני הבניינים שנדגמו ,המדידה על ידי חברת המדידות בוצעה
לאחר פרק זמן ארוך משנה ממועד האכלוס ,שלא כפי שנקבע בעירייה.
 .4ביצענו בדיקה מדגמית בה בחנו התאמה בין שטחי הנכסים* לפי טבלת דיווח קבלנים לבין
שטחי הנכסים* שנמדדו על ידי חברת המדידות ,ולהלן ממצאינו:
(*הערה :בשטחי הנכסים נכללו דירה למגורים ,שטחים משותפים ,מחסן ומרפסת)

22

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2014

כתובת
הבניין

הערות

מס'
הדירה

שטח לחיוב
לפי דיווח של
הקבלן במ"ר

שטח לחיוב
לפי מדידה
במ"ר

הפרש בין
מדידה לבין
דיווח הקבלן

4

151.39

107.47

-43.92

5

96.04

97.81

1.77

6

83.97

94.94

10.97

בנתוני המדידה נכלל שטח של
 1.8מ"ר בגין מרפסת

7

83.97

106.82

22.85

בנתוני המדידה נכלל שטח של
 1.8מ"ר בגין מרפסת

8

89.74

193.3

103.56

 .1נתוני המדידה אינם כוללים
את המחסן -בדיווח הקבלן
נכלל מחסן בשטח של  52מ"ר
 .2בנתוני המדידה נכלל שטח של
 1.92מ"ר בגין מרפסת מקורה

 .1נתוני המדידה אינם כוללים
את המחסן -בדיווח הקבלן
נכלל מחסן בשטח של  8.8מ"ר
 .2בנתוני המדידה נכלל שטח של
 1.8מ"ר בגין מרפסת מקורה

א'

 .1נתוני המדידה גבוהים באופן
מהותי מנתוני הקבלן -לפי
הדיווח של הקבלן שטח
הדירה הוא  79.3מ"ר בעוד
שלפי המדידה השטח הוא
 174.14מ"ר ,כלומר יותר מפי
 2מדיווח הקבלן
 .2נתוני המדידה אינם כוללים
את המחסן -בדיווח הקבלן
נכלל מחסן בשטח של  2.5מ"ר
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כתובת
הבניין

מס'
הדירה

שטח לחיוב
לפי דיווח של
הקבלן במ"ר

שטח לחיוב
לפי מדידה
במ"ר

14

83.93

97.88

15

83.93

97.89

16

87.29

95.01

17

87.29

95.02

18

83.93

97.88

19

204.33

97.89

הפרש בין
מדידה לבין
דיווח הקבלן

הערות

 .3בנתוני המדידה נכלל שטח של
 3.6מ"ר בגין מרפסת

ב'

13.95

בנתוני המדידה נכלל שטח של
 1.8מ"ר בגין מרפסת

13.96

בנתוני המדידה נכלל שטח של
 1.8מ"ר בגין מרפסת

7.72

בנתוני המדידה נכלל שטח של
 1.8מ"ר בגין מרפסת

7.73

בנתוני המדידה נכלל שטח של
 1.8מ"ר בגין מרפסת

13.95

בנתוני המדידה נכלל שטח של
 1.8מ"ר בגין מרפסת

-106.44

 .1נתוני המדידה אינם כוללים
את המחסן -בדיווח הקבלן
נכלל מחסן בשטח של 120.4
מ"ר
 .2בנתוני המדידה נכלל שטח
של  1.8מ"ר בגין מרפסת

בטבלה לעיל ניתן לראות כי בכל המקרים שנדגמו קיימת אי התאמה בין שטחי הנכסים לפי
טבלת דיווח קבלנים לבין אלו שנמדדו על ידי חברת המדידות.

מעיון שערכנו באסמכתאות הרלוונטיות ומשיחות שקיימנו עם הרפרנטיות במדור שומה עולה
כי ההפרשים הללו נובעים ממספר סיבות עיקריות:
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א .שיטת מדידה שונה בין זו של הקבלן לזו של חברת המדידות החיצונית לצורכי חיוב
הארנונה -מבדיקת האסמכתאות עולה כי בכל  12הדירות שנדגמו קיימת אי התאמה בין
שטח הדירה למגורים כפי שנמדד על ידי הקבלן לבין זה שנמדד על ידי חברת המדידות.
ב .נמסר לנו כי חברת המדידות החיצונית אינה מודדת את המחסן ,כפי שיוסבר בהמשך.
ג .בטבלת דיווח קבלנים של שני הבניינים שנדגמו ,מצאנו כי הקבלן החשיב כשטח משותף
לחיוב בארנונה רק את חדר המדרגות .זאת בעוד שעל פי חברת המדידות נכללים שטחים
נוספים ,כגון :לובי כניסה ,מעליות ,חדר אשפה ,חדר מכונות ועוד.
ד .בטבלת דיווח קבלנים של שני הבניינים שנדגמו ,מצאנו כי הקבלן ציין על כל השטחים של
המרפסות כי אלו הן מרפסות פתוחות ,אשר על פי צו הארנונה אינן מחויבות בתשלום
ארנונה .זאת בעוד שעל פי חברת המדידות ,חלק מהשטחים המיוחסים למרפסות
הפתוחות נמצאו כמרפסות מקורות אשר כן חייבות בתשלום ארנונה.
 .5ביצענו בדיקה מדגמית בה בחנו התאמה בין השטחים לחיוב שנמדדו על ידי חברת המדידות
בחודש דצמבר  ,2012לבין השטחים המעודכנים במערכת והמשמשים ליצירת החיוב ,נכון
למועד הביקורת בחודש פברואר  .2014להלן ממצאינו:

בדיקה עבור סיווג מגורים – קוד 120

כתובת
הבניין

לפי
מדידה

מעודכן
במערכת

מס'
הדירה

(במ"ר)

(במ"ר)

1

112.97

210.94

4

107.47

107.47

ממצאי
הבדיקה

בדיקה עבור סיווג מחסנים – קוד 181

לפי
מדידה

מעודכן
במערכת

(במ"ר)

(במ"ר)

ממצאי
הבדיקה

תקין -
ראה
הערה 1

לא נמדד

8

מעודכנים
נתוני המדידה
של הקבלן

תקין

לא נמדד

52

מעודכנים
נתוני המדידה
של הקבלן

5

97.81

97.81

תקין

לא נמדד

9

מעודכנים
נתוני המדידה
של הקבלן

6

94.94

94.94

תקין

לא נמדד

אין מחסן

-

א'
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בדיקה עבור סיווג מגורים – קוד 120

כתובת
הבניין

ב'

מס'
הדירה

ממצאי
הבדיקה

לפי
מדידה

מעודכן
במערכת

(במ"ר)

(במ"ר)

7

106.82

106.82

תקין

8

193.3

193.3

תקין

15

97.89

97.89

16

95.01

95.01

17

95.02

95.02

18

97.88

97.88

בדיקה עבור סיווג מחסנים – קוד 181

לפי
מדידה

מעודכן
במערכת

(במ"ר)

(במ"ר)

לא נמדד

אין מחסן

לא נמדד

ממצאי
הבדיקה

-

מעודכנים
נתוני המדידה
של הקבלן

תקין

לא נמדד

אין מחסן

-

תקין

לא נמדד

אין מחסן

-

תקין

לא נמדד

אין מחסן

-

תקין

לא נמדד

אין מחסן

-

הערות:
 1במועד המדידה נמדדו  97.97מ"ר נוספים אשר היו בבנייה ועל כן אינם מחויבים בארנונה .מועד ביצוע
הביקורת ובדיקת הנתונים במערכת הינו לאחר סיום הבנייה ועל כן ,הנתונים במערכת כוללים את ה97.97 -
מ"ר ,שכן .112.97+97.97=210.94

בטבלה שלעיל ניתן לראות כי ב 2-מתוך  10נכסים שנבדקו ,נמצאה אי התאמה בין השטחים
למגורים לפי המדידה לבין אלו המעודכנים במערכת אך התקבלו הסברים המגובים
באסמכתאות מבססות אשר מניחים את הדעת.
לגבי המחסנים ,נמסר לנו כי חברת המדידות החיצונית אינה מודדת את המחסן המשויך לכל
דירה וזאת משום שהמודד לא יודע כיצד לשייך את המחסן לדירה המתאימה.
לדעת הביקורת סיבה לא ברור מדוע המודד אינו יכול לגשת בליווי בעל הדירה/הדייר למחסן
המתאים ,ולא כן שאפשר יהיה במאמץ קל כן לשייך חלק ניכר מהמחסנים.
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 .6בהמשך לסוגיית אי-מדידת המחסנים ,נמסר לנו על ידי הרפרנטיות במדור שומה כי שטחי
המחסנים המעודכנים במערכת לחיוב הארנונה הינם לפי טבלת דיווח קבלנים.
ביצענו בדיקה מדגמית בה ערכנו התאמה בין שטחי המחסנים על פי טבלת דיווח קבלנים,
לבין שטחי המחסנים המעודכנים במערכת והמשמשים ליצירת חיוב הארנונה .להלן
ממצאינו:

כתובת הבניין

מס'
הדירה

לפי טבלת
דיווח קבלנים

מעודכן
במערכת

(במ"ר)

(במ"ר)

הפרש

ממצאי הבדיקה

1

8.4

8

-0.4

תקין1

4

52

52

-

תקין

5

8.8

9

-0.2

תקין1

א'

ב'

6

-

-

-

תקין

7

-

-

-

תקין

8

2.5

3

0.5

תקין1

-

-

תקין

-

-

תקין

-

-

תקין

-

-

תקין

-

-

-

תקין

14

15

16

17

18
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כתובת הבניין

מס'
הדירה

19

לפי טבלת
דיווח קבלנים

מעודכן
במערכת

(במ"ר)

(במ"ר)

120.4

-

הפרש

-120.4

ממצאי הבדיקה

תקין2

הערות:
 1ההפרש נובע מעיגול ספרות בהתאם לצו הארנונה הקובע כי" :לצורך חיוב הנכסים,
השטח יחושב במטרים רבועים שלמים ,כאשר חלק העולה על  0.5מ"ר ייחשב כמ"ר שלם".
 2המחסנים הוסבו לדירות מגורים והן מושכרות לצד ג' ועל כן ,שטח זה מסווג בקוד 120
(מגורים) ולא כמחסן.

 .7כאמור לעיל ,נמסר לנו על ידי מנהל ההכנסות והארנונה כי ההוראה בנושא חלוקת השטחים
המשותפים שנמדדו על ידי החברה החיצונית הינה לחלקם באופן שווה בין כלל הדירות
בבניין ,ולא על פי השטח היחסי של כל דירה בבניין.
לצד זאת ,נציין כי עד למועד המדידה ,נתוני השטחים המעודכנים הם לפי טבלת דיווח
קבלנים וכי הקבלן לא בהכרח מחלק את השטחים המשותפים באופן שווה בין הנכסים
בבניין.
מבדיקתנו המדגמית בגין  2בניינים חדשים שאוכלסו בשנת  2012עולה כי בתשריטים
שהתקבלו מחברת המדידות החיצונית ,ובהתאם עודכנו במערכת ,השטחים המשותפים
חולקו ויוחסו לכל דירה באופן שווה בשווה ,כנדרש .הבדיקה תקינה.
 .8ערכנו בדיקה על מנת לוודא שבכל המקרים בהם נתוני השטח שדווחו על ידי הקבלן נמצאו
שונים מנתוני השטח שנמדדו על ידי החברה החיצונית ,אזי נשלחה הודעת שומה כנדרש לבעל
הנכס .להלן ממצאינו:

כתובת
הבניין

מס'
הדירה

סה"כ שטח
לחיוב לפי
דיווח של
הקבלן במ"ר-
למגורים (קוד
)120

סה"כ שטח
לחיוב לפי
מדידה במ"ר-
למגורים (קוד
)120

הפרש בין
מדידה לבין
דיווח הקבלן

בדיקה האם נשלחה
הודעת שומה בגין
ההפרש שנמצא

28

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2014

כתובת
הבניין

מס'
הדירה

סה"כ שטח
לחיוב לפי
דיווח של
הקבלן במ"ר-
למגורים (קוד
)120

סה"כ שטח
לחיוב לפי
מדידה במ"ר-
למגורים (קוד
)120

הפרש בין
מדידה לבין
דיווח הקבלן

בדיקה האם נשלחה
הודעת שומה בגין
ההפרש שנמצא

1

99.36

112.97

13.61



4

99.36

107.47

8.08

 – Xלא תקין

5

87.29

97.81

10.52

 – Xלא תקין

א'

ב'

6

83.93

94.94

11.01

 – Xלא תקין

7

83.93

106.82

22.89



8

87.29

193.3

106.01



14

83.93

97.88

13.95

 – Xלא תקין

15

83.93

97.89

13.96

 – Xלא תקין

16

87.29

95.01

7.72

 – Xלא תקין

17

87.29

95.02

7.73

 – Xלא תקין

18

83.93

97.88

13.95

 – Xלא תקין

19

83.93

97.89

13.96

 – Xלא תקין
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מבדיקתנו המפורטת בטבלה לעיל עולה כי ב 9 -מתוך  12המקרים שנבדקו ( )75%לא הועברה
לבעל הנכס הודעת שומה בגין ההפרש שנמצא בין השטח שנמדד לבין השטח שעליו דיווח
הקבלן ושלפי בוצע חיוב הארנונה עד למדידה.
במקרים בהם לא נשלחה הודעת שומה ,מצאנו כי היו אמורים להיגבות סכומים שנעו בין
עשרות שקלים למאות שקלים ,ובסה"כ מדובר ב 2,517.3 -ש"ח שלא נגבו.
נמסר לנו על ידי מנהלת מדור שומה כי כאשר מדידות מתקבלות בסוף השנה ,כמו המדידות
של הנכסים המפורטים לעיל ,אזי הן לא תמיד מפיקות הודעות שומה בגלל הלחץ של סוף
השנה .הן מעדכנות את נתוני השטחים לפי המדידה במערכת כך שהחל מהשנה הבאה ייעשה
חיוב נאות ,אך הן לא מחייבות רטרואקטיבית .עוד נמסר כי אין כללים/הוראות ברורים מי
יחויב בגין ההפרש ומי לא ,אלא זה תלוי במידת הלחץ וההחלטה שלהן היא שרירותית.
הביקורת מציינת את חשיבות גביית הפרשי המדידה בכל סכום ,שכן היעדר גבייה ,אפילו
של סכומים שנראים כבלתי מהותיים ,חושפת את העיריה לאיבוד הכנסות פוטנציאליות
אשר עלולות להסתכם לסכום מהותי ביותר.
 .9ערכנו בדיקה מדגמית בגין  12נכסים שבה בדקנו את נאותות החיוב בארנונה בתקופה 1
(חודשים ינואר-פברואר) בשנת  ,2014לאחר מדידת הנכסים על ידי חברת המדידות
החיצונית– בבדיקה ערכנו השוואה בין הסכום לחיוב בהתאם לחישוב בלתי תלוי של
הביקורת לבין הסכום שחויב בפועל לפי אסמכתאות שקיבלנו ממערכת האוטומציה .להלן
ממצאינו:

שנת  - 2014תקופה ( 1ינואר-פברואר)

כתובת
הבניין

מס'
הדירה

סכום לחיוב לפי חישוב בלתי
תלוי של הביקורת

סכום שחויב בפועל

הפרש

ארנונה
לחיוב

הנחות

סה"כ

ארנונה
לחיוב

הנחות

סה"כ

1

1,484.7

-

1,484.7

1,483.4

-

1,483.4

*1.3

4

921.1

-

921.1

921.1

-

921.1

-

א'
5

705.4

-

705.4

706.2

-

706.2

(*)0.8

6

655.2

-

655.2

655.3

-

655.3

(*)0.1
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שנת  - 2014תקופה ( 1ינואר-פברואר)

כתובת
הבניין

מס'
הדירה

ב'

סכום לחיוב לפי חישוב בלתי
תלוי של הביקורת

סכום שחויב בפועל

הפרש

ארנונה
לחיוב

הנחות

סה"כ

ארנונה
לחיוב

הנחות

סה"כ

7

737.2

-

737.2

737.2

-

737.2

-

8

1,342.6

-

1,342.6

1,344.5

-

1,344.5

(*)1.9

14

675.5

-

675.5

675.5

-

675.5

-

15

675.5

-

675.5

675.6

-

675.6

(*)0.1

16

655.7

-

655.7

655.7

-

655.7

-

17

655.7

-

655.7

655.8

-

655.8

(*)0.1

18

675.5

-

675.5

675.5

-

675.5

-

1,410.6

-

1,410.6

1,407.9

-

1,407.9

(*)2.7

19

* הפרש לא מהותי הנובע ככול הנראה מעיגולי ספרות.
מהטבלה שלעיל עולה כי בנכסים שנדגמו נמצא כי חיוב הארנונה בתקופה  1בשנת  2014הינו
נאות .הבדיקה תקינה.

המלצות:
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המלצה

דירוג ההמלצה

.4

מומלץ לבחון את האפשרות לקבל את ממצאי המדידות (סיווג
וגודל הנכסים) על גבי קובץ ממוחשב שיכיל את הנתונים הבאים:
מס' הנכס וכתובתו ,שם בעלי הנכס ,סיווג הנכס ,חלוקת הנכס
לסוגיה שטחים לחיוב וכיו"ב ,ואשר ייקלט באמצעות ממשק
ממוחשב למערכת .בדרך זו ,יצומצם הסיכון לטעויות בהקלדה,
להקלדה שגויה במזיד וכן לחוסר יעילות שבהקלדה ידנית.

בינוני

.5

מומלץ לערוך לחברת המדידות תכנית עבודה מסודרת בקשר
לבניינים חדשים ,לדוגמה :להעביר לחברת המדידות ,אחת
לרבעון/חציון ,את רשימת הנכסים שקיבלו טופס  4והמועד
הנדרש לביצוע מדידה שלהם .בהתאם לכך ,יש לבצע מעקב אחר
עמידת חברת המדידות בלוחות הזמנים שנקבעו ,וכל זאת על מנת
שלא יהיה מצב שבו תתפספס מדידה של בניין חדש.

גבוה

.6

מומלץ לקבוע בנוהל פנימי של העיריה את מועד המדידה הרצוי
של בנינים חדשים ,ביחס למועד אכלוסם .בנוסף ,מומלץ לערוך
מעקב אחר בנינים חדשים שאוכלסו והתאריך המיועד למדידתם.

גבוה

.7

יש לחייב את חברת המדידות למדוד הן את המחסנים המשויכים
לכל דירה.

גבוה

.8

מומלץ לקבוע נוהל פנימי בנושא חיוב בארנונה בגין הפרשי מדידה
ולקבוע בו ,בין היתר ,הוראות רלוונטיות כגון החובה להוציא
הודעת שומה ולחייב בארנונה בגין הפרש מדידה בכל סכום שהוא
או לחילופין לקבוע סכום מינימום שרק ממנו והלאה יישלחו
הודעות שומה.

גבוה

עד לקביעת נוהל פנימי בנושא ,יש להקפיד להוציא הודעת שומה
לכלל התושבים שנמצא בגינם הפרש.

ו .שינוי מחזיקים בנכסים חדשים
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כללי
 .1כאמור לעיל ,לאחר שהקבלן מקבל טופס  4אזי הרפרנטיות במדור שומה פותחות תיק
בניין במערכת והדירות שבבניין נרשמות במערכת על שם הקבלן.
 .2עם אכלוס הדירות בפועל ,הקבלן מעביר למדור שומה "פרוטוקול מסירת דירה"
המעיד על העברת הנכס בפועל מהקבלן לבעל הנכס והרפרנטיות מבצעות "שינוי
מחזיקים" במערכת ,קרי העברת הנכס מבעלות הקבלן לבעל הנכס.
ממצאים
 .1ערכנו בדיקה מדגמית על מנת לבחון את טווח הזמן שבין מועד אכלוס הדירות לפי
פרוטוקול מסירת הדירה לבין מועד שינוי המחזיקים במערכת (מהקבלן לבעל הנכס)
ולהלן ממצאינו:

כתובת
הבניין

מס'
הדירה

מועד האכלוס
לפי פרוטוקול
מסירת הדירה

מועד שינוי
מחזיקים
במערכת

בדיקה האם טווח הזמן שבין
מועד האכלוס בפועל לבין מועד
שינוי המחזיקים הינו סביר

1

10.10.2012

9.10.2012



4

6.9.2012

5.9.2012



5

9.9.2012

8.9.2012

א'




6

24.9.2012

23.9.2012

7

10.9.2012

9.9.2012



8

3.9.2012

2.9.2012



ב' 1
14

-

-

נכון למועד הביקורת הדירה
טרם הועברה לרוכשים ולכן
במערכת הינה עדיין על שם
הקבלן -תקין
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כתובת
הבניין

מס'
הדירה

מועד האכלוס
לפי פרוטוקול
מסירת הדירה

מועד שינוי
מחזיקים
במערכת

15

11.9.2012

10.9.2012

16

10.10.2012

9.10.2012

17

20.9.2012

19.9.2012

18

6.9.2012

5.9.2012

19

22.10.2012

21.10.2012

בדיקה האם טווח הזמן שבין
מועד האכלוס בפועל לבין מועד
שינוי המחזיקים הינו סביר






מהטבלה לעיל עולה ששינוי המחזיקים בגין  11מ 12-הדירות שנדגמו בוצע במערכת בגין
יום לפני מועד האכלוס בפועל ,כלומר ,החיוב של בעל הנכס בארנונה הינו מיום האכלוס
בפועל -הבדיקה תקינה.

ז.

נכסים קיימים
כללי
 .1מטרותיה של מחלקת הגבייה בעירייה בין היתר ,הינן למצות את פוטנציאל הגבייה ,להעמיק
את הגבייה ולהגדיל את ההכנסות .על מנת לממש מטרות אלו ,העיריה מבצעת מדידות של
נכסים קיימים (מסיווגים שונים :דירות ,משרדים ,מחסנים ,מפעלים וכיו"ב) לשם איתור
חריגות בנייה וביצוע שינויי סיווג אשר לא דווחו על ידי בעל הנכס ואשר יש בהם בכדי
להשפיע על חיוב הארנונה.
 .2בחירת הנכסים שיימדדו נעשית בשתי דרכים :האחת ,בהתאם לסיור של פקחי שטח ברחבי
העיר ואיתור 'בעין' של חריגות ושינויי סיווג ,השנייה ,בחירת רחוב מסוים ומדידת כל
הנכסים בו ,בהתאם לתכנית מחלקת הגבייה בעירייה לערוך מדידה מחדש של כל הנכסים.
 .3הרפרנטיות במדור שומה משתמשות בשירותיה של חברת המדידות -הן מעבירות למודד
מטעמּה את הכתובות המדויקות לביצוע המדידה.
 .4חומרי המדידה מועברים לרפרנטיות במדור שומה על גבי שרטוט פיזי ,לרבות טבלת פירוט
המידות לחיוב לפי סיווגי הנכסים שבצו הארנונה .כמו כן ,המודד נדרש להעביר לעירייה
תמונות בגין חריגות בניה שנמצאו.
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 .5ממצאי המדידות יכולים להשפיע על חיוב הארנונה בשני האופנים:
א .שינוי סיווג – כאשר הנכס הקיים במערכת הינו מסיווג  Xובמדידה נמצא כי בפועל הנכס
הינו שייך לסיווג  ,Yלדוגמה מחסן (קוד סיווג  -181תעריף  20.03למ"ר בשנת  )2013אשר
הוסב ליחידת מגורים (קוד סיווג  – 120תעריף  40.06למ"ר בשנת .)2013
ב .שינוי גודל הנכס – כאשר הנכס הקיים במערכת הינו בגודל שונה מזה שנמדד בפועל.
גודל הנכס יכול להיות הן קטן יותר מזה המעודכן במערכת והן גדול יותר.
 .6עם קבלת ממצאי המדידות ,הרפרנטיות במדור שומה מעדכנות את פרטי הנכס החדשים
במערכת ומפיקות "הודעת שומה" המועברת לבעל הנכס .בהודעת השומה מפורטים נתוני
השומה הישנים ,נתוני השומה החדשים ויתרת החוב/הזיכוי בהתאם לכך.

ממצאים
 .1בדקנו מדגמית  12נכסים קיימים שנמדדו בשנת  ,2013וערכנו התאמה בין השטחים לחיוב
שנמדדו על ידי חברת המדידות החיצונית ,המתייחסים למגורים (קוד  )120ולמחסנים (קוד
 ,)181לבין השטחים שעודכנו במערכת והמשמשים ליצירת החיוב .להלן ממצאינו:

מס' זיהוי
הנכס

בדיקה עבור סיווג מגורים – קוד
120/201

בדיקה עבור סיווג מחסנים – קוד 181/171

ממצאי
הבדיקה

ממצאי הבדיקה

לפי
מדידה

מעודכן
במערכת

(במ"ר)

(במ"ר)

40700801400

178.99

178.99



40700801000

112.56

112.56



18904001800

164.21

111.89

41501302000

116.66

116.66

לא

תואם1



לפי
מדידה

מעודכן
במערכת

(במ"ר)

(במ"ר)

24.64

24.64



-

-



2.61

2.61



-

30

על גבי תשריט
המדידה רשום:
"הבעלות על
המחסנים והחניות לא
ידועה" .כאמור לעיל,
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מס' זיהוי
הנכס

בדיקה עבור סיווג מגורים – קוד
120/201

בדיקה עבור סיווג מחסנים – קוד 181/171

ממצאי
הבדיקה

ממצאי הבדיקה

לפי
מדידה

מעודכן
במערכת

(במ"ר)

(במ"ר)

לפי
מדידה

מעודכן
במערכת

(במ"ר)

(במ"ר)

-

8

המחסנים לא נמדדים

8

המחסנים לא נמדדים

המחסנים לא
נמדדים.

43901001100

138.41

141

לא

תואם2

43901001200

149.1

151

לא

תואם2

-

41503000700

89.39

89.39



-

-



41600500900

107.29

107.29



-

-



23301210000

207.11

207.11



-

-



6700230

220.76

220.76



19.9

19.9



6700250

266.39

266.39



-

-



6700260

234.02

234.02



5.52

5.52



 1ההסבר שנמסר לנו על ידי מנהלת מדור שומה לאי ההתאמה שנמצאה:
לעיתים בעת המדידה בפועל יש בעיה לשייך בין חריגות בנייה שאותרו לבין בעל הנכס כי התושבים לא
פותחים את הדלת ,אינם מוסרים את האמת וכו' .משכך העירייה משייכת את החריגה שנמצאה לבעל
הנכס הסמוך ביותר לחריגה ובהתאם להוציא לו הודעת שומה .במידה והחריגה אינה של בעל הנכס
אליו היא שויכה ,אזי הוא יגיע להסדיר את הנושא במדור שומה ויצביע על בעל הנכס לו שייכת
החריגה .כך בעצם יתגלה בעל הנכס אליו משויכת החריגה.
במקרה דנן ,בעת המדידה התגלה שקומת המחסנים הורחבה ושהפכו אותה לדירה למגורים החריגה
הוצמדה לנכס הסמוך ויוחס לנכס מס' ( 18904001800דירה  )18שטח בסך כולל של  164.21מ"ר בקוד
סיווג של מגורים (.)120
בעל הנכס האמור הגיע למדור שומה ולאחר בירור נמצא כי קומת המחסנים שאוחדה לדירה בשטח של
 52.32מ"ר נמכרה על ידי הקבלן כדירה בפני עצמה (דירה  .)23משכך ,רפרנטית מדור שומה הקימה
נכס ספציפי במערכת בגין דירה זו והשטח המעודכן במערכת הוא זה ללא קומת המחסנים שנכללה
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מס' זיהוי
הנכס

בדיקה עבור סיווג מגורים – קוד
120/201

בדיקה עבור סיווג מחסנים – קוד 181/171

ממצאי
הבדיקה

ממצאי הבדיקה

לפי
מדידה

מעודכן
במערכת

(במ"ר)

(במ"ר)

לפי
מדידה

מעודכן
במערכת

(במ"ר)

(במ"ר)

במדידה ( 111.89מ"ר).
במסגרת הביקורת הוצגו בפנינו אסמכתאות מבססות להסבר זה – תקין.
 2ע"פ מנהלת מדור שומה ההפרש בין המדידה למערכת אינו מהותי ולכן נתוני המדידה לא עודכנו.
מהטבלה לעיל עולה לגבי המחסנים כי חברת המדידות מודדת את המחסנים רק בחלק
מנכסים הקיימים .העובדה כי המחסנים אינם נמדדים חושפת את העירייה לאי ניצול
פוטנציאל גביית הארנונה עקב היעדר איתור חריגות בנייה ולמצב של שינויי סיווג על ידי
בעלי הנכסים מבלי שיתגלו.
 .2ערכנו בדיקה מדגמית בה השווינו את מועד המדידה על ידי חברת המדידות לבין מועד עדכון
נתוני המדידות בפועל במערכת על מנת לבחון האם תקופת הזמן שעברה עד לעדכון נתוני
המדידה במערכת הינה סבירה .להלן ממצאינו:

מס' פיזי של
הנכס

מועד המדידה

מועד עדכון
נתוני
המדידה
במערכת

פער הזמן בין
מועד המדידה
למועד עדכון
המערכת

40700801400

28.1.2013

26.12.2013

 11חודשים

40700801000

28.1.2013

26.12.2013

 11חודשים

בדיקה
האם פער
הזמן סביר

 – Xלא
תקין

 – Xלא
תקין

בדיקת הודעת השומה
שהועברה לבעל הנכס

26.12.2013
בתאריך
הועברה לבעל הנכס הודעת
שומה המחייבת אותו לפי
נתוני השומה החדשים
החל מה - 1.1.2013 -תקין

לא הועברה הודעת שומה
לבעל הנכס.
נציין כי לא ניתן להפיק
מהמערכת את נתוני הנכס
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בדיקה
האם פער
הזמן סביר

מס' פיזי של
הנכס

מועד המדידה

מועד עדכון
נתוני
המדידה
במערכת

פער הזמן בין
מועד המדידה
למועד עדכון
המערכת

41501302000

10.2.2013

24.11.2013

כ 9-חודשים

43901001100

12.11.2012

לא עודכן

-

-

43901001200

12.11.2012

לא עודכן

-

-

בדיקת הודעת השומה
שהועברה לבעל הנכס

הקודמים (לפני שעודכנו
בהתאם למדידה) ולכן לא
עלה בידנו לבדוק האם היה
הפרש והיה צורך לשלוח
הודעת שומה.

 – Xלא
תקין

*29.12.2013
41503000700

*לא מדידה
אלא סיור של
פקח שטח

30.12.2013

יום אחד



41600500900

24.10.2012

09.07.2013

כ 8-חודשים
וחצי

 – Xלא

20.11.2013
בתאריך
הועברה לבעל הנכס הודעת
שומה המחייבת אותו לפי
נתוני השומה החדשים
החל מה - 1.1.2013 -תקין

נמסר על ידי מנהלת מדור
שומה כי ההפרש בין
המדידה לבין הנתונים לא
עודכן במערכת מכיוון
שאינו מהותי  -לא תקין

30.12.2013
בתאריך
הועברה לבעל הנכס הודעת
שומה המזכה אותו לפי
נתוני השומה החדשים
החל מה - 1.1.2013 -תקין

לא הועברה הודעת שומה
לבעל הנכס.

תקין

נציין כי לא ניתן להפיק
מהמערכת את נתוני הנכס
הקודמים (לפני שעודכנו
בהתאם למדידה) ולכן לא
עלה בידנו לבדוק האם היה
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מס' פיזי של
הנכס

מועד המדידה

מועד עדכון
נתוני
המדידה
במערכת

פער הזמן בין
מועד המדידה
למועד עדכון
המערכת

בדיקה
האם פער
הזמן סביר

23301210000

12.5.2013

1.7.2013

כחודש וחצי



6700230

23.4.2013

1.7.2013

כחודשיים



6700250

23.4.2013

1.7.2013

כחודשיים



בדיקת הודעת השומה
שהועברה לבעל הנכס

הפרש והיה צורך לשלוח
הודעת שומה.

בתאריך  1.7.2013הועברה
לבעל הנכס הודעת שומה
המחייבת אותו לפי נתוני
השומה החדשים החל מה-
.1.5.2013
כלומר ,החיוב אינו מה1.1-
של אותה שנה כפי שנמסר
לנו -לא תקין.

30.6.2013
בתאריך
הועברה לבעל הנכס הודעת
שומה המחייבת אותו לפי
נתוני השומה החדשים
החל מה.1.5.2013 -
כלומר ,החיוב אינו מה1.1-
של אותה שנה כפי שנמסר
לנו -לא תקין.

30.6.2013
בתאריך
הועברה לבעל הנכס הודעת
שומה המחייבת אותו לפי
נתוני השומה החדשים
החל מה1.5.2013 -
כלומר ,החיוב אינו מה1.1-
של אותה שנה כפי שנמסר
לנו -לא תקין.
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מס' פיזי של
הנכס

מועד המדידה

מועד עדכון
נתוני
המדידה
במערכת

פער הזמן בין
מועד המדידה
למועד עדכון
המערכת

בדיקה
האם פער
הזמן סביר

6700260

23.4.2013

1.7.2013

כחודשיים



בדיקת הודעת השומה
שהועברה לבעל הנכס

בתאריך  1.7.2013הועברה
לבעל הנכס הודעת שומה
המחייבת אותו לפי נתוני
השומה החדשים החל מה-
1.5.2013
כלומר ,החיוב אינו מה1.1-
של אותה שנה כפי שנמסר
לנו -לא תקין.

להלן ריכוז הליקויים שנמצאו בבדיקה המפורטת בטבלה שלעיל:
 .1ב 4-מתוך  11מקרים שנדגמו מצאנו כי פער הזמן בין מועד ביצוע המדידה לבין מועד
עדכונּה במערכת היה לא סביר (בין  8וחצי ל 11-חודשים).
הביקורת מציינת כי עדכון מאוחר של נתוני המדידה העדכניים חושפת את העיריה למצב
של צבירת חובות בסכומים גבוהים אשר ייתכן קושי בגבייתם.
 .2ב 2-מתוך  11מקרים שנדגמו מצאנו כי תוצאות המדידה לא עודכנו במערכת כלל.
בבדיקתנו נמצא כי בשני המקרים ,השטח הנמדד היה נמוך מזה שמעודכן במערכת ,קרי,
יש לזכות את בעל הנכס.
 .3ב 4-מתוך  11מקרים שנדגמו נשלחה הודעת שומה לבעל הנכס בעקבות המדידה שנערכה
בנכס .הסכום לחיוב/זיכוי שבהודעת השומה חושב החל מתאריך  1.5.2013ולא מתאריך
 1.1.2013כפי שנמסר לנו שמבוצע.
 .3ערכנו בדיקה מדגמית בגין  12נכסים קיימים שנמדדו במהלך שנת  2013שבה בדקנו את
נאותות החיוב בארנונה בתקופה ( 1חודשים ינואר-פברואר) בשנת  ,2014לאחר מדידת
הנכסים על ידי חברת המדידות– בבדיקה ערכנו השוואה בין הסכום לחיוב בהתאם לחישוב
בלתי תלוי של הביקורת לבין הסכום שחויב בפועל לפי אסמכתאות שקיבלנו ממערכת
האוטומציה .להלן ממצאינו:
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שנת  - 2014תקופה ( 1ינואר-פברואר)

מס' זיהוי פיזי
של הנכס

סכום לחיוב לפי חישוב בלתי
תלוי של הביקורת

סכום שחויב בפועל

הפרש

ארנונה
לחיוב

הנחות

סה"כ

ארנונה
לחיוב

הנחות

סה"כ

40700801400

1,320.2

-

1,320.2

1,320.3

-

1,320.3

10.1

40700801000

776.8

-

776.8

776.9

-

776.9

10.1

18904001800

781.2

()703.1

78.1

781.2

()695.1

86.1

18

41501302000

931.8

-

931.8

931.9

-

931.9

10.1

43901001100

955.2

-

955.2

1,000.7

-

1,000.7

245.5

43901001200

1,028.9

-

1,028.9

1,069.7

-

1,069.7

240.8

616.9

-

616.9

745.7

-

745.7

128.8

-

740.4

740.5

-

740.5

10.1

-

1,242

1,242

-

1,242

-

-

1,383.5

-

1,383.5

-

-

1,597.5

-

1,597.5

-

41503000700

41600500900

740.4

23301210000

1,242

6700230

1,383.5

1,383.5

6700250
1,597.5

1,597.5

6700260
1,419.9

-

1,419.9

1,419.9

-

1,419.9

-
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שנת  - 2014תקופה ( 1ינואר-פברואר)

מס' זיהוי פיזי
של הנכס

סכום לחיוב לפי חישוב בלתי
תלוי של הביקורת

ארנונה
לחיוב

הנחות

סה"כ

סכום שחויב בפועל

ארנונה
לחיוב

הנחות

הפרש

סה"כ

 1הפרש לא מהותי הנובע ככול הנראה מעיגולי ספרות.
 2ההפרש נובע מכך שממצאי המדידה לא עודכנו במערכת.

מהטבלה שלעיל עולה כי ברוב המוחלט של הנכסים שנדגמו ,חיוב הארנונה בתקופה  1בשנת
 2014הינו נאות.
המלצות:

המלצה

דירוג ההמלצה

.9

יש להקפיד לעדכן את נתוני המדידה במערכת סמוך ככול שניתן
למועד ביצוע המדידה בפועל.

גבוה

.10

יש לעדכן את נתוני המדידה במערכת בכל המקרים ,כלומר גם
במקרים בהם ההפרש בין הנתונים במערכת לנתוני המדידה
לכאורה אינו מהותי.

גבוה

.11

יש לחדד את הוראות העבודה מול חברת המדידות ולהקפיד לקבל
מהם צילומים של חריגות בנייה שנמצאו בעת המדידה.

גבוה

ח .מפעלים
כללי
בבית שמש קיימים  4אזורי תעשייה ובהם מפעלים שונים ,כגון :מנועי בית שמש ,פוליפח ,מפעל
נשר ועוד ,המחויבים בארנונה על פי קודי סיווג הנכסים הייחודיים להם.
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לפני מספר שנים החל תהליך של מדידת המפעלים וכלל הנכסים הנמצאים באזורי התעשייה
בעיר על ידי חברת מדידות חיצונית .תהליך המדידה מבוצע על מנת לעדכן את שטחי הנכסים
לפיהם מבוצעת הגבייה ובכך למקסם את פוטנציאל גביית הארנונה משטחי תעשייה ומסחר.
לדוגמה ,נמסר לנו על ידי מנהל ההכנסות והארנונה כי מדידת אזור התעשייה המערבי בעיר
תביא לגידול של כ 600-אלפי ש"ח בהכנסות מארנונה ,בעוד שהמדידה עצמה עלתה כ 60-אלפי
ש"ח בלבד.
הליך המדידה ועדכונּה במערכת מבוצע כפי המפורט בפרק  5לעיל בנושא נכסים קיימים.
ממצאים
 .1בדקנו מדגמית  3מפעלים שנמדדו בשנת  ,2013וערכנו התאמה בין השטחים לחיוב שנמדדו על
ידי חברת המדידות לבין השטחים שעודכנו במערכת והמשמשים ליצירת החיוב .להלן
ממצאינו .בהתאם לצו המיסים ,העירייה מחייבת בנכסים המוגדרים כעסקים 200 ,מ"ר בלבד
יתרת המטרים מעל  200מטרים מועברים ומחוייבים לפי תעשיה רגיל ()303
 .1.1אספרסו בר – מס' נכס :5112500

קוד 303

קוד 353

קוד 354

קוד 355

קוד 706

(תעשייה)

(גלריה
בתעשייה)

(מחסן
בתעשייה)

(סככה
בתעשייה)

(קרקע
תפוסה)

לפי מדידה
(במ"ר)

1,080.57

109.9

252.45

18.04

2,215.82

מעודכן
במערכת
(במ"ר)

1,133.02
=()1080.57+52.45

ממצאי
הבדיקה



109.9

200

18.04







2,215.82



מפעל שטראוס גרופ בע"מ – מס' נכס :5128000
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קוד
304

קוד
307

קוד 303

(מלא
כה)

(משרד
)

(תעשייה)

לפי
מדידה

15.93

981.53

188.89

קוד 353

קוד 354

קוד 355

(סככה
(מחסן
(גלריה
בתעשייה בתעשייה בתעשייה
)
)
)

21.41

1,592.34

440.71

(במ"ר)
מעודכן
במערכת

=2,389.8
()15.93+981.53+1392.34

188.89

-

21.41

200

440.71

(במ"ר)
 ל
א
ממצאי
הבדיקה

ת

ו
א
ם









בהתאם לנתונים המופיעים בטבלה לעיל אנו רואים כי יש התאמה בין המדידות בפועל
לבין הרישומים במערכת והבדיקה תקינה.

 .1.2ביומטריקס בע"מ – מס' נכס :3128501

קוד 303

קוד 353

(גלריה
(תעשייה)
בתעשייה)

לפי
מדידה

-

173.11

קוד 354

קוד 355

(מחסן
בתעשייה)

(סככה
בתעשייה)

971.22

1,569.7

44

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2014

קוד 303

קוד 353

(גלריה
(תעשייה)
בתעשייה)

מעודכן
במערכת
(במ"ר)
ממצאי
הבדיקה

771.22
(971.22-
)200



173.11



קוד 354

קוד 355

(מחסן
בתעשייה)

(סככה
בתעשייה)

1,569.7

200





בהתאם לנתונים המופיעים בטבלה לעיל אנו רואים כי יש התאמה בין המדידות בפועל
לבין הרישומים במערכת והבדיקה תקינה.

ביקורת מיצוי הכנסות ממשרד החינוך
 .1מבוא
 .1.1רקע כללי -מימון פעולות החינוך
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השתתפות משרדי הממשלה בהכנסות הרשויות המקומיות היא אחד ממקורות המימון
החשובים ביותר ברשויות המקומיות .בנוסף למענק הכללי המועבר ממשרד הפנים ,מממנים
משרדי ממשלה הייעודיים ,כגון :משרד החינוך ,שירותים ממלכתיים שבתחום סמכויותיהם
ואשר מוענקים בפועל ע"י הרשויות המקומיות ובתחומן.
משרד החינוך מעביר תשלומי השתתפות בפעולות החינוך לרשות ,לרבות תשלומים בגין
הסעת תלמידים ,ובגין במתן שירותי מזכירות ושרתים בבתי הספר היסודיים ובעלות תפעול
בתי ספר תיכוניים וכיו"ב.
מערכת החינוך ממומנת בעיקרה על ידי משרד החינוך ,בהתאם לכללים וקריטריונים שנקבעו
על ידו למימון כל אחת משכבות הלימוד והפרויקטים במערכת החינוך.
העירייה רשאית על פי שיקול דעתה ,בהתאם להחלטות שהתקבלו במליאת המועצה ועל
בסיס המשאבים העומדים לרשותה ,להוסיף ממשאביה העצמיים ,למימון תחומים מסוימים
בהתאם למדיניותה.
אופן ההתחשבנות של משרד החינוך (להלן" :המשרד") עם רשויות מקומיות מעוגן בחוברת
הנחיות שמפיק המשרד מדי שנה .בחוברת מפורטים התקנים המחייבים בפונקציות השונות,
הקריטריונים להשתתפות המשרד בהוצאות הרשויות המקומיות בתחומים השונים וכן גובה
התעריפים לפיהם נקבע הסכום לתשלום.
 .1.2הביקורת נערכה על גני ילדים ועל בתי הספר היסודיים.
 .1.3בשנה"ל תשע"ה קיימים בעיר בית שמש  73גני ילדים ובהם  1,752ילדים בגילאי .3-6
 .1.4סה"כ המימון העירוני של גני ילדים ובתי הספר היסודיים בעיר עומד על
 .₪16,357,296חלק ממימון זה נובע משיטת התקצוב של משרד החינוך (חלק מהמימון
מוטל על הרשות המקומית) וחלק כתוצאה מהתנהלות העירייה.

 .2מטרות הביקורת
הביקורת בדקה אם העירייה מקבלת את השיעור המקסימלי של תשלומי השתתפות משרד
החינוך בהפעלת מוסדות החינוך בעיר ,ואם מקוזזים לעירייה תשלומים שלא לצורך.
הביקורת בדקה האם ניתן היה להגדיל את ההכנסות ממשרד החינוך.
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הביקורת בדקה אם הילדים בעיר משובצים באופן מיטבי במוסדות החינוך השונים.
הביקורת בדקה את תהליכי העבודה בעירייה ,הנחוצים לצורך מקסום התקבולים ,ותהליכי
הבקרה על ההחזרים.
המלצות לשיפור וייעול התהליכים בכל בקשור לדיווחים למשרד החינוך בגין תלמידי העיר
במטרה לקיים בקרה נאותה אחר הדיווחים ולמכסם את הכנסות העירייה ממשרד החינוך.
יודגש ,כי נושא הכנסות העירייה מהסעות תלמידים אינו נכלל בהיקף הביקורת ולא נבדק
במסגרת דו"ח זה.
 2.1המקור החוקי
חוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות לשנים .2013-2014
חוברת הנחיות רישום לגני ילדים לשנה"ל תשע"ד שהופקה על ידי אגף אמח"י במשרד החינוך.
חוק לימוד חובה ,התש"ט – .1949

 .3שיטת הביקורת
הביקורת ערכה שיחות עם בעלי התפקידים הבאים:


גב' רונית רענן – מנהלת אגף החינוך.



מר אלקנה הופמן – תקציבן אגף חינוך.

הביקורת הפיקה נתונים ממערכת מית"ר .הפיקה את נתוני שיבוץ תלמידי הגנים לשנת תשע"ד
ממערכת האוטומציה ,הפיקה את נתוני דו"חות משרד החינוך מאתר או"ח לעניין זכאות שכר
לימוד לגני ילדים ועיינה בנתוני מערכת השכר של העירייה.

 .4היקף הביקורת
הביקורת בחנה את מיצוי הכנסות עיריית בית שמש (להלן" :העירייה") ממשרד החינוך בשלבי
החינוך הבאים:
א .גני ילדים – גיל הרך.
ב .בתי ספר יסודיים.
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הביקורת בחנה את תהליכי ההתחשבנות דיווח ,בקרה ושלמות בנושאים הבאים:
א .התאמת מספר תלמידים בפועל לבין הדיווח והמצבת של משרד החינוך בכל שכבות הגיל.
ב .נאותות תקצוב "סל לתלמיד" – חומרים ,תלמיד עולה ,אגרות שכפול וכד'.
ג .תקציב שרתים ומזכירות.
ד .בדיקת תקצוב גננות וסייעות לגיל הרך.
ה .תקצוב סייעות בחינוך המיוחד.
ו .תקצוב בגין קציני בטיחות (קב"טים) וקב"ס.
ז .התאמה בין הדיווחים לבין ההעברות הכספים בפועל ממשה"ח ,תוך בחינת קיזוזים ותוספות.
כמו כן ,הביקורת בדקה את הכנסות העירייה ממשרד החינוך לשנות הלימוד תשע"ג ותשע"ד ,בכל
אחת מהשנים ,בהתאם לחוברת שפרסם משרד החינוך "השתתפות משרד החינוך בתקציב
הרשויות המקומיות  "2013ו"השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות "2014
(להלן" :חוברת המשרד" או "החוברת").

 .5עיקרי הממצאים
 .5.1בגני ילדים מצאנו כי למרות שתקציבן אגף החינוך הפיק דו"ח ממערכת דו"חות גני ילדים
ממנו עלה כי  2גני ילדים היו ללא אישורי בטיחות ,הנושא לא טופל באגף גני ילדים והערת
הביניים של הביקורת בעת עריכתה תרמה לטיפול בנושא וכתוצאה מכך מנעה הביקורת
הפסד לעירייה בסך של כ.₪ 478,000 -
תגובת תקציבן אגף חינוך :הביקורת תרמה לזירוז התהליך אך הנושא הזה היה מטופל
במהלך השנה.
 .5.2כמו כן ,מבדיקת דו"ח החריגים עולה ,כי  2ילדים בגן חינוך מיוחד לא נקלטו במערכת המידע
של משרד החינוך ,אי-לכך הגן לא עמד בתקן המינימלי של כמות ילדים המאושרת לפתיחת
גן .גם במקרה זה הטיפול בתיקון הנתונים במערכת המידע של משרד החינוך לא הגיע
לסיומו מחמת העדר ידע.
במהלך עריכת הבדיקה ,הביקורת התריעה על חשש מאובדן התקבולים ונמנע הפסד כספי
של תקציב שכר סייעת לגן בגובה של כ.₪ 76,000 -
תגובת תקציבן אגף חינוך :גם כאן הביקורת תרמה לזירוז התהליך אך בפועל הכסף היה
נגבה.
 .5.3נמצא כי הוצאות השכר בגין סייעות בגני ילדים גבוהות ב כ ₪ 1,072,000 -מתקציב משרד
החינוך הנקבע על בסיס שכר סייעת ממוצע בהתאם לכמות הגנים בעיר לגן הפועל  6ימים
בשבוע ,בתוספת של  17%בגין עלות סייעת מחליפה .בפועל נמצא ,כי העירייה מעסיקה
סייעות מחליפות רבות ולא סייעות קבועות ,עובדה הגוררת עלויות גבוהות ,הן בהיבט
תשלום שכר לעובדות חדשות והן בהיבט של עלויות גיוס עובדים ,ניהול הסייעות ותהליכי
השכר.
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הומלץ להנהלת העירייה לבחון מחדש את מדיניותה בנושא העסקת הסייעות.
תגובת תקציבן אגף חינוך :דיון בנושא גנים לא תקניים הובא לידיעת הנהלת העיר.
 .5.4הביקורת מצאה כי תקציבן החינוך מבצע בקרות בתהליך לוודא כי מבוצעות כל הבדיקות
הנדרשות עם זאת הביקורת סבורה כי בקרה זו אינה מספקת.
 .5.5הביקורת ממליצה למח' גני הילדים לוודא טיפול בדו"חות החריגים העולים מדו"חות
הבקרה שמפיק תקציבן האגף ולוודא שמספר ילדי הגנים כפי שנקלטו במשרד החינוך
תואם למספר הילדים בפועל על מנת למנוע בעתיד אובדן כספים מיותרים ,כך ימנע מצב
בו מופקים דו"חות חריגים אולם לא נבדק מה נקלט ומה לא נקלט ,מה מתקבל ומה לא
מתקבל וכל העניין למעשה "נופל בין הכיסאות".
 .5.6בבתי הספר היסודיים  -הביקורת מצאה פער קטן של כ ₪ 24,000 -בתקצוב אגרת שכפול,
חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות ,פער זה נובע מפערים בין מספר הילדים בפועל בבתי
הספר לבין נתוני מספר הילדים המופיעים במערכת המידע של משרד החינוך על-פיו נקבע
תקצוב העירייה.
תגובת תקציבן אגף חינוך :הפערים הינם מזערים ביותר וזאת גם הודות לטיפול הקודם
של סגנית הגזבר הגב' מונט עדן.
 .5.7כמו כן נמצא פער של  7ילדים בין נתוני העירייה לנתוני משרד החינוך (ילדים שלא
מדווחים) וכתוצאה מכך קיים חוסר של כ -כ ₪ 21,000 -בגין סעיף שרתים ו כ₪ 7,400 -
בסעיף מזכירים.
תגובת תקציבן אגף חינוך :דיווח על ילדים למשה"ח הינו באחריות בתי הספר כמו כן
הפער מזערי ביותר.
 .5.8הביקורת מצאה כי הוצאות השכר בגין קב"סים גבוהות ב כ ₪ 195,725 -מהתקציב של
משרד החינוך.
מאחר ומחד העסקת הקב"סים הינה לפי התקן ומאידך עלות שכרם גבוהה ב כ43% -
מגובה עלות השכר למשרת קב"ס בעוד השתתפות העירייה הרצויה הינה  ,25%זאת לפי
תחשיבי משרד החינוך ,מומלץ כי העירייה תבחן את מדיניותה בנושא גובה השכר של
העסקת הקב"סים.
תגובת תקציבן אגף חינוך :מרבית החריגה נובעת מתוספות בגין ותק וגמולים.
 .5.9עפ"י הערכת הביקורת ,ניתן לומר כי מבחינת כוח האדם העירייה מתנהלת בצורה טובה.
 .5.10הביקורת מצאה כי בנושא של מקסום ההכנסות ,העירייה פעלה באופן מיטבי בכל הנוגע
לבתי הספר היסודיים וקיבלה כמעט את כל הכספים שאותם יכלה לקבל.
 .6פירוט הממצאים
מידי שנה מפרסם משרד החינוך חוברת המרכזת את התבחינים להשתתפות משרד החינוך
בנושאים השונים בתקציב הרשויות המקומיות.
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על מערכת החינוך העירונית על כל שכבותיה לדווח למשרד החינוך מידי שנה ,דיווחים פרטניים
על היקף פעילותה ומספר התלמידים הלומדים במערכת החינוך העירונית.
משרד החינוך מעדכן את הנתונים כפי שדווחו על ידי מערכות החינוך בעירייה ,ובהתאם לכך
מעביר את התשלומים שחושבו על ידו לעירייה.
לפי סעיפים  2ו  10.5 -לחוברת ההנחיות המופקת מידי שנה על ידי אגף אמח"י במשרד החינוך
בשם "רישום לגני ילדים – התשע"ה" ,אגף אמח"י לא ידון בבעיות של אי קליטת תלמידים ואי
העברת תשלומים מחודש יוני  2015ואילך.
לאור זאת ,יש לוודא את התאמת כל הדיווחים שדווחו למשרד החינוך לנתונים הקיימים
והמדווחים במערכת החינוך העירונית ,וכן ,יש לעקוב ולוודא קבלת מלוא התקבולים המגיעים
ממשרד החינוך.
משרד החינוך מתקצב את העירייה בגין כל אחד מהתלמידים הלומדים בעיר ,על פי "מפתחות
כלכליים" שנקבעו על ידו .העירייה יכולה לקבוע מדיניות של הגברת המשאבים למערכת החינוך,
ולהוסיף תקציבים.
מומלץ שתוספת תקציבית זו צריכה להיות לאחר שנעשו מאמצים למקסם את התקבולים
המגיעים לעירייה ממשרד החינוך ,ובבחירה מושכלת של העירייה ,לגבי הקצאת המשאבים
במערכת החינוך בעיר.

 6.1רקע כללי
להלן פירוט התלמידים במוסדות החינוך בעיר בית שמש לשנת הלימודים תשע"ה על פי רישומי
העירייה שהועברו לביקורת:
גני ילדים :

זרם החינוך

טרום חובה

חובה

ממ"ד

630

606

ממלכתי

209

190

ח .מיוחד

59

99

סה"כ

898

895
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חינוך יסודי :

זרם החינוך

מספר תלמידים

ממ"ד

2,856

ממלכתי

933

ח .מיוחד

206

סה"כ

3,995

 6.2מערכות מידע
לצורך ביצוע הביקורת נעזרנו במערכות המידע הייעודיות המשמשות את משרד החינוך
והעירייה לביצוע דיווחים ,איתור נתונים ובדיקת הנתונים המופיעים במערכות השונות:
6.2.1

מערכות של משרד החינוך



מית"ר (מערכת תשלומים מאוחדת) :אתר מית"ר מספק מידי חודש מידע (שחלקו ניתן
לצפייה לכלל הציבור) על תשלומים המגיעים לרשות .במהדורה הנוכחית מוצגים דו"חות
החישוב של "מערכת תשלומים מאוחדת" בגין שכר לימוד לעל-יסודיים ,גני ילדים ,שרתים
ומזכירים בבי"ס יסודיים ,שרות פסיכולוגי ייעוצי ועוד.



אתר או"ח :מערכת דו"חות גנים לרשויות ובעלויות ומערכת דו"חות מצבת תלמידי גני ילדים
לרשויות ובעלויות :במערכות הללו מוצגים מצבת התלמידים בגני ילדים בכל חודש ,דו"חות
תלמידים שנרשמו ברישום כפול ודו"חות אודות דיווחים שגויים .לצורך עיון בנתונים יש
לקבל סמל מוטב ,קוד משתמש וסיסמה למערכת או"ח.

6.2.2

נתונים ומערכות עירוניות
מערכת האוטומציה :משרד החינוך מתקצב את הרשויות המקומיות על בסיס
מספר הילדים הרשומים בכל אחד מגני הילדים בעיר .על מנת שמשרד החינוך
יתוודע למספר הילדים בעיר יש לדווח בראשית השנה באמצעות מערכת
האוטומציה .על הרישום לכלול את פרטי הילדים ופרטי הגן בו הם לומדים.
51

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2014

6.2.3

טיפול משרד החינוך בדיווחי העירייה
משרד החינוך עורך הצלבות של נתונים שנמסרו לו מכל אחת מהרשויות
המקומיות (על מנת לא לשלם פעמיים עבור כל תלמיד) בהשוואה לנתונים
הרשומים במרשם האוכלוסין באותה עת .הוא מאשר/או לא מאשר את הגן בו
לומדים התלמידים שכן מידי שנה יש להמציא אישור בטיחות להפעלת כל אחד
מגני הילדים הפועלים.
במידה וגן ילדים לא אושר ע"י משרד החינוך ,המשרד לא יעביר תשלומים
לעירייה כלל עבור כל התלמידים שנמצאים בגן.
מידי חודש מעביר משרד החינוך  3דו"חות עיקריים:
א.

דו"ח מפורט עם שמות התלמידים שנרשמו ונקלטו במחשבי המשרד.

ב.

דו"ח המצביע על כל השגויים בגינם לא קיבלה העירייה כסף.

ג.

דו"ח (ממית"ר)-פירוט הכספים שהועברו לעירייה בגין גני ילדים.

עלות הפעלת מערכת החינוך בעירייה
להלן נתוני הכנסות והוצאות העירייה בנושא חינוך על פי נתוני תקציב וביצוע לשנת :2014

הכנסות לשנת 2014
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תקציב שנתי

סעיף תקציבי

ביצוע בפועל

מינהל חינוך

0

368,710

גנ"י חובה

15,074,294

19,020,473

גנ"י טרום חובה

14,927,503

9,856,396

מעונות ופועטונים

1,297

2,868

גני מועדון וצהרונים

20,600

21,435

גנ"י לחנ"מ

90,997

100,555

קיטנות גנ"י

0

36,834

בי"ס יסודי

11,346,494

9,468,249

חנ"מ

12,538,897

14,241,694

חוגים למחוננים

1,455,798

1,964,784

קיטנות

0

1,122,258

אוניברסיטה

508,692

666,372

קב"ט ובטחון מוס"ח

3,495,295

3,419,246

מרפ"ד

52,294

88,701

שפ"ח

3,871,297

3,987,394

רווחה חינוכית

1,194,502

1,740,073

קב"ס

865,798

1,125,465

הסעות

-2,723,205

1,827,052

אחר

420,000

302,060

חינוך מבוגרים

44,405

37,297

תרבות  -לא קשור לחינוך

4,434,319

3,144,575

סה"כ

73,065,687

72,542,489
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להלן ריכוז נתוני ההוצאות לשנת 2014
סעיף תקציבי

ביצוע בפועל

תקציב שנתי

מינהל חינוך

5,714,608

5,741,347

גנ"י חובה

16,148,492

23,472,971

גנ"י טרום חובה

15,051,295

9,820,218

גנ"י חנ"מ

2,179,100

2,131,142

קיטנה לגנ"י

255,300

260,015

חינוך יסודי

16,566,051

16,060,296

יסודי חנ"מ

30,561,499

32,946,269

חוגים למחוננים

474,630

2,111,773

ישיבות ות"תים

2,243,914

4,174,473

חינוך משלים

6,859,715

7,279,639

קיטנות

845,342

1,111,051

עי"ס עיוני

33,001

138,459

עי"ס מקצועי

104,705

0

עי"ס חקלאי

1,144,800

1,136,984

עי"ס מקיף

2,037,898

2,217,519

אוניברסיטה

676,901

666,111

ישיבות גבוהות

400,000

558,983

שמירה מוס"ח

570,774

706,421

מרפ"ד

371,989

307,020
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שפ"ח

5,105,900

5,027,911

רווחה חינוכית

2,615,700

3,130,665

קב"ס

1,649,500

1,974,205

הסעות

1,741,100

2,443,111

אחר

609,645

630,559

חינוך מבוגרים

1,370,002

1,356,681

סה"כ

115,331,861

125,403,822

סיכום הוצאות מול הכנסות אגף החינוך לשנת 2014

תקציב

סה"כ ביצוע

הוצאות

115,331,861

125,403,822

הכנסות

73,065,687

72,542,489
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 .7תהליכי עבודה בנושא בקרה אחר קבלת הכספים ממשרד החינוך
 7.1בקרה אחר הדיווחים למשרד החינוך
תקן
משרד החינוך מעביר את כספי התקצוב לרשויות המקומיות על בסיס הדיווחים שהעבירו
הרשויות ,כפי שנקבע בנוהל תקצוב הרשויות המקומיות של המשרד .הדיווח מבוצע
באמצעות אתרי האינטרנט הייעודיים ,ובדיקת הזכאות מבוצעת באופן ממוחשבת.
תקצוב הרשות תלוי במספר קריטריונים כדלהלן :מספר התלמידים הלומדים במוסדות
החינוך שבבעלות הרשות ,מספר הכיתות בכל מוסד חינוך ,אישור פתיחת המוסד לאחר
בדיקת עמידה בקריטריונים ועוד.
על הרשות לוודא כי הדיווח שהעבירה למשרד החינוך מלא ומעודכן בכדי להבטיח כי
כספי התקצוב יועברו במלואם לרשות ,על בסיס עמידה בקריטריונים.

ממצאי הביקורת
הביקורת ביקשה לבחון את תהליכי הבקרה הנהוגים בעירייה בכדי להבטיח את שלמות
הנתונים המתקבלים במשרד החינוך ועדכונם השוטף.

7.1.1

נהלי עבודה
לא הוגדרו נהלי עבודה כתובים באשר לאופן הדיווח למשרד החינוך וביצוע מעקב ובקרה
אחר קבלת כספי התקצוב.
לא נקבעו תהליכי עבודה ועמידה בזמנים באשר לביצוע הפעולות הבאות :איסוף הנתונים
ממוסדות החינוך השונים ,ריכוז הנתונים במשרדי העירייה ,בקרה על שלמות הנתונים
מול מוסדות החינוך ,העברת הנתונים למשרד החינוך ,בקרה כי הנתונים במשרד החינוך
התקבלו בשלמות ,בקרה תקופתית אחר עדכוני הנתונים ובקרה אחר קבלת הכספים
בהתאם לעמידה בקריטריונים על פי נתוני התלמידים במוסדות הלימוד בפועל.
סיכון
בהעדר נהלי עבודה ברורים ומוגדרים ,נחלשת הבקרה אחר תהליכי העבודה של עובדי
אגף החינוך בכל הקשור לדיווח הנתונים למשרד החינוך הקובעים את השתתפות המשרד
בתקצוב העירייה ומעקב אחר קבלת התקציבים במלואם ,ובעקבות כך העירייה חשופה
להפסדים כספיים.
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המלצות
א .מומלץ להגדיר נהלי עבודה כתובים בכל הקשור להתנהלות העירייה מול משרד
החינוך ,בין היתר :לאיסוף הנתונים ממוסדות החינוך השונים ,ריכוז הנתונים
במשרדי העירייה ,בקרה על שלמות הנתונים מול מוסדות החינוך ,העברת
הנתונים למשרד החינוך ,בקרה כי הנתונים במשרד החינוך התקבלו בשלמות,
בקרה תקופתית אחר עדכוני הנתונים ובקרה אחר קבלת הכספים בהתאם
לעמידה בקריטריונים על פי נתוני התלמידים במוסדות הלימוד בפועל.
ב .נהלי העבודה יופצו בין כל הגורמים הרלוונטיים לתהליך.
תגובת תקציבן אגף החינוך :כתקציבן פעלנו לווידוא כפי שהונחיתי מהעבר .כמו כן
התהליך מתבצע כמעט בצורה מיטבית כפי שנובע מדו"ח זה.
7.1.2

טיפול בדו"חות חריגים
משרד החינוך מפרסם את נתוני התלמידים הקובעים לצורך קביעת הזכאות לתקצוב
הרשות באתר מידע ייעודי הזמין ברשת האינטרנט .גישה לאתר האינטרנט ניתנה לכל
רשות באמצעות קוד גישה אישי .באתר ניתן להפיק דו"חות חריגים ולאתר באופן מהיר
את הסיבות בגינן העירייה אינה מתוקצבת במלוא הסכומים על פי מספר מוסדות הלימוד
בעיר ומספר התלמידים הלומדים בהם בפועל.
בין יתר החריגים בדו"חות השגויים מאתר האינטרנט הייעודי ניתן למצוא :תלמידים
הרשומים בשני מוסדות חינוך שונים (בערים שונות) ,תלמידים שכתובתם כפי שדווחה על
ידי העירייה אינה זהה לכתובת במרשם האוכלוסין במשרד הפנים ,גנים שלא קיבלו
היתר ,וכדומה.
משרד החינוך עורך הצלבות בין הנתונים השונים שהתקבלו מהרשויות השונות ומפיק את
דו"חות החריגים באופן אוטומטי .על הרשויות לבחון את הסיבות לחריגים ולעדכן את
הנתונים.
ממצאי הביקורת
מהביקורת עולה ,כי ביום  6.12.14הפיק תקציבן האגף דו"ח חריגים לגני הילדים ,ממנו
עלה כי ,על פי רישומי משרד החינוך ,שני גנים בחינוך הרגיל בבית שמש היו ללא אישורי
בטיחות ועוד גן אחד בחינוך המיוחד שאינו מאושר במלואו.
דו"ח שגויי זכאות בגני הילדים שהפיקה הביקורת בתאריך  20.1.15הצביע על כך ,שעל
פי נתוני משרד החינוך ,הנתונים מופיעים עדיין כשגויים ,כחודש וחצי לאחר מועד
הפקת הדו"ח על ידי העירייה ז"א ,העירייה לא טיפלה בדו"חות החריגים ולא הועברו
המסמכים הנדרשים לאישור משרד החינוך.
להלן העתק דו"ח השגויים:

הופק
יומיים
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סה"כ 70
ילדים שאינן
מתוקצבים

משמעות:
העירייה הייתה עלולה להפסיד כספים המגיעים לה בדין בשל בקרות מוחלשות.
 2 .1גנים שאינם מאושרים – כ ₪ 478,000 -בשנה.
 2 .2ילדים שאינם מתוקצבים כילדי השלמה – כ ₪ 17,000 -בשנה.
סה"כ הפסד כספי לעירייה – כ.₪ 495,000 -
בתאריך  22.1.15הביקורת נפגשה עם רכזת רישום ושיבוץ ילדי גני הילדים על מנת
להתריע על אובדן תקבולים העלול לנבוע לעירייה מחמת העדר ידע ואי טיפול בדו"חות
השגויים.
[יצוין כי תקציבן אגף החינוך בעירייה הינו הגורם היחיד אשר בקי בשימוש נכון באתר
המידע שמפרסם משרד החינוך ודו"חות החריגים באתר].
בעקבות אותה פגישה ,רכזת רישום ושיבוץ ,התגייסה לטפל בשגויים ובתקבולים
המגיעים.
לאור הדברים המוצגים לעיל ,ברור אפוא ,שלא נערכת בקרה מספקת ויסודית מידי חודש
בחודשו על היקף התקבולים ממשרד החינוך ,דבר היוצר מצב בו העירייה עלולה להפסיד
כספים המגיעים לה בדין בשל בקרה מוחלשת.
כמו כן ,לדעת הביקורת ,תלות והישענות על פעולות המעקב והבקרה של תקציבן האגף
בלבד ,פוגעת בשלמות הבקרה ופעולות ודיווחים עשויים "ליפול" בין מנהל אגף גני ילדים
לתקציבן ולגרום לאי קבלת כספי התקצוב במלואם ,כמתואר לעיל.
המלצות
מומלץ להנחות את מנהלת מחלקת גני הילדים ו/עובדי המחלקה להפיק דו"חות חריגים ממאגרי
המידע הרלוונטיים חודש בחודשו ,לבחון את החריגים והסיבות להיווצרותן.
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עובדי מחלקת גני הילדים בעירייה יגישו דו"חות מידע מעודכנים למשרד החינוך ויוודאו כי
הדו"חות הגיעו לגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך וכי הם מטופלים ועודכנו בהתאם.
מומלץ לשמור את דו"חות החריגים התקופתיים שהופקו ואת האסמכתאות המעידות על עדכון
הנתונים והטיפול בחריגים.

 .8בחינת השתתפות משרד החינוך
 8.1נושאים כלליים  -אגרת שכפול חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיה
א .שיטת התקצוב של משרד החינוך
שיעור השתתפות
השתתפות המשרד הינה על פי מדד הסוציואקונומי של הרשות המקומית ובהתאם
לאשכולות שאושרו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
העיר בית שמש מדורגת במדד סוציואקונומי באשכול  ,3ובהתאם שיעור ההשתתפות של
משרד החינוך נקבע על .80%
גובה ההשתתפות
בהתאם לחוברת ,גובה השתתפות משרד החינוך בגין אגרת שכפול נקבע כמפורט להלן
(כל הנתונים לשנת לימודים):
 .1אגרת שכפול –
פר כיתה  ₪ 850 -לכיתה בחינוך היסודי.
פר תלמיד  ₪ 33 -לתלמידי בחינוך היסודי ,חטיבות הביניים ובחינוך העל יסודי.
 .2אגרת שכפול יוח"א -
 ₪ 280לכיתה.
 .3חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות –
גני חובה – גילאי  77 5ש"ח
 58ש"ח
חינוך יסודי
 80ש"ח
חטיבות ביניים
 59ש"ח
חטיבה עליונה
ערכנו השוואה בין התקבולים ממשרד החינוך בגין חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות על
פי מספר התלמידים ,לבין מספר התלמידים בפועל כפי שהתקבלו מהעירייה .להלן
תוצאות הבדיקה:
שנת הלימודים תשע"ד
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8.1.1

אגרת שכפול פר תלמיד (קוד נושא )233

סמל
מוסד

שם מוסד

סכום ששולם
ממשרד
החינוך
()80%

מספר
תלמידים
עפ"י
נתוני
העירייה

מספר
הפרש
התלמידים
משמעות
במספר
לפיו הועבר
התקציב התלמידים כספית

 110056עדיהו

2,402.40

93

91

2

52.8

 110064אליקים

2,244.00

95

85

10

264

 111179לוי אשכול

7,735.20

320

293

27

712.8

 112078זאב ז'בוטינסקי

3,616.80

152

137

15

396

 112334לוין

7,365.60

277

279

-2

-52.8

 113522הרב מאיר עוזיאל

8,448.00

355

320

35

924

 113530מנחם בגין

7,656.00

309

290

19

501.6

 113639מ"מ רמת בית
שמש

3,801.60

1

26.4

422.4

145

144

 114165תורני אורות בנים

9,847.20

389

373

16

 114355אתרוג ממ"ד

4,936.80

203

187

16

422.4

 131052תורני אורות בנות

9,847.20

374

373

1

26.4

 172023הראל ממ"ד

8,923.20

342

338

4

105.6
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סמל
מוסד

מספר
תלמידים
עפ"י
נתוני
העירייה

סכום ששולם
ממשרד
החינוך
()80%

שם מוסד

מספר
הפרש
התלמידים
משמעות
במספר
לפיו הועבר
התקציב התלמידים כספית

 194472אהבת ישראל בנים 9,847.20

391

373

18

475.2

 246033אהבת ישראל בנות

9,266.40

385

351

34

897.6

סה"כ

95,937.6

3,830

3,634

196

5,174.4

8.1.2

סמל
מוסד

חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות (קוד נושא  - )185חינוך יסודי

שם מוסד

סכום ששולם
ממשרד
החינוך
()80%

מספר
תלמידים
עפ"י
נתוני
העירייה

מספר
הפרש
התלמידים
משמעות
במספר
לפיו הועבר
התקציב התלמידים כספית

 110056עדיהו

4,222.40

93

91

2

92.8

 110064אליקים

3,944.00

95

85

10

464

 111179לוי אשכול

14,848.00

320

320

0

0

 112078זאב ז'בוטינסקי

7,145.60

152

154

-2

-92.8
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סמל
מוסד

שם מוסד

סכום ששולם
ממשרד
החינוך
()80%

מספר
תלמידים
עפ"י
נתוני
העירייה

מספר
הפרש
התלמידים
משמעות
במספר
לפיו הועבר
התקציב התלמידים כספית

 112334לוין

12,760.00

277

275

2

92.8

 113522הרב מאיר עוזיאל

16,518.40

355

356

-1

-46.4

 113530מנחם בגין

14,291.20

309

308

1

46.4

 113639מ"מ רמת בית
שמש

6,681.60
145

144

1

46.4

 114165תורני אורות בנים

18,188.80

389

392

-3

-139.2

 114355אתרוג ממ"ד

9,465.60

203

204

-1

-46.4

 131052תורני אורות בנות

17,307.20

374

373

1

46.4

 172023הראל ממ"ד

15,683.20

342

338

4

185.6

 194472אהבת ישראל בנים

17,864.00

391

385

6

278.4

 246033אהבת ישראל בנות

17,353.60

385

374

11

510.4

סה"כ

176,273.60

3,830

3,799

31

1,438.4

8.1.3

חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות (קוד נושא  – )185גני חובה חינוך רגיל
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סמל
מוסד

שם מוסד

סכום
ששולם
ממשרד
החינוך
()80%

 106419גולן

1,663.20

 106476תמרים

1,047.20

 106625חרובים

1,047.20

 106641נרקיס

1,601.60

 106690ספיר

308.00

 106732חבצלת

862.40

 106914רקפות

1,478.40

 106997חט"צ לוין

1,232.00

 107037אריאל

1,786.40

 107078שיבולת

1,416.80

מספר
תלמידים
עפ"י
נתוני
העירייה

30

20

25

29

23

18

26

24

30

28

מספר
הפרש
התלמידים
במספר
לפיו הועבר
התקציב התלמידים

26

15

17

15

10

8

25

20

27

13

משמעות
כספית

4

308

5

385

8

616

14

1,078

13

1,001

10

770

1

77

4

308

3

231

15

1,155
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סמל
מוסד

שם מוסד

סכום
ששולם
ממשרד
החינוך
()80%

 107086ערבה

1,170.40

 107227חן

1,416.80

 116137ברקת

1,601.60

 122952דרור

1,540.00

 122978דוכיפת

1,786.40

 126748לבונה

1,971.20

 135400יהלום

492.80

 135665אילה חסידה

1,293.60

 158543חרצית

1,355.20

 158550לוז

1,355.20

מספר
תלמידים
עפ"י
נתוני
העירייה

24

27

35

32

32

33

22

33

23

31

מספר
הפרש
התלמידים
במספר
לפיו הועבר
התקציב התלמידים

19

26

23

31

32

21

11

23

26

משמעות
כספית

5

385

1

77

12

924

1

77

-

-

12

924

11

847

10

770

-3

-231

6

462
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סמל
מוסד

שם מוסד

סכום
ששולם
ממשרד
החינוך
()80%

מספר
תלמידים
עפ"י
נתוני
העירייה

מספר
הפרש
התלמידים
במספר
לפיו הועבר
התקציב התלמידים

משמעות
כספית

25

 172577לכיש

1,293.60

 173369מיטל

1,540.00

 180521אופל

1,478.40

 180570בשן

1,478.40

 180646תרשיש

369.60

 180661אלה

1,170.40

 195552חופית

1,108.80

 222729הדסים

1,416.80

 809590דובדבן

1,355.20

25

32

30

31

25

28

24

26

30

15

20

20

20

5

20

18

14

22

10

770

12

924

10

308

11

385

20

616

8

1,078

6

1,001

12

770

8

77
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סמל
מוסד

סה"כ

שם מוסד

סכום
ששולם
ממשרד
החינוך
()80%

37,637.60

מספר
תלמידים
עפ"י
נתוני
העירייה

796

מספר
הפרש
התלמידים
במספר
לפיו הועבר
התקציב התלמידים

567

229

משמעות
כספית

17,633

סה"כ תקצוב בחסר בגין אגרת שכפול חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיה:
.₪ 24,245.8 = 17,633 + 1,438.4 + 5,174.4

תגובת תקציבן אגף החינוך
גם כאן ההפרש הינו מזערי ופועלים תמיד כך שנגיע למיצוי של .100%
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 .9בתי ספר יסודיים
שיטת התקצוב של משרד החינוך
משרד החינוך ממן את שכרם של המורים העובדים בבתי הספר היסודיים.
כמו כן משרד החינוך משתתף במימון מערך שירותי העזר הכוללים שירותי היקף שאינם
שירותי חינוך אך נחוצים לתפעול שוטף ויעיל של המערכת.
במערך שירותי העזר כלולים הנושאים :שרתים ,מזכירים ,סייעות טיפוליות ,אבטחת
מוסדות חינוך ,לבורנטים ,ספרנים ,עובדי אחזקה ,אחראי לציוד אור-קולי ועובדי סיוע.
האחריות על תחזוקת ביה"ס והתפעול השוטף הינה על הרשות המקומית.

א .נתוני כמות הכיתות והתלמידים בבתי הספר היסודיים בעיר בית שמש
על פי הנתונים שהועברו לביקורת ,בעיר בית שמש  183כיתות בבתי הספר היסודיים.
בהתאם ,העירייה זכאית ל 41.22 -משרות שרתים.
להלן פירוט הפערים:

כיתות
שם מוסד

סמל
מוסד

נתוני
העירייה

נתוני משרד
החינוך

אהבת ישראל בנות

246033

14

14

אהבת ישראל בנים

194472

14

14

אליקים

110064

6

5

אתרוג ממ"ד

114355

10

14

הראל ממ"ד

172023

12

13
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הרב מאיר עוזיאל

113522

16

16

זאב ז'בוטינסקי

112078

8

9

חב"ד בית שמש

236299

9

12

לוי אשכול

111179

15

15

לוין

112334

13

12

מ"מ רמת בית שמש

113639

6

6

מנחם בגין

113530

14

14

עדיהו

110056

6

5

שלב חנ"מ למדעי הסביבה

175448

7

7

תורני אורות בנות

131052

12

12

תורני אורות בנים

114165

14

15

176

183

סכום כולל

על פי נתוני ההכנסות ממשרד החינוך ,העירייה קיבלה עלות "שרתים יום חינוך ארוך" (סמל
 )42לפי  176כיתות.

ב .שרתים יום חינוך ארוך (סמל )42
68

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2014

שיטת ההשתתפות – השרתים מועסקים ע"י הרשויות המקומיות .המשרד מעביר תשלום לפי
קריטריונים:
כיתות א'  -ו' =  4.44כיתות =  1משרת שרת.
שיעור ההשתתפות – בהתאם למוסכם השתתפות המשרד היא בעלות  87%של משרה
לתקופה של  12חודשים ,ההשתתפות היא על פי עלות ממוצעת של משרה בדרגה  16 + 6שנות
וותק.
בניהול עצמי –  0.0074משרה לתלמיד מעלות שרת.
במחירי ינואר  – 2014עלות המשרה עומדת על  93,423.48ש"ח לשנה .השתתפות המשרד 87%
  81,278.4ש"ח.משמעות כספית:
תקצוב בחסר שרתים יום חינוך ארוך (סמל )42

פער במספר תלמידים

7

תעריף לחודש

304.46

מספר חודשים

10

תקצוב חסר שנתי

21,312.20

ג .שרתים חינוך מיוחד (סמל )2
משרד החינוך משתתף בעלות שרתים לכיתות החינוך המיוחד.
מבדיקה שערכנו עלה ,כי נתוני כיתות החינוך המיוחד בבתי הספר בעיר בית שמש כפי
שרשומים במשרד החינוך הקובעים לצורך תקצוב העירייה זהים לנתונים שהועברו מאגף
החינוך .כמפורט להלן:

סמל
מוסד

שם המוסד

מספר כיתות
לפי משרד
החינוך

מספר כיתות
כפי שהועבר
מאגף חינוך

הפרש
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סמל
מוסד

מספר כיתות
לפי משרד
החינוך

שם המוסד

מספר כיתות
כפי שהועבר
מאגף חינוך

הפרש

 111179לוי אשכול

3

3

0

 112078זאב ז'בוטינסקי

2

2

0

 112334לוין

2

2

0

 113522הרב מאיר עוזיאל

4

4

0

 113530מנחם בגין

2

2

0

 114165תורני אורות בנים

2

2

0

 114355אתרוג ממ"ד

3

3

0

 175448שלב חנ"מ למדעי הסביבה 7

7

0

 194472אהבת ישראל בנים

1

1

0

 246033אהבת ישראל בנות

2

2

0

28

28

0

סה"כ

לא נמצאו פערים במספר נתוני כיתות החינוך המיוחד נתוני משרד החינוך לנתוני העירייה.
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ד .מזכירים
שיטת ההשתתפות – המזכירים מועסקים ע"י הרשויות המקומיות .המשרד מעביר תשלום
לפי הקריטריון של משרה לכל  14כיתות.
שיעור ההשתתפות – השתתפות המשרד היא בעלות  87%של משרה ,לתקופה של  12חודשים.
ההשתתפות היא על פי עלות ממוצעת של משרה בדרגה  18 + 7שנות וותק.
בניהול עצמי –  0.0024משרה לתלמיד מעלות מזכיר.
במחירי ינואר  – 2014עלות המשרה עומדת על  93,915.6ש"ח .השתתפות המשרד - 87%
 81,706.57ש"ח.
תקצוב בחסר מזכירים יום חינוך ארוך (סמל )43
משמעות כספית:

פער בכיתות

7

תעריף לחודש

105.64

מספר חודשים

10

תקצוב חסר שנתי

7,394.80

תגובת תקציבן אגף החינוך
עיקר התקציב של שרתים ומזכירים נמצא בסעיפי הניהול העצמי פר תלמיד ואי לכך
ההפרש מזערי.

 9.1קציני בטיחות
קצין בטיחות במוסדות החינוך אחראי על כלל מערך האבטחה במוסדות החינוך.
משרד החינוך מתקצב את הרשויות המקומיות בגין העסקת קב"טים על פי המפתח הבא:
 .1לכל  25בתי ספר – משרה מלאה.
.2

לכל  10גני ילדים שווה ערך לבית ספר אחד – משרה מלאה.

עלות הקב"ט לצורך תקצוב העירייה נקבעה בהתאם למתח דרגות  10 + 7שנת וותק – 11
 24 +שנות וותק בתוספת הוצאות סוציאליות ואחזקת רכב בדרגה א' או ב'.
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בעיר  73גני ילדים ו 16 -בתי ספר – בהתאם העירייה זכאית ל 2 -קב"טים.
משרד החינוך מתקצב את העירייה ב 2 -קב"טים  -סה"כ תקצוב בשנת הלימודים תשע"ד
(ספטמבר  – 2013אוגוסט .₪ 185,907 )2014
לא נמצאו פערים בכמות הקב"טים המתוקצבים.

הביקורת בחנה את הוצאות השכר בפועל של העירייה בגין העסקת קב"טים באגף
החינוך.
על פי נתוני דו"ח  66לשנת  ,2014העסיקה העירייה  3קב"טים שונים בשנת  2014בעלות
שכר כוללת שהסתכמה לסך של .₪ 531,889
מבדיקת הביקורת עולה ,כי הוצאות שכר קב"טים באגף החינוך כוללות תשלומי שכר
בגין  3קב"טים ,כאשר אחד הקב"טים ,שעלות שכרו בשנת  2014הסתכמה לסך של
 ,₪ 291,080משמש כיום קב"ט העירייה ולא קב"ט מוסדות חינוך.
המלצה:
מומלץ לעדכן את הנתונים בכל מערכות המידע בעירייה בסמוך לכל שינוי לצורכי בקרה
ומעקב אחר ניצול תקציב העירייה.
בנטרול עלות שכרו של קב"ט העירייה ,סך עלויות שכר הקב"טים במוסדות החינוך בעיר
הסתכמה לסך של .₪ 204,809
בהינתן שהעירייה משתתפת ב 25% -משכר הקב"טים ,חלק עירייה מהתקציב הינו כ-
.₪ 50,000
כלומר ,העירייה מנצלת את תקציב משרד החינוך במלוא בכל הקשור להעסקת קב"טים
במוסדות חינוך.

 9.2קציני ביקור סדיר – קב"סים
קציני ביקור סדיר אחראים על ליווי תלמידים המתקשים להתמודד במוסדות החינוך
במטרה למנוע נשירת תלמידים ממוסדות החינוך בטרם סיימו  12שנות לימוד.
הקב"סים מלווים את התלמידים עד מסלול לימודי חינוכי אשר בעזרתו יוכל לרכוש
תפקיד הולם ולהשתלב בצורה תקינה ומכובדת בצבא ,בשוק העבודה ובחברה.
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הביקורת בחנה את הוצאות השכר בפועל של העירייה בגין העסקת קב"סים באגף
החינוך.
על פי נתוני דו"ח  66לשנת  ,2014העסיקה העירייה  12קב"סים בשנת  2014ב11.88 -
משרות – בעלות שכר כוללת שהסתכמה לסך של .₪ 1,963,759
מהביקורת עולה ,כי הוצאות שכר קב"סים באגף החינוך כוללות תשלומי שכר בגין 2
קב"סים שכיום אינם משמשים עוד בתפקידם כקב"סים .עלות שכרם של שני הקב"סים
הנ"ל הסתכמה לסך של .₪ 420,202
המלצה:
מומלץ לעדכן את הנתונים בכל מערכות המידע בעירייה בסמוך לכל שינוי לצורכי בקרה
ומעקב אחר ניצול תקציב העירייה.
בנטרול עלות שכרם של  2הקב"סים כאמור ,סך עלויות שכר הקב"סים במוסדות החינוך
בעיר הסתכמו ב ₪ 1,543,557 -בשנת .2014
משרד החינוך מתקצב את העירייה ב 9.8 -תקנים של קב"סים – סה"כ תקצוב בשנת
הלימודים תשע"ד (ספטמבר אוגוסט .₪ 1,078,265 )2014
בהינתן שהעירייה משתתפת ב 25% -משכר הקב"סים ,חלק עירייה מהתקציב הינו
.₪ 269,566
משמעות כספית:
הוצאות השכר של העירייה בפועל בגין העסקת הקב"סים ,בנטרול השתתפות העירייה,
גבוהות ב כ ₪ 195,725 -בשנת .2014

תגובת תקציבן אגף החינוך
רוב הפער נובע מותק וכן תוספות שכר ייחודיות כגון גמולים וכדומה.
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 .10גני ילדים
10.1

גני טרום חובה

 10.1.1שיטת התקצוב של משרד החינוך
גני טרום חובה כלולים בחוק חינוך חינם בכל הארץ.
השתתפות המשרד באחזקת גני ילדים :ילד בגיל  3או  4הוא ילד שתאריך הלידה שלו הינו
על פי הפרסום בחוברת הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים הקרובה.
שיטת ההשתתפות :ההשתתפות עבור התלמידים ,גילאי  3-4הינה בשיעור של 90%
מעלות ילד.
יש לציין כי ישנם גנים הפועלים  6ימים בשבוע וגנים הפועלים  5ימים בשבוע( .השינוי בא
לידי ביטוי בגובה ההחזר של המשרד)
ילדי החינוך המיוחד זכאים לפטור מלא בשיעור של  100%בתנאי שהילד שובץ בגן חינוך
מיוחד.
 10.1.2ממצאי הביקורת
א .עוזרות לגננות בגני הילדים (קוד נושא – )33
הביקורת ערכה השוואה בין מספר גני הילדים על פי רישומי העירייה לבין מספר הסייעות
בגינן מקבלת העירייה תקציב ממשרד החינוך למימון העסקתן.
להלן תוצאות ההשוואה:
שנה"ל

תשע"ד
תשע"ה

מספר גני הילדים על
פי רישומי העירייה

הפרש

מספר גני הילדים על פי
התקצוב ממשרד החינוך

76

76

0

73

73

0

לא נמצאו פערים במספר הגנים בין נתוני משרד החינוך לנתוני העירייה.
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ריכוז נתוני תלמידים
להלן טבלה המרכז את הפערים שנמצאו בין רישומי משרד החינוך לרישומי מחלקת גני
הילדים בעירייה:

שם גן

סמל גן

נתוני מ.
החינוך

שלב חינוך

נתוני מחלקת
גנ"י בעירייה

הפרש

גולן

 106419חובה

25

25

0

תבור

 106435חינוך מיוחד

9

10

1

רותם

 106443טרום חובה

22

19

-3

הדר

 106492טרום חובה

25

26

1

איריס

 106617חינוך מיוחד

7

7

0

חרובים

 106625חובה

28

28

0

אלונים

 106682טרום חובה

28

34

6

ספיר

 106690טרום חובה

25

25

0

אלמוגים

 106724טרום חובה

23

24

1

חבצלת

 106732חובה

18

15

-3

צאלים

 106856טרום חובה

34

33

-1

רקפות

 106914חובה

30

30

0

דקלים

 106930חינוך מיוחד

9

9

0
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שם גן

סמל גן

שלב חינוך

נתוני מ.
החינוך

נתוני מחלקת
גנ"י בעירייה

הפרש

ערמונים

 106963טרום חובה

26

26

0

חט"צ לוין

 106997חובה

16

16

0

תאנים

 107011טרום חובה

24

24

0

אריאל

 107037חובה

27

27

0

זיתים

 107045חינוך מיוחד

10

10

0

שיבולת

 107078חובה

27

25

-2

ערבה

 107086טרום חובה

25

22

-3

כיסופים

 107193טרום חובה

20

20

0

שיטה

 107201טרום חובה

31

30

-1

חן

 107227חובה

25

26

1

אילת השחר

 107235טרום חובה

26

27

1

ברקת

 116137חובה

35

35

0

גחלת

 116145טרום חובה

30

30

0

דרור

 122952חובה

35

35

0

זמיר

 122960טרום חובה

32

33

1
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שם גן

סמל גן

נתוני מ.
החינוך

שלב חינוך

נתוני מחלקת
גנ"י בעירייה

הפרש

דוכיפת

 122978חובה

32

32

0

חוחית

 122986טרום חובה

34

35

1

לבונה

 126748חובה

24

28

4

פעמונית

 130781חינוך מיוחד

5

6

1

נורית

 130856חינוך מיוחד

10

10

0

ניצנים

 130880חינוך מיוחד

7

6

-1

יהלום

 135400חובה

25

25

0

לשם

 135657טרום חובה

27

27

0

אילה חסידה

 135665חובה

31

32

1

תהילה

 135707חינוך מיוחד

8

9

1

יובל סמדר

 150607טרום חובה

34

33

-1

לילך רמב"ש

 150664טרום חובה

30

29

-1

אורטל

 158477טרום חובה

32

31

-1

הארבל

 158493טרום חובה

26

28

2

הבשור

 158501חינוך מיוחד

11

10

-1
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שם גן

סמל גן

נתוני מ.
החינוך

שלב חינוך

נתוני מחלקת
גנ"י בעירייה

הפרש

זוהר

 158535טרום חובה

26

23

-3

חרצית

 158543חובה

25

25

0

לוז

 158550חובה

27

27

0

סיגלית

 158576טרום חובה

33

33

0

כלנית  -אוטיסטים

 162669חינוך מיוחד

6

7

1

דולב

 172551טרום חובה

33

31

-2

מטע

 172585טרום חובה

25

26

1

מיטל

 173369חובה

29

29

0

אופל

 180521חובה

27

27

0

בשן

 180570חובה

32

33

1

תרשיש

 180646טרום חובה

30

29

-1

ירדן

 180653טרום חובה

31

29

-2

אלה

 180661חובה

29

30

1

גלעד

 180679טרום חובה

32

32

0

טופז

 180687טרום חובה

25

26

1
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שם גן

סמל גן

נתוני מ.
החינוך

שלב חינוך

נתוני מחלקת
גנ"י בעירייה

הפרש

חופית

 195552חובה

33

34

1

אנפה

 195560טרום חובה

24

26

2

אור

 318766חינוך מיוחד

9

10

1

יהלום

 318790חינוך מיוחד

9

9

0

שילה

 335950טרום חובה

31

28

-3

יסמין

 336339חינוך מיוחד

11

12

1

סנונית

 355735חינוך מיוחד

12

12

0

ורדים

 355743חינוך מיוחד

10

9

-1

עטרה

 418806חינוך מיוחד

12

12

0

צמוד אילנות

 463786חינוך מיוחד

9

10

1

קשת

 527598טרום חובה

34

35

1

נופי השמש חובה

 527606חובה

34

35

1

מוריה

 808956טרום חובה

34

34

0

סביון

 809582טרום חובה

34

33

-1

דובדבן

 809590חובה

32

34

2
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שם גן

סמל גן

שלב חינוך

סה"כ

נתוני מ.
החינוך

1,746

נתוני מחלקת
גנ"י בעירייה

1,752

הפרש

6

מהשוואת הנתונים עולה ,כי נתוני משרד החינוך חסרים  6ילדי גנים בעירייה.

להלן ריכוז הנתונים על פי שכבות החינוך השונות:
10.2

גני חובה

 10.2.1שיטת התקצוב של משרד החינוך
גני חובה פועלים מכוח חוקי החינוך והתקנות .אחריות המימון והתפעול מוטלת במשותף על
משרד החינוך והרשות המקומית.
שכר הגננות משולם ע"י משרד החינוך שהן עובדות מדינה .שכר עוזרות הגננות משולם ע"י
העירייה ,ומשרד החינוך מחזיר לעירייה את שכרן עפ"י עלות שכר תקנית בהתאם להסכם עם
השלטון המקומי.
השתתפות המשרד מכסה את ההוצאה לשכר ,בעוד שהוצאות התפעול ממומנות על ידי הרשות
המקומית.
ילדי החובה נחשבים ילדים שמלאו להם  5-6שנים לפני יום א' בטבת של שנת הלימודים וכן ילדים
שנשארים שנה נוספת בגן חובה באישור השירות הפסיכולוגי החינוכי.
תקן גני ילדים :התקן לגני ילדים נערך ע"י המנהל לתקשוב ומערכות מידע במשרד החינוך.
מקורות המידע לקביעת התקן :מספר ילדי החובה שנרשמו לרשות המקומית ,מספר הגננות
המועסקות בכל יישוב ובכל מגמה ע"י משרד החינוך ,אישור תוספת ילדי סטייה בחינוך המיוחד.
תהליך קביעת התקן :הנורמה לקביעת מספר משרות הגננות בעיריית בית שמש עומד על 31
ילדים.
ילדי השלמה :ילדי השלמה הם ילדים "פיקטיביים" בחינוך הרגיל .ניתן להגיש בקשה לילדי
השלמה בגן מסוים במקרים הבאים:
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כיתות בעלות גודל פיזי מתחת למינימום הדרוש (כפוף להמצאת מסמכים ע"י הרשות
המקומית).



גנים ביישוב בודד או בשכונה מרוחקת אשר לא ניתן לעשות ויסות בינה לבין כיתות גן
אחרות מאותה מגמה.



מגמה ייחודית אשר לא נמצאו מספיק ילדים להשלמת מכסת כל הגן.
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10.3

ממצאי הביקורת

 10.3.1פער במספרי הילדים בין הרישומים בעירייה לנתוני משרד החינוך לשנת הלימודים
תשע"ה

מספר ילדים

סיווג הילדים

10.4

עירייה

משרד
החינוך

פער

ילדי טרום חובה ממלכתי

231

267

-36

ילדי טרום חובה ממלכתי דתי

656

748

-92

ילדי חובה ממלכתי

165

125

40

ילדי חובה ממלכתי דתי

542

407

135

סה"כ

1,594

1,547

47

ילדי השלמה

)(45

סה"כ תלמידים שאינם מתוקצבים

2

משמעותית כספית לעירייה

₪ 16,292

תקן גן חינוך מיוחד

ילדי החינוך המיוחד בגילאי הטרום חובה מתוקצבים בשיעור של  100%מעלות ילד.
ילדי החינוך המיוחד בגילאי החובה מתוקצבים כמו ילדי החובה.
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בגן של חינוך מיוחד יכולים ללמוד בין  6ל 12-ילדים ,מכיוון שמספר הילדים בגני החינוך
המיוחד נמוך .לצורך השלמת התקצוב נותן משרד החינוך ילדים "פיקטיביים" לצורך השלמת
מס' הילדים בגן ל .31-ילדים אלה נקראים על ידי משרד החינוך "ילדי סטייה".
הביקורת ערכה השוואה בין מספר ילדי הסטייה שמשרד החינוך תקצב את העירייה לבין
מספר ילדי הסטייה על פי רישומי העירייה .להלן תוצאות הבדיקה:

מס' ילדים -רשות

השלמה ל31 -
תלמידים

106435

תבור

9

22

106617

איריס

7

24

106930

דקלים

9

22

107045

זיתים

10

21

130856

נורית

10

21

130880

ניצנים

7

24

135707

תהילה

9

22

158501

הבשור

11

20

162669

כלנית אוטיסטים

8

23

318766

אור

10

21

318790

יהלום

9

22

336339

יסמין

11

20

שם מוסד

סמל מוסד
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מס' ילדים -רשות

השלמה ל31 -
תלמידים

355735

סנונית

12

19

355743

ורדים

10

21

418806

עטרה

12

19

463786

גן שושן

9

22

153

343

סמל מוסד

סה"כ

שם מוסד

כמות ילדי סטייה מתוקצבת על ידי משרד החינוך

346

מסקנה:
העירייה מתוקצבת ב 3 -ילדי סטייה ביתר.
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 .11סטיית כמות – תפעול בפועל של גני הילדים

משרד החינוך מתקצב את העירייה לפי מפתח של סייעת אחת לכל גן מאושר.
בבית שמש  73גני ילדים בשנת תשע"ה בהם משובצות  73גננות המקבלות שכר ממשרד
החינוך ו 73 -סייעות המקבלות שכר מהעירייה .בשנת הלימודים תשע"ד פעלו  76גני ילדים
בעיר ומספר הסייעות היה גדול ב 3 -בהתאם.
על פי נוסחת תחשיב משרד החינוך ,המשרד משתתף ב 90% -מעלות שכרן של סייעות הגננות,
על פי מפתח של עלות משרה ממוצעת לפי ותק קבוע מראש.
פרט לגננות הקבועות המועסקות בגנים ,העירייה מעסיקה גננות מחליפות ,אשר מבצעות סבב
עבודה קבוע בין הגנים ומחליפות את הסייעת הקבועה ביום החופשה השבועי שלה.
שכר סייעת הגננת במשרד החינוך בגנים מחושב לפי עלות של  ₪ 92,508.63למשרה ובתוספת
של  17.85%לגן הפועל  6ימים בשבוע ,סה"כ עלות שכר לסייעת כ .₪ 109,021-התוספת
האחוזית בעד היום השישי מטרתה לממן את עלות הסייעת המחליפה המגיעה לגן הילדים
ביום החופשי השבועי של הסייעת הקבועה.
כלומר ,תקציב העירייה הצפוי ממשרד החינוך בגין סייעות בבית שמש מסתכם לסך של:

שנת לימודים עלות
שנתית

שכר מספר גנים

מספר חודשים בשנת עלות
מחושבת
2014

תשע"ד

109,021

76

7

4,833,264.3

תשע"ה

109,021

73

5

3,316,055.4

סה"כ תקציב שכר סייעות בגני הילדים

שכר

8,149,319.7

 73 * ₪ 109,021גנים = .₪ 7,958,533
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בעיר בית שמש ישנם  76גני ילדים ו 73 -גני ילדים בשנות הלימוד תשע"ד ותשע"ה בהתאמה.
בהתאם לדו"ח  66של מחלקת חינוך עולה ,כי העירייה העסיקה בשנת :2014
 27.7 oמשרות סייעות גננות גני טרום חובה (מחלקה  – )812200סה"כ עלות שכר
.₪ 3,024,835
 30.21 oמשרות סייעות גננות גני חובה (מחלקה  – )812300סה"כ עלות שכר 3,210,729
.₪
 18.11 oמשרות סייעות גני חינוך מיוחד (מחלקה  – )812600סה"כ עלות שכר
.₪ 2,068,820
 24 oסייעות משלימות ב 16 -משרות בגני הילדים (מחלקה  – )812201סה"כ עלות שכר
.₪ 1,716,606
סה"כ עלות שכר כולל לסייעות בגני הילדים בבית שמש בפועל.₪ 10,020,990 :
בהינתן שהעירייה משתתפת ב 10% -משכר הקב"סים ,חלק עירייה מהתקציב הינו כ-
.₪ 800,000
כלומר ,עלות הסייעות בפועל גבוהה ב כ ₪ 1,072,000 -מתקציב השכר הצפוי של הסייעות,
לפי תקצוב משרד החינוך.
הביקורת מעריכה ,כי שיטת העסקת הסייעות באופן ישיר על ידי העירייה ,כולל העסקת
סייעות מחליפות על כל ההיבטים הנלווים ,בין היתר :איתור סייעות מחליפות ביום החופשי
השבועי של הסייעת הקבועה וכן איתור סייעת מחליפה בימי היעדרות בלתי מתוכננים של
הסייעות הקבועות או המחליפות ,מקשה על ניהול יעיל של כוח האדם בגני הילדים וגורר
עלויות שכר גבוהות ועומס עבודה רב על אגף החינוך בעירייה.
מומלץ כי העירייה תבחן מחדש את מדיניות העסקת הסייעות כמו העסקה באמצעות חברה
לכ"א.

תגובת תקציבן אגף חינוך
דיון בנושא גנים לא תקניים הובא לידיעת הנהלת העיר.
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 .12סיכום והמלצות

ככלל ,תקציבן אגף החינוך מנהל מעקב אחר התקציב המגיע לעירייה ממשרד החינוך באמצעים
העומדים לרשותו באופן יעיל ושוטף ,מאתר טעויות בנתוני המשרד ומתריע על חוסר התאמה בין
ההכנסות להן זכאית העירייה לבין ההכנסות בפועל.
עם זאת ,לא מתקיים תהליך שיטתי וסדור של תיקון חוסר ההתאמה וקבלת הכספים בפועל.
עולה ,כי על אף הבקרה שנערכת וחוסר ההתאמה שהוא מעלה בפני הגורמים השונים באגף
החינוך בעירייה ,לא מת קיימים תהליכי עבודה שיטתיים בכדי לוודא כי הדיווחים הועברו
למשרד החינוך באופן מלא ומדויק.
לדעת הביקורת ,הסתמכות על דו"חות בקרה תקופתיים שמפיק תקציבן האגף ,ללא הפקת
דו"חות חריגים באופן שוטף  ,מחליש את הבקרה והמעקב אחר מיצוי תקציבי העירייה ממשרד
החינוך ועלולות לחשוף את העירייה להפסדים כספיים.
מומלץ לקיים תהליכים סדורים ושיטתיים של בקרות אחר התקבולים ממשרד החינוך ,אשר
יעוגנו בנהלי עבודה כתובים ויופצו לכלל עובדי אגף החינוך ,בין היתר :הפקת דו"חות הכנסות
בפועל מול צפי הכנסות וממשק עבודה מובנה בין תקציבן האגף למנהלי המחלקות/מדורים,
לוודא קבלת מלוא כספי התקציב ולהעביר דיווח חודשי למנהל האגף.
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אבטחת מוסדות חינוך

 .1מבוא
אבטחת מוסדות חינוך נועדה לשמור על שלום השוהים במוסדות החינוך; תלמידים ,מורים
ועובדים אחרים ולאפשר קיומם של לימודים סדירים ללא הפרעות של גורמים זרים ועוינים.
אבטחה יעילה עשויה להרתיע גורמים עוינים ולתרום לתחושת הביטחון במוסדות החינוך.
אבטחת מוסדות החינוך מורכבת ממספר רבדים היוצרים את מערך האבטחה השלם ,החל
מאמצעים פיזיים כגון :גדרות ,שערים ומרחבים מוגנים ,המשך באמצעי התראה כגון לחצני
מצוקה מצלמות וקישור למוקד הביטחון וכלה באנשי ביטחון ,המאבטח בשערי המוסד ,סיירת
המאבטחים הרכובים ,הקב"טים וכמובן משטרת ישראל.
קשה להמעיט בחשיבות אבטחת מוסדות חינוך ובמוכנות המוסדות לשעת חירום ,המבואה להלן
מדברי בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ בתיק  ,10980/04עניינה נושא הבטיחות במוסדות
חינוך אולם כוחה יפה גם לעניין הביטחון במוסדות החינוך שנדון בדו"ח זה.
"לנושא הבטיחות ובפרט במוסדות חינוך יש חשיבות עליונה .מחייבת הוא הקפדה יתרה,
זהירות ומעורבות למען מטרה שאין חשובה ממנה – השמירה על חיי אדם .הורים
השולחים את ילדיהם מידי בוקר אל בית הספר ,אל גן הילדים ,נותנים פיקדון יקר שאין
לו מחיר בידי מערכת החינוך.
מפקידים הם את ילדם בידי המדינה מידי יום בכדי שזה יקנה השכלה ,ידע וערכים
ויהפוך לפרט המגשים את יכולותיו ותורם לחברה בה הוא חי .הנחתם של ההורים היא כי
המדינה תדאג לביטחונם של ילדיהם ואלה יחזרו בשלום אל בתים בסוף יום הלימודים".

בדו"ח זה נבחן את נהלי מערך האבטחה במוסדות החינוך בעיר בית שמש שהינו באחריות
מחלקת הביטחון באגף.
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 .2מטרת הביקורת
במסגרת הביקורת נבחנו תהליכי העבודה הקשורים לניהול מערך האבטחה של מוסדות החינוך
בעיר בית שמש תוך מתן דגש כדלהלן:


בחינת העמידה בהנחיות הרשויות השונות;



סקירת מנגנוני הבקרה ,הדיווח והפיקוח ובחינת נאותותן;



בחינת תהליך ההתקשרות עם חברת האבטחה ומידת העמידה של החברה בתנאי
החוזה;



בחינת אופן ניהול מערך האבטחה;



קיומם של מרכיבי הביטחון השונים;



בחינת תהליך התשלום לחברת האבטחה וקבלת ההחזרים מהרשויות;



בחינת תקציב האבטחה.

 .3היקף וגבולות הביקורת
הביקורת התבססה על נתוני שנות הלימודים תשע"ה לשנת  .2014הביקורת כללה שימוש
בשיטות הביקורת כדלהלן:


סקירת נהלים המתייחסים לנושאים המבוקרים;



סקירת הנחיות הרשויות הרלוונטיות לאבטחת מוס"ח;



סקירת תנאי המכרז וחוזי התקשרות עם חברת האבטחה;



שיחות וברורים עם עובדי העירייה הרלוונטיים;



בחינת קיומם של מנגנוני הבקרה והפיקוח.

נציין כי הביקורת התבססה על בדיקות מדגמיות ואין הכרח שתחשוף כל ליקוי אם קיים.

 .4כללי
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אבטחת מוסדות החינוך והיערכותם לשעת חירום נקבעו בנהלים על ידי מנכ"ל משרד החינוך
בהתאם להנחיות הגורמים הממונים על הנושא במשטרת ישראל ,פיקוד העורף ,ובהתאם לחוק
התגוננות אזרחית התשי"א .1954
מתוקף הסמכות שהוענקה לו בתקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך) ,התשל"ד,1974-
מינה שר החינוך את ראש העירייה ואת קצין הביטחון של מוסדות החינוך שבתחומה להיות
אחראים לקיום התנאים הנדרשים לאבטחת מוסדות החינוך.
מחלקת הביטחון שהינה חלק מאגף ת.ב.ל (תחזוקה ,בטחון ולוגיסטיקה) מופקדת על מערך
אבטחת מוסדות החינוך בעיר.
בעיריית בית שמש פועלים  127בתי ספר ו 306-גני ילדים במסגרת משרד החינוך.
לצורך ביצוע האבטחה בעיר בכלל ואבטחת מוסדות החינוך בפרט מחלקת הביטחון מפעילה את
האמצעים הבאים:
א .חברת האבטחה "רשף בטחון בע"מ" המבצעת את אבטחת מוסדות החינוך באמצעות
מאבטחים.
ב .קצין ביטחון מוסדות חינוך (קב"ט מוס"ח).
ג .מוקד ביטחון :מוקד מאויש ובו מבוצע פיקוח.
האחריות לביצוע הנחיות הביטחון כפי שהוגדרו ע"י משטרת ישראל והקב"ט העירוני ,מוטלים
על מנהלי בתי הספר ,כך על פי חוזר המנהל הכללי של משרד החינוך:

"מנהל בית הספר הוא האחראי הכולל במוסד החינוכי והוא הנושא באחריות לביצוען של כל
הנחיות הביטחון כפי שהן תועברנה על ידי קב"ט הרשות המקומית".
בכל בית ספר מונה עוזר לביטחון (עב"ט) שמסייע למנהל בית הספר בביצוע תפקיד .על פי חוזר
המנהל הכללי" :עב"ט הוא עוזרו של מנהל בית הספר בכל הקשור ליישום הנחיות הביטחון,
הבטיחות וההיערכות לחירום ,לרבות בטיולים ובפעילות חוץ בית ספרית".
עפ"י חוזר משרד החינוך ,האחריות על ביצוע הנחיות הביטחון והטיפול בשעת חירום בגני הילד
הינה של הגננת:
"על מנהלת הגן לפעול לביצוען של כל הנחיות הביטחון כפי שהן תועברנה על ידי קב"ט
הרשות המקומית על פי ההנחיות של משטרת ישראל והגופים המוסמכים".

 .5עיקרי הממצאים
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הביקורת בחנה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל את הנושאים הבאים:
א

קציני ביטחון-
א 1.בדיקת כשירותו של קצין הביטוח בהתאם לנוהל  5.3לחוזר מנכ"ל :הכשרת
הקב"ט בוצעה בהתאם לנוהל ונמצאה כתקינה ,ראה סעיף א.1.
א 2.בדיקת תחומי אחריות הקב"ט ובו נמצא כי קיים קב"ט אחד על כל בתי הספר
וגני הילדים ,דבר הנוגד את הוראות מנכ"ל משרד החינוך ,ראה סעיף א.2.
א 3.תחומי האחריות של קצין הביטחון תוך מתן דגש לנושאים הבאים:


הפעלת מערך ההדרכה וההשתלמויות על ידי קצין הביטחון :קב"ט
העירייה מקיים כנסים והשתלמויות בהתאם להוראות המנכ"ל.



אין לעירייה אוגדן נהלים מסודר :סעיף א.2.1.



תרגול למצבי חירום :נבדק לפי הוראות מנכ"ל פרק  5ביטחון – נהלי
הביטחון בבתי הספר.
 oבדיקה כי קיימת תוכנית עבודה שנתית עבור תרגול למצבי
חירום :קב"ט המוס"ח מקיים תוכנית עבודה שנתית הכוללת
פירוט התרגילים שיתקיימו במהלך שנת הלימודים וזאת
בהתאם להוראות המנכ"ל פרק  – 5ביטחון.
 oדו"חות סיכום והפקת לקחים עבור תרגילים ארציים
שמתקיימים :לביקורת הוצגו דו"חות סיכום והפקת לקחים
עבור התרגילים הארציים שהתקיימו בהתאם לנוהל הוראות
המנכ"ל.
 oדו"חות סיכום והפקת לקחים עבור תרגילים שוטפים שבוצעו
בהתאם לתוכנית עבודה שנתית :אין בידי הקב"ט ולא הוצגו
דו"חות סיכום והפקת לקחים ,בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל,
ראה סעיף א.2.2.2.
 oסוגי התרגילים המתקיימים במהלך השנה ועמידה בהוראות
חוזר מנכ"ל פרק  :5סעיפים .2.8-2.14
אין בידי הקב"ט סוגי התרגילים שבוצעו בפועל במהלך שנת
הלימודים בגני הילדים ובבתי הספר ,ראה סעיף א.3.2.2.



ביקורת מרכיבי הביטחון ומאבטחי מוס"ח :נמצא כי רכז הביטחון
מבצע ביקורת שוטפת על תקינות אמצעי הביטחון הקיימים במוסדות
החינוכיים וזאת בכפוף להוראת חוזר מנכ"ל פרק .5
נמצא כי במחלקת הביטחון אין תוכנית עבודה שנתית לבדיקת מרכיבי
הביטחון אלא מבוצעת ביקורת שוטפת המבוצעת ע"י עוזרי הביטחון,
בהתאם להוראת חוזר מנכ"ל פרק  ,5ראה סעיף א.3.2.



ביקורת שוטפת על המאבטחים בבתי הספר :נמצא כתקין בהתאם
להוראות מנכ"ל ,ראה סעיף א.3.2.

91

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2014

ב

ג

ד

עוזר ביטחון – בחינת הוראות חוזר מנכ"ל  5.3 -55ובדיקת הנושאים הבאים:


בדיקת מנוי והכשרת הקב"ט :בכל בתי הספר מונו עוזרי ביטחון בהתאם
להוראה ,סעיף זה נמצא כתקין.
כמו כן ,תהליך ההכשרה של העב"ט נמצא כתקין ,ראה סעיף ב.1.



אחריות העב"ט לאירועים ופעולות חוץ בית ספרית :הביקורת לא
קיבלה לידה את רשימת הטיולים .כמו כן לא נמצאו אצל קב"ט
העירייה העתקים מאישורי משטרת ישראל ,וזאת בניגוד להוראת חוזר
מנכ"ל ,וראה סעיף ב.2.



בניית תכנית עבודה שנתית על ידי העב"טים :הביקורת לא קיבלה לידה
את תוכנית העבודה השנתית של העב"טים ,ראה סעיף ב.3.

קבלן האבטחה חברת "רשף ביטחון בע"מ"


בדיקת אופן עריכת המכרז והתנאים שנקבעו בו .לא נמצאו ליקויים
בסעיף זה  ,ראה סעיף ג.1.



פרטי התקשות עם חברת רשף ביטחון ,ראה סעיף ג.3.



הפעלת סנקציות כלפי חברת רשף ביטחון בע"מ ,ראה סעיף ג.4.

בדיקת האמצעים לאבטחת מוסדות החינוך


בדיקת מאבטחים :בדיקה כי תפקידי המאבטח מתבצעים בהתאם
לנוהל משרד החינוך – נמצא בהתאם להוראת חוזר מנכ"ל ,ראה סעיף
ד.1.



יישום החוק למניעת עברייני מין במוסדות החינוך :נמצא כתקין ,ראה
באור ד.2.



קיום נהלי אבטחה הקיימים על מאבטחי המוסדות :ראה באור ד.3.



הכשרת המאבטחים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך :נמצא
בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל ,ראה סעיף ד.4.



נשיאת נשק במוסדות החינוך ובדיקה כי הנחיות משטרת ישראל בגינן
מתקיימות :נבדק בהתאם להוראת מנכ"ל סעיף  .1.4מדיניות העירייה
לא לעודד נשיאת נשק בבתי הספר ,ראה סעיף ד.5.



עזרים מנהליים לאבטחת מוסדות החינוך:
 oבדיקת ניהול תיקי שטח :בהתאם להוראת מנכ"ל "5.3-60
נוהלי הביטחון בבתי הספר – תיק שטח במוסד חינוכי"
נמצא כי תיקי השטח מנוהלים כנדרש  ,ראה סעיף ה.1.
 oתיק ביטחון מוסדי :בהתאם להוראת מנכ"ל " – 2.7מבנה
הביטחון ,הבטיחות והחירום"
תיקי הביטחון לא כוללים את מלוא המסמכים כנדרש ,ראה
סעיף ה.2.
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 oתיקי נתונים – גני ילדים :בדיקה בהתאם להוראת מנכ"ל
" 5.3-51נוהלי הביטחון בגני ילדים"
נמצא כי אין בגני הילדים תיקי נתונים כנדרש  ,ראה סעיף ה.3.
ה

בדיקת תקצוב ,החזרים מרשויות ותשלומים – ראה סעיף ו.

 .6פירוט ממצאי הביקורת
קציני ביטחון במוסדות החינוך
א
בחוזר משרד החינוך "נוהלי ביטחון בבתי ספר" נקבע בנוהל  5.3כי:
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"קב"ט מוסדות החינוך אחראי לקיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך ,להיערכותם למצבי
חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות באותם מוסדות".
הנוהל מפרט את הכשרת הקב"ט ,תחומי אחריותו ותפקידיו.
א 1.הכשרת הקב"ט
דרישות הסף למינוי קב"ט מוס"ח מפורטות בחוזר המנכ"ל  5.3כדלקמן:


בעל תעודת בגרות.



בוגר קורס קציני צה"ל או משטרה.



בעל כושר ארגון ,הפעלה ,פיקוח הדרכה וייעוץ.

 בעל יכולת שיקול ושיפוט.
הקב"ט חייב לעבור במהלך השנה הראשונה לשיבוצו כקב"ט מוס"ח קורס הכשרה בסיסי .ייעוד
הקורס הוא הכשרת קב"ט מוס"ח למלא את תפקידו כממונה על נושאי הביטחון והיערכות
לחירום של המוסד החינוכי.
הביקורת מצאה כי הקב"ט עבר הכשרה של המשטרה בקורס של  54שעות אקדמאיות ובעל
תעודת קב"ט למוסדות חינוך של המשטרה.
לביקורת נמסרו כתבי מינוי לתפקיד קב"ט מוס"ח בעירייה מטעם אגף משאבי אנוש בעיריית
בית שמש.
בהתאם לכך הביקורת רואה כי קב"ט המוס"ח עומד בתנאי הוראת חוזר מנכ"ל  5.3וכי הינו כשיר
לשמש כקב"ט.
א 2.תחומי אחריות הקב"ט
נוהל משרד החינוך קובע את תחומי אחריותו של קב"ט העירייה.
תחומי אחריותו כוללים את התפקידים הבאים:


אחריות להקצאת מרכיבי הביטחון במוסד החינוכי.



אחריות להפעלת מערך ההדרכה והשתלמויות לעובדי ההוראה בנושאי ביטחון ,בטיחות
והיערכות למצבי חירום.



אחריות לקיום תרגילים במהלך השנה.



אחריות לביצוע ביקורים וביקורות במוסדות החינוך בתחומים שהם אחראים עליהם.



אחריות לארגון ,להכנה ולתרגול של המוסד החינוכי למצבי החירום השונים
ולהתמודדות בעת אסון פתע רב נפגעים.



אחריות להכשרה של צוותי החירום הבית ספרים.



ייזום ,תכנון וביצוע ביקורות שוטפות במוסדות החינוך שבמהלכן עליו לבדוק את תיקי
השטח ,תיקי הביטחון וציוד החירום.
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 ייזום ביקורי פתע לבדיקת סדרי הביטחון ופעילות המאבטח ,וזאת בתדירות של פעם
בחודש לפחות בכל מוסד חינוכי ,כמו כן באחריות הקב"ט לוודא את תיקון הליקויים.
התקן שנקבע ע"י משרד החינוך הינו משרת קב"ט על כל  25בתי ספר.
בעיר בית שמש  127בתי ספר ו 306-גני ילדים של משרד החינוך ,ומועסקים בה קב"ט אחד.
בעיר בית שמש מועסק קב"ט אחד על  127בתי ספר ,דבר הנוגד את הוראות משרד החינוך.
המלצת הביקורת :לצורך מילוי תפקיד הקב"ט בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל ,יש להעסיק בעיר
בית שמש יותר מקב"ט אחד .הביקורת ממליצה על העסקה של לפחות  3קב"טים.

תחומי אחריות הקב"ט
א 1.2.הפעלת מערך הדרכה והשתלמויות
מידי שנה ,לפני תחילת שנת הלימודים מקיים מנהל מחלקת הביטחון והקב"ט כנסים למנהלי
בתי ספר ,לגננות ולעב"טים ובהם מועברים הנחיות ונהלים בנושא אבטחה ,הנחיות למצבי
חירום ודגשים בנושא אבטחה .כמו כן מתבצע כנס לעב"טים החדשים.
בנוסף קב"ט העירייה מקיים כנס למאבטחי רשף ביטחון פעמיים בשנה.
מחלקת הביטחון של העירייה אינה מכינה אוגדן נהלים כתוב לבתי הספר וגני הילדים ,אלא
ההנחיות מוצגות במהלך ההשתלמות שמעביר קב"ט העירייה.
לביקורת הוצגו העתקים מהמצגות שהיו חלק מהכנסים שבוצעו לקראת פתיחת שנת הלימודים.
המלצת הביקורת :הביקורת ממליצה כי בנוסף לכנסים וההשתלמויות שמבצע קב"ט העירייה ,יש
להעביר לבתי הספר ולגני הילדים הנחיות בכתב המתייחסות לנקודות הבאות:


הנחיות התנהגות בבית הספר בעת אירוע חירום:



פירוט סדר פעולות ותפקידים בבתי הספר בעת אירוע של שריפה ,חפץ חשוד ,ירידה
למקלטים וכד'.



הנחיות התנהגות לגננות בעת אירועי חירום.



חוברת הנחיות לעב"ט בה פירוט תפקידי העב"ט הבית ספרי.
א 2.2.תרגולות למצבי חירום

 .1תכנית שנתית
חלק מתפקידי קב"ט מוס"ח הינו אחריות לקיום תרגילים במהלך השנה של מצבי חרום שונים.
הביקורת קיבלה תכנית עבודה של קצין הביטחון ובה פירוט התרגילים שתוכננו בכל אחד מבתי
הספר בעיר במהלך שנת הלימודים תשע"ה ,כמפורט לעיל:
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 2תרגילי מכונית תופת /חפץ חשוד



 2תרגילי ירידה למקלטים /פינוי



 2תרגילי רעידת אדמה

 2 תרגילי צל"ח
הביקורת מצאה כי אין בידי הקב"ט דו"חות סיכום כתובים של התרגילים הכוללים את תוצאות
התרגילים ולקחים שהופקו.
המלצות הביקורת :להגביר את הפיקוח על עריכת התרגילים והדיווח על ביצועם באופן
שדו"חות הביצוע ישקפו פעילות זו לאשורה.

 .2דו"חות סיכום והפקת לקחים
בכל מוסד חינוכי מתקיימים תרגילי חירום עפ"י תכנית עבודה שנתית בהנחיית קב"ט העירייה וכן
תרגילים ארציים מטעם משרד החינוך.
הביקורת ביקשה לקבל דו"חות סיכום התרגילים ,דו"חות המרכזים את יעדי התרגיל מבחינת
לוחות זמנים ,תאום בין הגורמים השונים וכן את תוצאות התרגילים ,את תפקוד הגורמים
האחראים ואת הלקחים שהופקו והפקת לקחים עבור תרגילי החירום שבוצעו במהלך השנה.
הביקורת הפרידה בין התרגילים הארציים לבין התרגילים שמתקיימים עפ"י תכנית העבודה
מטעם העירייה:
o

תרגילים ארציים

לידי הביקורת הוצגו דו"חות סיכום והפקת לקחים של התרגילים הארציים הכוללים את יעדי
התרגיל ,עמידה בלוחות זמנים ,תאום בין הגורמים השונים ,וכן את תוצאות התרגילים.
 oתרגילים בהתאם לתוכנית העבודה השנתית מטעם העירייה
עבור התרגילים שאמורים להתקיים עפ"י תכנית העבודה השנתית ,לא הוצגו דו"חות סיכום
והפקת לקחים.
במצב הדברים הקיים ,עריכת תרגילים ללא קביעת יעדים ,ללא מתן משוב בכתב לגורמים
שהשתתפו ,ללא תיעוד הליך הפקת הלקחים וללא דיווח לגורמים הממונים על תוצאות
התרגילים פוגע במוכנות האפקטיבית בעת חירום.
המלצות הביקורת


למסד טופס מובנה ,כפי שקיים בתרגיל הארצי ,של דיווח תוצאות התרגילים .בטופס זה
תידרש התייחסות ליעדי התרגיל ,תוצאות התרגיל מבחינת כל הגורמים שהשתתפו
וכמובן הפקת לקחים והמלצות לשיפור המוכנות.



החובה לתעד כל תרגיל באמצעות טופס זה תעוגן בנהלי המחלקה.
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 .3סוגי התרגילים
חוזר משרד החינוך קובע רשימה של תרגילים שיש לבצע בבתי הספר ובגני הילדים.
בפרק  5ביטחון – נוהלי הביטחון בבתי הספר – ארגון האבטחה בסעיף  2.8-2.14קיימת רשימה
של תרגילים שנתיים שיש לבצע בבתי הספר ואת האחריות לביצוען ,כדלהלן:


תרגיל פינוי :פעמיים בשנה – באחריות קצין הביטחון של הרשות המקומית.



התראה על ירי טילים :פעם בשנה – באחריות קצין הביטחון של הרשות המקומית.



שריפה :פעם בשנה – באחריות מנהל בית הספר.



רעידת אדמה :פעם בשנה – באחריות מנהל בית הספר.



דליפת חומרים מסוכנים :פעם בשנה – באחריות מנהל בית הספר.



תרגיל התגוננות ארצי יבוצע ע"י האגף הבכיר לביטחון ופיקוד העורף.

גם בגני הילדים קיימת רשימת תרגילים שיש לבצע ,אם כי אין חלוקת אחריות בין הגננת לקצין
הביטחון של הרשות המקומית ,כדלהלן:


תרגיל חפץ חשוד :פינוי מחוץ לגן



תרגיל כניסה למקלט



תרגיל רעידת אדמה :פינוי לשטחי כינוס



תרגיל שריפה :יציאה משער החירום לשטחי כינוס

נמצא כי אין בידי הקב"ט העתקים של נתונים ותוצאות התרגילים מגני הילדים ובתי הספר
השונים המעידים על עריכת התרגילים כנדרש.

ון ומאבטחי מוס"ח
תפקיד נוסף של קציני הביטחון של מוסדות החינוך הינו ביקורת ובחינת "מרכיבי הביטחון"
במוסדות החינוך.
מרכיבי ביטחון אלו כוללים את הבדיקות כדלהלן:


שלמות הגדר ההיקפית.



תקינות השערים.



תקינות מערכות הכריזה.



תקינות מערכות הקשר (לחצני מצוקה ,קשר עם המאבטח).



תקינות שערי החירום.
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ביקורת שוטפת של מרכיבי ביטחון אלו תבטיח את שלמותם לאורך שנת הלימודים ובמקרה של
פגיעה תבטיח תיקון מהיר.

בפרק  5לחוזר נקבע כי "רכז הביטחון יבצע מעקב שוטף אחר התקינות של אמצעי הביטחון
הבולטים האמורים ,וידווח למנהל בית הספר ולקב"ט מוסדות החינוך על ממצאי הבדיקה".
כמו כן ההוראה קובעת כי "במהלך חודש יוני מדי שנה יבוצע סקר התקינות של מערכות הביטחון
במוסד החינוכי על ידי רכז הביטחון ,ותוצאותיו תועברנה לבעלות ולקב"ט ברשות המקומית
לצורך טיפול לפני תחילת שנת הלימודים הקרובה".
במחלקת הביטחון אין תכנית עבודה שנתית לבדיקת מרכיבי הביטחון.
הביקורת היחידה על מרכיבי הביטחון הינה ביקורת שוטפת המבוצעת ע"י עוזרי הביטחון וזה
מדווח לקב"ט העיירה על ממצאי הבדיקה.
המלצת הביקורת:


יש להכין תכנית עבודה שנתית הכוללת את מספר הבדיקות השנתית שיש לבצע בבתי
הספר ובגני הילדים בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל.

 יש לתעד את ממצאי הבדיקות של מרכיבי הביטחון שבוצעו במהלך השנה ,ולהעבירם אל
קב"ט העירייה.
בנוסף לביקורות מרכיבי ביטחון ,מבצעים הקב"טים ביקורות שוטפות על המאבטחים בבתי
הספר .מטרת ביקורות אלו ,לבחון נוכחותם ותפקודם התקין של המאבטחים .לביקורות אלו לא
קיימת תכנית עבודה מוגדרת.
עפ"י הוראות מנכ"ל משרד החינוך יש לבצע ביקורת אחת בחודש לכל בית ספר.
בפועל ,הביקורת מצאה כי בוצע מספר גדול יותר של ביקורות מאבטחים שוטפות.
כמו"כ קב"ט הביטחון מנהל מערכת ממוחשבת  OK2GOאשר באמצעותה מתנהל מעקב אחר
נוכחותם של המאבטחים במוסדות החינוך וגני הילדים השונים.
מניתוח נתוני הביקורת נמצא כי בד"כ נעשתה מידי חודש כמות ביקורות זהה בכל בתי הספר.
המלצת הביקורת

ב



לפעול להטמעת השימוש בתוכנת הקב"ט באופן שיתעד את כל פעילויות הקב"טים גם
את ביקורת המאבטחים.



לשקול הכללת ביקורות המאבטחים בתוכנית עבודה חודשית באופן שיבטיח כיסוי של
כל מוסדות החינוך בתדירות כפי שיקבע.

עוזר לביטחון (עב"ט)
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עפ"י נוהל משרד החינוך "מנהל בית הספר ימנה עוזר לביטחון ,לבטיחות ולשעת חירום (עב"ט)
שישמש לו עוזר וירכז את נושאי הביטחון ,הבטיחות ושעת החירום במוסד".
תפקיד העב"ט לסייע בהוצאה לפועל של הנחיות הביטחון ,הבטיחות ושעת החירום בבית הספר
ובפעילות הבית ספרית .עליו להיות בקשר עם קב"ט מוסדות החינוך ברשות ובהיעדרו עם מנהל
מחלקת החינוך של הרשות.
העב"טים ממונים על ידי מנהלי בתי הספר ,בדרך כלל מתמנה אחד המורים/מורות .העב"טים
זכאים לתוספת שכר בגין תפקידו שמשולם על ידי משרד החינוך.

ב 1.מינוי העב"ט ,הכשרות והדרכות
בחוזר מנכ"ל  5.3-55נקבעים תהלכי המינוי ההכשרה קבלת גמול ,תחומי אחריות ופירוט
התפקידים של רכזי הביטחון.
 תהליך מינוי רכז הביטחון
בהתאם לחוזר מנכ"ל נקבע כי מידי שנה מועברת למחלקת הביטחון מכל מנהלי בתי הספר
רשימת עב"טים .מחלקת הביטחון בודקת ומאשרת מינויו של כל אחד מהם ומעבירה טופס
מאושר למשרד החינוך.
ללא אישור מחלקת ביטחון העב"ט לא מאושר על ידי משרד החינוך ואינו מקבל תוספת תשלום
בגין תפקידו.
הביקורת קיבלה ממנהל מחלקת ביטחון את רשימת העב"טים לכל בתי הספר בעיר ,כשהיא
מעודכנת לשנת הלימודים תשע"ה.
עפ"י בדיקת הביקורת בכל בתי הספר בעיר מונו עוזרי ביטחון בהתאם לחוזר המנכ"ל.
 תהליך ההכשרה
חוזר המנכ"ל קובעים כי תהליך ההכשרה יהיה כדלקמן:
 .1משך ההכשרה הבסיסית לרכז הביטחון חדש או ותיק הוא  60שעות.
 .2רכז ביטחון חדש יחויב לבצע את ההכשרה הבסיסית בשנה הראשונה למינויו.
 .3רכז ביטחון ותיק יחויב לבצע הכשרה בסיסית כולה במהלך  3שנים ממועד קבלת כתב
המינוי ,בהתאם למסלול שנבחר.
 .4לאחר ביצוע ההכשרה הבסיסית יחויב רכז הביטחון לעבור ריענון בן  4שעות בשנה
באחריות קב"ט מוסדות החינוך.
מבדיקת הביקורת עולה כי כל עב"ט שממונה חייב לעבור קורס שבועי של משרד החינוך לפני
תחילת שנת הלימודים ,בהתאם לכך נמצא כי תהליך ההכשרה מתקיים בהתאם להוראות חוזר
מנכ"ל משרד החינוך.
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בנוסף מידי שנה ,לקראת תחילת שנת הלימודים ,מחלקת הביטחון של העירייה מארגנת כנס
עב"טים שבו חובה עליהם להשתתף .אי השתתפות בכנס ,מביאה לביטול תוספת תשלום
ממשרד החינוך בגין ביצוע תפקיד העב"ט.
לביקורת נמסר כי במהלך שנת הלימודים נערך כנס של  12מפגשים החל מתאריך 22.10.2014
ועד ליום  ,21.01.2015כמו כן נמסר לביקורת מצגת ובה התכנים שהועברו בכנס האחרון
שהתקיים.

ב 2.אירועים ופעילות חוץ בית ספרית
עפ"י נוהל משרד החינוך ,בעת יציאת מוסד חינוכי לטיול או לפעילות בית ספרית ,על העב"טים
לטפל בתיאומים עם משטרת ישראל ועם קב"ט הרשות לצורך האבטחה באירועים מיוחדים,
במוסד ומחוצה לו.
לא נמצאו העתקים מאישורי משטרת ישראל.
ב 3.תכנית עבודה שנתית ע"י העב"טים
אחד מתפקידי העב" טים הינו בניית תכנית עבודה שנתית הנגזרת מתכנית העבודה של הקב"ט
בהתאם לתדריך שיקבל מקב"ט הרשות על אופן הכנת התוכנית בסיועו ,ובכלל זה רישום כל
מטלה על פי חודשים כנדרש על פי הנחיות משרד החינוך ,תכנית העבודה תאושר על ידי מנהל בית
הספר לפני הצגתה לקב"ט העירייה.

כמו כן" ,בתכנית העבודה יש לכלול את תאריכי ביצוע התרגילים ,השתלמויות ,בדיקת בטיחות,
ביטחון והיערכות לשעת חירום ,עדכון וריענון של התיק המוסדי ,ריענון תיק השטח ,טיולים
ופעולות חוץ ספרית ,טקסים ואירועים שונים".
אין בידי הקב"ט תוכניות עבודה השנתית של העב"טים באישור מנהלי בתי הספר.
ג קבלן האבטחה חברת "רשף בטחון בע"מ"
ג 1.עריכת מכרז
במהלך שנת  2013נערך מכרז לבחירת חברת אבטחה ,לאבטחת מוסדות החינוך בעיר ומתקני
העירייה.
להלן פרטי המכרז:
הדרישות מהחברה הינן כלהלן:


בעלת ניסיון קודם ומוכח במתן שירותי אבטחה.



בעלת רישיון מיוחד לחוק כלי ירייה.



בעלי החברה יציגו תעודות יושר מהמשטרה.



מתן ערבות בנקאית לטובת העירייה ע"ס  ₪ 500,000לשנה.
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תצהיר של המציע בדבר חובותיו בעניין זכויות עובדים.



תעריפי התשלום ל"מאבטח" יהיה על בסיס שכר המינימום הענפי ומעודכן
בהתאם לשינויים הענפיים.

 תקופת ההסכם הינה לשלוש שנים ולעירייה שמורה הזכות להאריך את תקופת
ההסכם  3פעמים לתקופה של שנה נוספת בכל פעם.
ועדת המכרזים של העירייה בחרה בתאריך  7ביולי  2013את חברת "רשף בטחון בע"מ".
עפ"י פרוטוקול ועדת מכרזים של העירייה שנמסר לביקורת ,למכרז הוגשו  9הצעות מחיר2 .
מתוכם נפסלו (חב' חומה – התקבלה הצעת מחיר כללית ולא מפורקת לאלמנטים השונים .חב' א.
ברק – הצעת מחיר חלקית).
משכ"ל זימנו את החברות שהציעו את המחיר הזול ביותר לבדיקת התנאים הסוציאליים של
ההצעות הזולות.
הצעתה של חברת "רשף ביטחון" הייתה ההצעה הזולה ביותר וכן עמדה בכל תנאי המכרז
והייתה בעלת המלצות .בהתאם לזאת ,וועדת המכרזים החליטה לאמץ את המלצת מחלקת
הביטחון ולבחור בחברת "רשף ביטחון בע"מ".
הביקורת לא מצאה ליקויים בהליך המכרז.
ג 2.רישיון לפעול כקבלן שירות
מה  1.1.2010קיימת חובת רישוי על קבלני שירות בתחומי השמירה ,האבטחה והניקיון .חובת
הרישוי נועדה בין השאר להגן על זכויות עובדי הקבלן.
הרישיון מנופק ע"י משרד התעשייה המסחר והתעסוקה.

ג 3.פרטי ההתקשרות עם חברת "רשף ביטחון בע"מ"
ב  7-ביולי  2013נחתם ההסכם עם חברת "רשף בטחון בע"מ" .ההסכם כלל את הסעיפים כפי
שהופיעו במסמכי המכרז.
במסגרת הביקורת נבחנה מידת העמידה של חברת האבטחה בתנאי ההסכם כדלהלן:
א .ציוות המאבטחים
הקבלן התחייב כי לשם ביצוע השירותים יעסיק בעלי תפקידים שהנם עובדיו וניידות סיור.
כמו כן הקבלן התחייב לבדוק כי העובדים המועסקים על ידו עומדים בקריטריונים אשר חברת
האבטחה קבעה.
ב .ציוות המאבטחים
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הקבלן התחייב להציב את אותם המאבטחים לאותם מוסדות החינוך בכל תקופת העסקתם.
ככל שניתן ,המאבטחים מצוותים באופן קבוע לבית ספר מסוים ,בכל בתי הספר שהביקורת
דגמה המאבטחים הועסקו מספר שנים באותו מוסד החינוכי.
ג.

דיווחים

הקבלן התחייב לדווח בסוף כל חודש בכתב על אופן ביצוע שירותי האבטחה.
דו"ח יומי יועבר ע"י המפקחים מטעם הקבלן אשר יפרט את מצב האבטחה וכן את הביקורת
שערכו במוסדות החינוך.
בנוסף יופק ע"י הקבלן דו"ח חודשי שיפרט את מצב האבטחה ואירועים חריגים אם קרו.
לידי הביקורת נמסרו דוגמאות לדו"ח יומי של חברת האבטחה ובו רשימה שמית של כל
המאבטחים ובעלי התפקידים המצוותים באותו היום לבתי הספר השונים .חברת האבטחה
אינה מעבירה לידי הקב"ט רשימה חודשית של התרגילים שביצעו המפקחים למאבטחים
באותו החודש ,כגון ביקורת פתע של חפצים חשודים וכו' כנדרש.
יחד עם זאת ,נמצא שחברת האבטחה מעבירה למחלקת ביטחון ,כשם שנדרש בהסכם עימה,
את דו"חות הביקורת היומיים ,מלאים וחתומים ע"י המפקחים.
ד .הכשרות והדרכות
כל אחד מהמאבטחים ,בטרם יוצב לתפקידו ,מחויב לעבור הדרכה ייעודית למאבטחי מוסדות
חינוך בהתאם להנחיות משרד החינוך או לפי קביעת המשטרה ו/או העירייה אשר תבוצע ע"י
חברות להכשרת מאבטחים .חברת האבטחה נושאת בעלות ההדרכות.
פעמיים בשנה ,במשך כל שנת לימודים ,יערך יום ריענון למאבטחים ע"י חברות שאושרו לכך
ע"י המשטרה או העירייה.
לפני תחילת שנת הלימודים ובמחצית שנת הלימודים יינתן תדרוך מרוכז ע"י מנהל מחלקת
אבטחה של העירייה בנושא הוראות התנהגות ,נהלי עבודה וכיו"ב.
פעם בשנה יערך כנס מאבטחים מטעמה של העירייה ,בו ייערך תדרוך ,ריענון נהלים ,הוראות,
הרצאות סקירות ,התרעות וכד'.
בכל בתי הספר שנדגמו המאבטחים היו בעלי הכשרת מאבטח מוס"ח .לידי הביקורת הוצגה
מצגת של הנושאים המועברים בהדרכות שעברו המאבטחים.
מחלקת ביטחון מבצעת פעמיים בשנה תדרוך לכל המאבטחים שבו מבוצע ריענון של נהלי
המאבטח.
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ה.

מינוי מפקחים

הקבלן ימנה מפקח אשר יפקח על ביצוע שרותי האבטחה במוסדות החינוך.
פיקוח זה יעשה על ידי נציגי משטרת ישראל ,נציגי משרד החינוך ,קב"ט הרשות ונציגי החברה
המנהלת.
המפקחים יבצעו מידי יום ביקורת בכל מוסדות החינוך.
הקבלן הקצה מפקח שאושר ע"י מחלקת הביטחון של העירייה והוא עומד בקשר ישיר עם
הקב"ט.
ו .שכר המאבטחים
עפ"י החוזה שכר היסוד שישולם למאבטח לא יופחת משכר היסוד שנקבע על ידי משטרת ישראל
מעת לעת או משכר המינימום הענפי ,לפי הגבוה מבניהם.
מבדיקת הביקורת נמצא כי החברה משלמת לכל עובדיה המועסקים בעיירת בית שמש שכר
שאינו נמוך מהשכר שנקבע על פי ההסכם עם חברת האבטחה.
ז .מוקד אלחוטי ,רשת קשר
בהסכם מפורטים הדרישות לגבי החזקת משרד מאויש ובו מוקד אלחוטי ,חדר נשקים ,הקמת
רשת קשר והחזקת מכשירי קשר ע"י חברת האבטחה ופירוט לגבי המדים של המאבטחים
והציוד הנלווה לכל מאבטח.
לחברת השמירה מוקד מאויש המקושר באמצעות מכשירי קשר לכל המאבטחים .כמו כן
לחברת האבטחה חדר נשק כנדרש.
ג 4.הפעלת סנקציות כלפי חברת "רשף ביטחון בע"מ" על ידי העירייה
ככלי לבקרה על ביצוע פעולות האבטחה כנדרש ,תוך מילוי ההתחייבויות בחוזה החתום –
משטרת ישראל והרשות המקומית רשאים להטיל קנסות על קבלני האבטחה.
הביקורת קיבלה לידה טבלת קנסות בגין אי עמידה בהתחייבויות חברת "רשף ביטחון בע"מ"
בהתאם לחוזה ההתקשרות הקיים בין החברה לעירייה.
הביקורת בדקה עם קב"ט מוסדות חינוך האם ההיקף הזעום של הטלת הקנסות ע"י המשטרה
והקב"ט כאחד הוא בשל ביצועים הולמים של קבלני האבטחה או שישנה מדיניות לתאם תיקון
ליקויים עם הקבלנים ללא צורך בהטלות קנסות.
לדבריו ,כיום ביצועי הקבלנים תקינים בדרך כלל כשהחברות עומדות
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בתנאי החוזה ,והמגמה היא שליקויים הניתנים לתיקון מיידי יבוצעו ללא קנס ,דהיינו להתריע
ולתקן ולאו דווקא לקנוס .יחד עם זאת ,לדבריו ,אין פשרה בליקויים חמורים או בליקויים
החוזרים על עצמם.

טבלת שיעור פיצוי כספי/קנסות – לפי החוזה עם הקבלנים
ההפרה
אי מסירת מסמכים ו /או אישורים
אי ציון בתלוש שכר את פרטי המוקד או פרטי הקשר
אי מתן הודעה לרשות המזמינה על קבלת התראה מנהלית ,כוונת חיוב ,עיצום
כספי
אי תשלום שכר במועד
תשלום שכר יסוד הנמוך מהשכר הקבוע בחוזה
הפרת זכויות ו /או תנאים סוציאליים המחויבים על פי חוק
אי קיום פיקוח על ידי מפקח הקבלן
איחור לכל שעה
אי הפעלת ניידת סיור אזרחית
אי הצבת מאבטח ליום שלם /היעדרות ללא אישור קב"ט הרשות ו /או משטרת
ישראל
היעדרות עובד לשעה ללא אישור הקב"ט ו /או משטרת ישראל
נטישת משמרת
אי ביצוע סריקות
חוסר אמצעי קשר
המצבת מאבטח עם אמצעי קשר שלא בבעלות הקבלן/רשות

פיצוי (לפי חוזה העירייה)
 ₪ 100לכל מסמך
 ₪ 100לתלוש
 ₪ 1,000למקרה
 ₪ 500לכל יום איחור לכל
עובד
עד  30שעות לכל מקרה
עד  30שעות לכל מקרה
עד  20שעות ליום
עד  3שעות למקרה
עד  40שעות ליום
עד  40שעות ליום
עד  5שעות למקרה
עד  5שעות למקרה
עד  5שעות למקרה
עד  40שעות למקרה
עד  30שעות ליום

ח .אמצעים לאבטחת מוסדות החינוך
ד 1.מאבטחים
עפ"י נוהל משרד החינוך בכל מוסד חינוכי בו לומדים  100תלמידים ומעלה ,יוצב מאבטח תחת
אחריותו של קב"ט מוסדות החינוך ברשות המקומית.
להלן עיקרי תפקידי המאבטח כפי שמוגדרים בנוהל:


נעילת כל השערים וביצוע סריקת בוקר.



סיוע בכל הנושאים הביטחוניים.



ביצוע ביקורת ,רישום ובדיקת כל הנכנסים לשערי בית הספר.



מניעת כניסה של אנשים ורכב לא מורשים.
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פיקוח מבחינה ביטחונית על הנעשה בחצר בית הספר וסביבתו.

 על המאבטח להיות בקרבת שער בית הספר ולוודא נעילת השערים במשך זמן
הלימודים.
בעיר בית שמש קיימים  127בתי ספר .כל בית ספר מאויש במאבטח מטעם חברת השמירה
"רשף ביטחון בע"מ".

ד 2.יישום החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות חינוך
עפ"י החוק ,כל מאבטח במוסדות חינוך חייב באישור מהמשטרה להיעדר רישום על עבירות מין.
במסגרת הביקורת נבדקו מדגמית  6שמות של מאבטחים ונמצא שלכולם מסמכים מהמשטרה
המעידים על היעדר רישום על עבירות מין.

ד 3.נהלי האבטחה
להלן עיקרי נהלי האבטחה המתייחסים למאבטח:


על המאבטחים להיות לבושים במדים של חברת האבטחה ,אפוד צהוב וכובע ולהיות
מצוידים במכשיר מגנומטר.



בכל בית ספר ,בכניסה לבית הספר ,קיימת עמדת שמירה ובה אינטרקום עם קשר
למזכירות בית הספר (בשני בתי ספר קיימים מכשירי קשר במקום אינטרקום).



לכל מאבטח מכשיר מירס אישי המקושר בכל עת לקב"ט ולמפקחים מטעם חברת
השמירה .כל הודעה שמשודרת ע"י אחד המאבטחים נשמעת בקשר ע"י כל המאבטחים,
הקב"ט והמפקחים מטעם חברת השמירה .בכל בוקר נעשית בדיקת קשר לכל
המאבטחים.



בכל בוקר לפני תחילת הלימודים נדרש המאבטח לבצע סריקה לאיתור חפצים חשודים
ולבדוק תקינות הגדרות ,כמו כן נדרש לבצע סריקה מסביב לגדרות בכל שעה .כל
סריקה צריכה להירשם בחוברת שנמצאת בעמדת השמירה ובה טבלת רישום של כל
סריקה שבוצעה.



לאחר כניסת התלמידים לשטח בית הספר ותחילת הלימודים המאבטח נדרש לנעול את
השער .כניסת הורים לבית הספר אינה מותרת .כאשר הורים מבקשים להעביר לילדיהם
ציוד וכד' הם נדרשים להשאיר אותה בשער .מאבטח מעדכן את המזכירה והיא דואגת
להעברת החפץ לתלמיד המתאים.



כניסת זרים ועובדי שירותים נעשית בתיאום עם המזכירה .כל מבקר מזוהה עם תעודת
זהות ומקבל תג מבקר ,פרטיו נרשמים בחוברת שנמצאת בביתן השומר ובה טבלה
הכוללת את שם המבקר ותעודת הזהות שלו .ככלל כניסת מבקרים ,כולל חיילים עם
נשק אינה מותרת ,למעט אם קיים היתר מיוחד מהמשטרה.
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ד 4.הכשרת המאבטחים
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך בסעיף  5.3נקבע כי על קב"ט מוסדות חינוך ברשות לקיים
ראיון אישי עם המאבטח לפני קליטתו והצבתו לשמירה במוסד החינוכי .סיכום הריאיון יועבר
לחברת האבטחה ועותק ממנו יתויק במשרד הקב"ט.
לפי הנחיות קב"ט מחוז ת"א במשרד החינוך ,לא יועסק מאבטח שלא רואיין ע"י הקב"ט גם אם
הועסק בעבר ברשות מקומית אחרת.
לפני כניסתו לעבודה על המאבטח לעבור הדרכה בסיסית בת  6ימים הנערכת ע"י חברות
המאושרות ע"י משטרת ישראל להכשרת מאבטחים .לאחר  6חודשים יש לבצע ריענון של יום.
יש לציין כי אחריות קב"ט מוסדות חינוך לתדרוך אינה גורעת ממחויבותו של קבלן האבטחה
לתדרך את המאבטחים בכל המידע לנוהלי האבטחה ,בטחון ובטיחות.
הביקורת קיבלה לידה העתקים מראיונות העבודה שמבצע קב"ט העירייה למאבטחים.
מהבדיקה עולה כי במשרדי הקב"ט נמצאו העתקים של הראיונות חתומים ע"י הקב"ט .בנוסף,
המאבטחים מקבלים הנחיות בכתב ובע"פ מטעם הקב"ט לפני כניסתם לתפקיד.
הביקורת קיבלה לידה את ההנחיות המועברים למאבטחי מוסדות החינוך.
בהתאם לכך נראה כי הוראת חוזר מנכ"ל  5.3מתבצעת ע"י קב"ט מוסדות החינוך.
ד5.

נושאי נשק במוסדות החינוך

 נשיאת נשק במוסדות החינוך  -כללי
עפ"י נוהל משרד החינוך האבטחה במוסדות החינוך תתקיים על ידי מאבטחים מקצועיים
נושאים נשק.
למרות זאת מציין הנוהל כי חלק מתפיסת הביטחון הינה חלוקת נשק לעובדים במוסדות
החינוך.

בסעיף  1.4נקבע כי "כדי להשיג את המטרות האלו (אבטחת מוסדות החינוך (הוחלט על
אבטחה מרחבית ועל אבטחה חמושה של משטרת ישראל בבתי הספר ועל חלוקת אקדחים של
משרד החינוך לעובדים במוסדות החינוך באמצעות הרשויות המקומיות".
כמו כן נקבע בסעיף . 5.1ו' במסגרת תפקידי הקב"ט "לעודד אנשי הוראה לשאת נשק ולהקצות
נשק למי שקיבלו אישור ממשרד הפנים ועברו את האימון בהצלחה".
המדיניות המוצהרת של מנהל מחלקת הביטחון היא לא לעודד נשיאת נשקים בבתי הספר למעט
למאבטחים של בית הספר ,העוברים מטווחים באופן שוטף.
לגבש מדיניות ברורה בנושא זה יחד עם קב"ט המחוז של משרד החינוך ולדון במדיניות זו מידי
תקופה לנוכח רמת ההתרעות הקיימות:
 הנחיות משטרת ישראל לאחזקת נשק על ידי מאבטח במוסד
עפ"י נוהל משרד החינוך האבטחה במוסדות החינוך תתקיים על ידי אישור ממשטרת ישראל
לנשיאת נשק.
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מבדיקת התיקים האישיים של מאבטחי המוסד נמצא כי למאבטחי המוסד קיים אישור מטעם
משטרת ישראל לנשיאת נשק.
 עזרים מנהליים לאבטחת מוסדות חינוך
עפ"י נוהל מנכ"ל משרד החינוך ,חובה לנהל לגבי כל בית ספר שני תיקים כאמצעי עזר לאבטחת
המוסדות :תיק שטח ותיק ביטחון מוסדי.

ה 1.תיק שטח
תיק השטח מעוגנים בהוראת מנכ"ל " 5.3-60נוהלי הביטחון בבתי הספר – תיק שטח במוסד
חינוכי"
תיק השטח מרכז בתוכו נתונים על מבנה המוסד וסביבתו ,אוכלוסייתו ומקומות אפשריים
לפעילות כוחות הביטחון בסביבת בית הספר והוא מיועד לשימוש כוחות הביטחון במקרה של
אירוע ביטחוני או בטיחותי.
משרד החינוך ,בתיאום עם כוחות הביטחון ובהנחיית משטרת ישראל ,הכין מתכונת של תיק
שטח למוסדות החינוך.
האחריות להכנת תיק השטח מוטלת על הקב"ט באמצעות העב"ט של בית הספר .עוד נקבע
בנוהל כי מנהל בית הספר יסייע במילוי נתוני תיק השטח ובצילום המבנים והשטח של המוסד
החינוכי.
בנוהל נקבע כי הנתונים בתיק השטח של כל בית ספר יעודכנו אחת לשנה ,וכן שהקב"ט ומנהל
בית הספר יאשרו בחתימתם שהתיק נבדק ועודכן.
תיק השטח ישמר במוסד החינוכי והעתק אצל קב"ט הרשות.
להלן עיקרי רשימת המסמכים שתיק השטח צריך לכלול (מתוך  25מסמכים):


רשימת המורים ועובדי המוסד החינוכי ומספרי טלפון



תיאור המבנים ,גודלם ,מדרגות ,חלונות כניסות וכדומה



מפתחות – רשימת עובדי המוסד שבאחריותם מפתחות



מיקום מפסקי החשמל והתאורה



המלצה למיקום אפשרי לתצפיות וצלפים



המלצה למקומות אפשריים לחפ"ק ונ"צ להנחתת מסוקים



המלצה למקומות מפגש לכוחות



רשימת טלפונים של אחראים במוסד החינוכי



סרטוט כללי של המוסד החינוכי
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ממצאי הביקורת מעלים כי ב 3-בתי ספר שנדגמו קיימים תיקי שטח כנדרש .כמו כן ,השרטוט
הכללי של המוסד החינוכי וכן תיאור המבנה וכיוצב' נמצאים בדיסק ממוחשב אצל הקב"ט
מטעם העירייה .כמו כן תיקי השטח מעודכנים בכל שנה ע"י קב"ט העירייה המבצע בדיקות
במהלך השנה ובהתאם לכך מתעדכנים הנתונים הנמצאים בידו.

ה 2.תיק ביטחון מוסדי
תיק הביטחון המוסדי מעוגנים בהוראת מנכ"ל " – 2.7מבנה הביטחון המוסדי – מודל הביטחון,
הבטיחות והחירום"
תיק הביטחון המוסדי כולל מידע על אמצעי האבטחה והמיגון בבית הספר ,על דרכי אבטחתו
ועל בעלי התפקידים בתחומי האבטחה השונים זאת במטרה לסייע להנהלת המוסד ולכוחות
הביטחון בשעת חירום.
האחריות לניהולו הוטלה על מנהל המוסד והעב"ט בסיוע ובהדרכת הקב"ט.
עפ"י הנוהל ,התיק יעודכן מדי תחילת כל שנה ודיווח על השינויים יועברו למחלקת הביטחון.
תיק השטח בהתאם לנוהל "ביטחון ,בטחות לשעת חירום" יימצא במקומות הבאים:


בכספת /בארון אצל קב"ט הרשות.



במקום נגיש במוסד החינוך /בבית הספר.

 תחנת המשטרה המקומית.
בנוהל "בטיחות ,ביטחון ושעת חירום" של משרד החינוך בסעיף " 2.3מבנה תיק הביטחון
המוסדי" קיימת רשימה מפורטת של  22פריטים שאמורים להיות בתיק הביטחון המוסדי.
במסגרת הביקורת נבחנו תיקי ביטחון מוסדיים בשלושה בתי ספר.
בדיקת הביקורת העלתה את הממצאים הבאים:


תיקי השטח רוכזו אצל קב"ט הרשות ,משטרה מקומית ,ובבתי הספר

 הביקורת דגמה  3תיקי שטח ובהם נמצא כי תיקי הביטחון המוסדי לא כללו את מלוא
המסמכים והנתונים הנדרשים עפ"י נוהל משרד החינוך.
בין היתר ,לא נמצאו בתיקים המסמכים הבאים:


הפעילות השנתית – תכנית עבודה.



רישום של תרגילים והשתלמויות.



תכנית מערך אבטחה.



סדרי האבטחה במצב כוננות.



תכנית הפינוי של בית הספר.
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פירוט מרכיבי הביטחון ותקינותם.



פירוט המרחבים המוגנים – מיקומם וגודלם.



תכנית שיבוץ הכיתות למרחבים המוגנים.



טופס רישום נכנסים ויוצאים בשערי המוסד החינוכי.

 רשימת צוותי החירום הבית ספרים והמקומיים.
המלצות הביקורת
 oלפעול להסדרת תיקי הביטחון המוסדי באופן אחיד בכל בתי הספר.
 oתיק הביטחון יעודכן מידי שנה ,כנדרש בנוהל משרד החינוך ,ויופק ממנו עותק מודפס
לשימוש.

ה 3.תיק נתונים – גני ילדים
עפ"י הנחיות משרד החינוך " 51 – 5.3נוהלי הביטחון בגני הילדים" יש ליצור בכל גן תיק נתונים
שירכז את המידע הנדרש לתכנון סדרי הביטחון השוטף והכנת גן הילדים והפעלתו בשעת
חירום.
תיק הנתונים כולל בין השאר את הנתונים כדלהלן:
 oנתוני יסוד של הגן – שם ,כתובת ,טלפון ,קבוצת גיל וכדומה.
 oפרטים על ממלאי תפקידים בגן ומספרי טלפון
 oמתחם הגן והמבנה ,מיקום שערים ,תשריט ,תיאור המבנים והחצר
 oפינוי הגן בעת חירום – מיקום הפינוי בתחום החצר ,מיקום הפינוי מחוץ לגן.
 oמיקום מפסקי חשמל ותאורה ,מיקום נקודות לכיבוי אש
תיק הנתונים מתעדכן מידי שנה ומועבר לקב"ט מוס"ח.
בדיקת הביקורת העלתה כי אין בגני הילדים תיקי נתונים כנדרש.
המלצת הביקורת :לפעול ליצירת תיקי נתונים בגני הילדים ,באופן שיעמדו לרשות כוחות
הביטחון וההצלה לשעת חירום.

ט .תקציב ,החזרים מרשויות ותשלומים
ו 1.תקציב אבטחת מוס"ח
אחד המטרות של בניית תקציב הינו עריכת מסגרת תקציבית מאתגרת שתאפשר בקרה
אפקטיבית על רמת ההוצאות ,עריכת תקציב בעל דרגת חופש גבוהה מידי שאינו משקף באופן
עקבי את רמת ההוצאות בפועל אינו משיג מטרה זו.
להלן נתוני תקציב מול ביצוע של הוצאות אבטחת מוסדות חינוך:
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הסעיף
תקציב

2012
ביצוע

2013
ביצוע

תקציב

תקציב

2014
ביצוע

הוצאות אבטחת
מוס"ח

4,125,973

3,844,273

4,311,471

4,963,067

5,795,442

6,685,377

השתתפות המשטרה

1,476,900

2,658,445

2,917,600

3,286,060

3,286,100

2,682,562

אחוז השתתפות
המשטרה

36%

69%

68%

66%

57%

40%

מתוך דו" חות התקציב של העירה נראה כי קיימת עליה של  43%בין השנים  2012ועד לשנת 2014
בהוצאות אבטחת מוס"ח.
כמו כן ,אחוז השתתפות המשטרה בהוצאות האבטחה קטן בין השנים  2012ועד לשנת .2013
ו 2.תקציב קב"ט מוס"ח
משרד החינוך מממן  75%מעלות הקב"טים .עפ"י מפתח שנקבע בנוהל משרד החינוך משרת
קב"ט אחד לכל  25בתי ספר.
יתרת עלות העסקת הקב"טים ממומנים מתקציב העירייה .שני הקב"טים הינם עובדי עירייה
במשרה מלאה.
להלן פרטים אודות עלויות הקב"טים והשתתפות משרד החינוך:

הסעיף
תקציב

2012
ביצוע

תקציב

2013
ביצוע

2014
ביצוע
תקציב

עלות קב"ט מוס"ח

400,900

410,405

424,954

411,186

415,300

532,139

השתתפות משרד החינוך

173,000

498,252

183,200

185,504

187,400

185,967

שיעור השתתפות משרד החינוך

43%

121%

43%

45%

45%

35%
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דו"ח ביקורת בנושא בטיחות
מבוא
 .1לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך ס'ב( 6/ב') מ "( 2002-הבטחת הבטיחות במוסדות
החינוך").
א .אחריותו של משרד החינוך בתחומי הבטיחות מתבטאת בפרסום דרישות בטיחות
מחייבות בחוזרי מנכ"ל; בקיום פיקוח ובקרה על יישומן של הדרישות המחייבות
באמצעות ביקורות מדגמיות מעת לעת; בהכשרה של בעלי תפקידים בתחומי הבטיחות.
ב .על הרשות המקומית ,יחד עם הנהלות מוסדות החינוך ,להבטיח את בטיחותם של
התלמידים ושל הבאים בשערי מוסדות החינוך ,בין השאר כמפורט להלן:


תדאג לתקינות המבנים ,המקלטים ,המתקנים ,החצרות ,הגדרות והשערים
הכלולים בשטח המוסד החינוכי ושל דרכי הגישה אליו ,לרבות חניות ,תחנות
הסעה והסדרי תעבורה אחרים.



תתכנן בדק בית ,שיפוצים ותיקונים בטיחותיים במוסדות החינוך שבבעלותה
באופן שוטף ובעיקר להבטחת ביצועם בחופשות ובפגרת הקיץ.
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תפעיל בעדיפות עליונה וללא דיחוי את שירותיה כגון שירותי אחזקה ובדק בית,
שירותי תברואה ושירותי הנדסה) כדי לתקן או להסיר מפגעים העלולים לגרום
לתאונות במוסדות החינוך.
 תגבש ותיישם תכנית לסילוק מפגעים ולביצוע פעולות מתקנות במבנים,
בתשתיות ,בחצרות ובמתקנים במוסד החינוכי ובסביבתו המיידית (בשיתוף עם
הנהלת המוסד החינוכי) .התוכנית תיערך לפי שלושה טווחי זמן:
טווח זמן מיידי – הסרת מפגעי בטיחות כל אימת שהם מתגלים;
תכנית שנתית; תכנית רב -שנתית.
 תפעל באופן שמוסדות החינוך שבתחומה ,על מתקניהם ,יבנו בהתאם למפרטי
הבטיחות שיפורסמו ע"י משרד החינוך ובכפיפות לחוקים בנושא כגון חוק תכנון
ובנייה.
 תקיים סקר שנתי להערכת הסכנות במוסדות החינוך הפועלים בתחומה ,ותגבש
תכנית לביצוע פעולות מתקנות ומונעות.
 תפעל לקיום הנחיותיו של הממונה על הבטיחות בלשכה המחוזית של משרד
החינוך.

 .2עיקרי הממצאים
תחקור אירועי "כמעט נפגע" במוסדות השונים בהתאם להוראת חוזר מנכ"ל  ,2002סעיף – 25
במשרדי הקב"ט אין מידע אודות תחקירים של אירועי " כמעט
החינוך
נפגע" ,ראה סעיף א.3.
בדיקת מבדקים שנתיים בנושאים בבתי הספר – נמצאו תיעודים לסיורים שבוצעו בבתי הספר
בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל ,אך ריכוז הנתונים אינו
הבאים:
מבדקי בטיחות בהתאם להוראת חוזר ממוחשב כפי שצריך להיות  ,ראה סעיף ב.1.1.
מנכ"ל  5.1-45בבתי הספר  ,גני ילדים בגני ילדים – נמצא כי הסיורים מתבצעים פעמיים בשנה,
כאשר הליקויים מועברים אל המחלקות הרלוונטיות ,כמו כן
ומבדק בטיחותי שוטף בגני ילדים.
נמצאו תיועד לסיורים ,ראה סעיף ב.2.1.
בדיקה שנתית של מתקני חצר בגני בהתאם לתקן מתקני משחקים  ,1498נמצא כי העירייה אינה
נוהגת לבצע בדיקה שנתית של מתקני משחקי הילדים וזאת
ילדים
בניגוד להנחיות משרד החינוך ,ראה סעיף ב.3.
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בדיקת הביקורת השנתית עבור הבטיחות השנתית נמצא כי
העירייה אינה מבצעת ביקורת שוטפת בגני הילדים ובמוסדות
החינוך .תיקון הליקויים המבוצע הינו על פי קריאת בתי הספר
וגני הילדים ,דבר הנוגד את הוראות חוזר מנכ"ל משרד
החינוך ,ראה סעיף ב.4.

כיבוי האש במוסדות החינוך

בהתאם לתקן ישראלי . 1220
בבתי הספר – נבדקו בשנה האחרונה מערכות גילוי האש
והעשן ונעשו כל הבדיקות המתבקשות ,ממצא זה נמצא כתקין
בגני ילדים – לא נבדקו במהלך כל שנת הלימודים מערכות
גילוי האש והעשן בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל .ראה סעיף ג.

סקירת נושא בדיקות חשמל במוסדות – העיריה בודקת אחת לשנה את מערכות החשמל על ידי
חשמלאי מוסמך מטעם העיירה  ,אך אינה בודקת את השדה
החינוך השונים
המגנטי וזאת בשל העבודה כי אין בבתי הספר בעיר בית שמש
מכשירים חשמלאים המצריכים שדה מגנטי ,ראה סעיף ד.

 .3פרוט ממצאי הביקורת:
אחריות בעלי התפקידים במוסדות החינוך

א
א
ב

ג

א 1.מנהל בית הספר
מנהל המוסד החינוכי מנהל את הבטיחות במוסד החינוכי ופועל ליישום דרישות
החוק והתקנים ,דרישות משרד החינוך ודרישות הרשות המקומית.
על מנהל המוסד החינוכי ,בין השאר לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך:


לדווח למנהל הבטיחות ברשות המקומית על כל מפגע בטיחותי המובא
לידיעתו ואשר אי אפשר לסלקו במסגרת האמצעים העומדים לרשותו.



לשלב את נושא החינוך לבטיחות במסגרת תכנית הלימודים.



לפעול מול הרשות המקומית ומול גורמים חיצוניים אחרים בכל הקשור
להבטחת הבטיחות של התלמידים ,מורים ,עובדים אחרים וכל הבאים בשערי
המוסד.

 למנות מורה לתפקיד רכז הבטיחות.
כמו כן על מנהל מוסד החינוך לפרסם מדיניות בטיחות כתובה מטעמו; ללמוד את
דו"ח הבטיחות המועבר לידיעתו ע"י הרשות המקומית ולהעביר את השגותיו; לגבש
113

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2014

תכנית בטיחות מוסדית וליישם אותה; לקיים פעילות מתמשכת ליישום היעדים
הקבועים להבטחת הבטיחות המפורסמים מטעם משרד החינוך.
התכנית להבטחת הבטיחות והגהות במוסד החינוכי תקיף את המרכיבים הבאים ,לפחות:


יעדי הבטיחות ,המטרות והמשאבים הנדרשים ליישומן והמדדים לבחינת
ההישגים.



המבנה הארגוני של המערך להבטחת הבטיחות.



סדר היום הניהולי.



סילוק מפגעים והטמעה של שיפורי בטיחות טכנולוגיים ונוהליים.



השתלמויות ,הדרכה וחנוכת מורים ובעלי תפקידים.



נוהלי התחקיר והדיווח של אירועי בטיחות.



התוכניות לביצוע סקר הרשות המקומית בתחומי הבטיחות.



רשימת הציוד ,המתקנים ,המערכות והחומרים החייבים בבדיקות תקופתיות
ומועדי הבדיקה שלהם.

א 2.ניהול הבטיחות בבתי הספר
א

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך מ  – 2002-הנהלות מוסדות החינוך יקיימו
וינהלו מערכת לתיעוד המאמצים להבטחת הבטיחות .מסמכי מפתח צריכים להיות
זמינים ומעודכנים ,כשהדרישות המינימליות לתיעוד הן ,בין השאר:


הבדיקות התקופתיות לציוד ולמתקנים.



מידע בתחומי הבטיחות שהגיע מגורמים חיצוניים ומבעלי תפקידים ותלמידים
בתוך מוסד החינוך.



נהלים פנימיים.



ממצאי סקר מבדק הבטיחות שבוצע ע"י ההנהלה.



ממצאי סקר הרשות המקומית.



דו"חות ביקורת בטיחות שנעשו ע"י גורמים חיצוניים.



דו"חות חקירה של אירועי כמעט נפגע" ,תאונות ותקלות".

 סיכומי ועדת הבטיחות" המשותפת"
כמו כן על כל מוסדות החינוך להפעיל "ועדת ניהול בטיחות" המשותפת לתלמידים ,למורים
ולהורים – שתתכנס פעמיים בשנת לימודים לפחות ובכל עת שקיים צורך.
א 3.תחקור אירועי בטיחות והפקת לקחים
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משרד החינוך פרסם נוהל לקביעת סדרי התגובה ,התחקיר והדיווח אודות אירועים

א

בטיחותיים – זאת כדי להבטיח את מזעור הנזק שנגרם(אם נגרם) ואת מניעתם של
אירועים דומים בעתיד חוזר מנכ"ל  , 2002סעיף .25
אירועי "כמעט נפגע" אירועי בטיחות שהסתיימו ללא פגיעה פיזית באדם אולם בנסיבות
מעט שונות היו עלולים להסתיים בפגיעה ממשית:

ב



יתוחקרו ע"י המחנכים.



יתקיימו תוך  4שעות מהאירוע ולא יאוחר מתחילת יום הלימודים הבא.

 בכל מוסד חינוך ינוהל יומן "כמעט נפגע" ובו תרוכזנה רשימות של אירוע
"כמעט נפגע" בעקרונות תכנית הבטיחות הבית ספרית של אגף החינוך
בעירייה(לשנה"ל תשע"א) כלול" :תחקור אירועי "כמעט נפגע" והטמעתם
במושגים הגורמים לתאונה הגורם הישיר ,הגורם התורם וכד'.
במשרד הקב"ט אין מידע האם אכן מתנהלים בבתיה"ס תחקירים סדירים של אירועי

ג

"כמעט נפגע" לצורך הפקת לקחים ,ואם כן – מהם היקפם.
אירועי "תאונה":

ד



כל אירוע מחייב מילוי "דו"ח תאונה" למשרד החינוך.



לדברי מנהל הבטיחות במוסדות החינוך – נרשמים מדי שנה כ  300-דו"חות

תאונה ,בממוצע.
יש לנהל באופן סדיר ניתוח של תאונות במוסדות החינוך לצורך הפקת לקחים ומניעה
עתידית .
ב

בדיקה כללית – חזותית לפני פתיחת שנה"ל

לפני פתיחת כל שנת לימודים נערכת בכל מוסדות החינוך בדיקה כללית-חזותית ע"י הקב"ט.
כולם מוסמכים לערוך מבדקי בטיחות לגילוי חריגי בטיחות – על מנת לדווח למשרד החינוך
ולקבל מהמשרד אישור לפתיחת המוסד מבחינה בטיחותית.
ב 1.מבדק בטיחות שנתי
בהתאם להוראת מנכ"ל , 5.1-45הבטחת הבטיחות בגני ילדים ,נקבע כי:

" על הרשות המקומית /הבעלות לקיים סקר שנתי להערכת הסכנות בגני ילדים הפועלים
בתחומה" כמו כן נקבע כי "הרשות המקומית תשתף פעולה עם הנהלות מוסדות החינוך בכל
הקשור לתכנון שנתי ורב – שנתי של פעולות מתקנות ומונעות ותטפל במפגעי בטיחות שהובאו
לידיעתה על ידי הנהלות מוסדות חינוך"
הוראת מנכ"ל  ,5.1-52סידורי בטיחות במוסדות חינוך ,נקבע כי:

" כל מוסד חינוכי ייבדק פעם בשנה לקראת פתיחת שנת הלימודים ,והליקויים והמפגעים
יתוקנו .המוסד יאושר סופית עד  15באוגוסט בכל שנה ,ואישור הבטיחות יועבר למוסד
החינוכי".
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 מבדק בטיחותי שנתי בבתי ספר:
הקב"ט עורך פעם בשנה בדיקה שנתית מקיפה במוסדות החינוך לבדיקת נושאי בטיחות ,החומר
מועבר אל המחלקות הרלוונטיות והם פועלים לתיקון הליקויים שמתגלים.
את הבדיקה ראשי לבצע מי שהוסמך כ"עורך מבדק" מטעם מכון התקנים.
לביקורת נמסרו התיעוד לסיורים שבוצעו בבתי הספר ואת הממצאים לסיורים אלו.
הביקורת מדגישה כי ,במשרד הקב"ט לא קיימים ריכוז נתונים מרכזי ממוחשב של ממצאי
המבדקים ,לפי מוסדות החינוך השונים ולפיכך גם לא מנוהל מעקב ממוחשב אחר קיום
המבדקים ,תוצאותיהם ויישום תיקון הליקויים.
הביקורת ממליצה כי יש לנהל מעקב ממוחשב אחר קיום המבדקים ,תוצאותיהם ,ויישום תיקון
הליקויים
 מבדק בטיחותי שנתי בגני הילדים:
הקב" ט עורך סיורים פעמיים בשנה ,כאשר הליקויים מועברים אל המחלקות הרלוונטיות והם
פועלים לתיקון הליקויים שהועלו.
לביקורת נמסרו התיעוד לסיורים שמבוצעים פעמיים בשנה בגני הילדים.

ב 2.מבדק בטיחותי שוטף בגני ילדים
בהתאם להוראת מנכ"ל , 5.1-45הבטחת הבטיחות בגני ילדים ,נקבע כי:

"הרשות המקומית תשתף פעולה עם הנהלות מוסדות החינוך בכל הקשור לתכנון שנתי ורב –
שנתי של פעולות מתקנות ומונעות ותטפל במפגעי בטיחות שהובאו לידיעתה על ידי הנהלות
מוסדות חינוך"
בדיקות בטיחותיות שוטפות בגני הילדים :
א.

מבדק בטיחותי שוטף יזום אינו מתבצע מטעם העירייה  ,אלא כאשר מתגלים ליקוים
ע"י מוסדות החינוך ,הדבר מועבר אל מחלקת משק חינוכי לטיפול בנושא.

ב.

במשרד הקב"ט לא נמצא תיעוד לביצוע הבדיקות בהתאם להנחיה הנ"ל.

ב3.

בדיקה שנתית של מתקני חצר בגני ילדים
א בהתאם לתקן מתקני משחקים  1498ולהנחיות משרד החינוך – מתקני
המשחקים בגני הילדים מחייבים בדיקות תקופתיות:
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בדיקה חודשית :בדיקה זו אמורה להתבצע על ידי הרשות המקומית
והבעלות .מבצע אותה איש תחזוקה העובר על התקנים ובודק את
שלמות החלקים.



בדיקה שנתית  :אמורה להתבצע פעם בשנה בדיקה של כלל המתקנים
על ידי מהנדס או הנדסאי או טכנאי שהוכשר ואושרו על ידי מכון
התקנים הישראלי.

 בדיקה תלת שנתית :אמורה להתבצע פעם בשלוש שנים על ידי מעבדה
מוסמכת לבדיקת מתקני המשחקים של מכון התקנים הישראלי או
מעבדה שאושרה לבדוק מתקני משחקים מטעם מכון התקנים.
ב נמצא כי העירייה אינה נוהגת לבצע בדיקה של מתקני המשחקים בגני הילדים,
וזאת בניגוד להנחיות משרד החינוך.
מבדיקה נוספת שהתקיימה בגני הילדים נמצא כי במהלך שנת  2014הושקעו בגני הילדים
כספים להחלפת מתקנים ישנים במתקנים חדשים .לאחר ההשקעה הנ"ל העירייה לא מינתה
איש מקצוע לבדיקת תקינות המתקנים הקיימים.
המלצת הביקורת
הביקורת ממליצה כי בדיקת מתקני המשחקים בגני הילדים תועבר לידי חברה חיצונית אשר
תבדוק פעם בחודש ואחת לשנה את מתקני המשחקים הקיימים.

ב4.
א

ב
ג

ד

ביקורות בטיחות ע"י קצין הבטיחות
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך ,הרשות המקומית תפקח ותקיים ביקורות
בטיחות במוסדות החינוך ,תתריע אודות קיום מפגעי בטיחות ותתקן את המפגעים
שאותרו .כמו כן הרשות תקבע סדרי עדיפויות לתיקון מפגעי בטיחות וטיפול בהם.
מנהל הבטיחות מוס"ח בעירייה מוסמך מטעם מכון התקנים לערוך מבדקי בטיחות.
עיריית בית שמש אינה מבצעת ביקורת שוטפות יזומות בגני הילדים ובמוסדות
החינוך .וזאת בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל.
לביקורת צוין כי תיקון הליקויים היחיד שמבוצעת במהלך שנת הלימודים הינו על פי
קריאות בתי הספר וגני הילדים בלבד .דיווחי המוסדות על ליקויים מועברים
למחלקות הרלוונטיות בעירייה והם מתוקנים בהתאם.
לדברי קב"ט מוסדות חינוך ,כל ליקוי בטיחותי שנמצא נרשם ומועבר לטיפול ביה"ס
עצמו או מחלקת משק חינוכי בעירייה – כאשר ליקויים חמורים מקבלים טיפול
מיידי.

הביקורת ממליצה כי יש לבצע ביקורת בטיחות יזומות לפי תוכנית סדירה ולתעד כל ביקור ,את
ממצאיו ואת מעקב אחר תיקון הליקויים במערכת ממוחשבת אחת מרכזית.
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ג

כיבוי אש במוסדות החינוך
מערכת אוטומטית לגילוי אש ועשן תותקן על פי התקן הישראלי  1220בכל בניין
המשמש כגן ילדים.
המערכות יותקנו בבניינים שהבקשה להיתר בניה הוגשה לאחר  1פברואר  2012שאר
המבנים ישלימו הדרישה על פי לוח הזמני.

התקן קובע כי "תכנון והתקנת מערכת הגילוי מחייב אישור מעבדה מוכרת".
כמו כן התקן קובע כי "תחזוקה שנתית של מערכות הגילוי תבוצע ע"י חברת בעלת תו
תקן לתחזוקת מערכות אלה בהתאם לת"י  1220חלק ." 11

ממצאי הביקורת
א .מערכת כיבוי האש נבדקת על ידי חברה קבלנית חברת "פינק" .התחייבות חברת
"פינק" כלפי העירייה הינה לבצע עבודות מזדמנות של אספקה והתקנה או אחזקה
של ציוד כיבוי אש במסגרת של סך שלא יעלה על  400,000ש"ח.
ב .חברת "פינק" נבחרה מתוך רשימת ספקים שזכו במכרזי משכ"ל .הביקורת לא
קיבלה לידה את פרוטוקול המכרז לבחירת החברה הקיימת.
ג .דו"חות הביקורת המתבצעות על ידי חברת פינק מועברים לקב"ט ומפוקחים על
ידו.
ד .בכל בתי הספר נבדקו בשנה האחרונה מערכות גילוי האש והעשן
הבדיקות על פי התקן .ממצאי הבדיקות הועברו למנהלי בתי הספר.

ונעשו כל

ה .בהתאם לממצאים אלו הביקורת רואה כי בדיקות מערכות כיבוי האש בבתי הספר
מתנהלים עפ"י התקן הישראלי .1220
ו .בגני הילדים לא נבדקו במהלך כל שנת הלימודים תשע"ה מערכות גלוי האש
והעשן וזאת בניגוד לחוזר המנכ"ל המחייב בדיקה שנתית של המערכות.
ז .יש לוודא כי כל מי שנמנית על צוות הגנים עברה הכשרה בסיסית בתיפעול
המטפים וכי כל הצוותים יודעים היכן נמצא המטף בגן.

הערת הביקורת
בהתאם לדו" ח שקיבלה הביקורת ממחלקת שכר עולה כי בנוסף לממונה בטיחות מועסק עובד
נוסף במחלקה .במסגרת תפקידו בעירייה אמור העובד להיות אחראי על נושא כיבוי האש.
המלצת הביקורת
יש לבצע בדיקה שנתית על ידי חברה קבלנית חיצונית במערכות כיבוי האש והעשן בגני הילדים
כפי שמתבצע בבתי הספר בעיר בית שמש.
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בדיקת חשמל
ד
הוראות משרד החינוך קובעות כי :


בסמוך לכניסה לביה"ס יותקן מפסק חשמל ראשי.



מערכת החשמל בביה"ס תיבדק ע"י חשמלאי מוסמך אחת לשנה ,וע"י
חשמלאי בודק אחת לחמש שנים.



התקנת מערכות אוטומטיות לגילוי אש בלוח חשמל שעוצמת הזרם בו מ - A
 63אמפר ומעלה ,הדרישה במקומות בהם מותקנת מערכת גילוי אש ועשן.



התקנת מערכות להפסקת הזנה ללוח חשמל שבו הופעל גלאי האש ועוצמת
הזרם בו.

ממצאי הביקורת
א .העירייה בודקת אחת לשנה את מערכות החשמל על ידי איש חשמלאי מוסמך מטעם העירייה.
ב .אחת לחמש שנים מתבצעת בדיקה בבתי הספר על ידי מר פינטו.
ג .העירייה בודקת ע"י חשמלאי מוסמך באופן שוטף את תקינות מכשירי החשמל.
ד .העירייה אינה בודקת בבתי הספר את השדה המגנטי וזאת בשל העבודה כי אין בבתי הספר
בעיר בית שמש מכשירים חשמלאים המצריכים שדה מגנטי.

ה יחסי הגומלין בין ממונה הבטיחות לבין המחלקות וגורמי חוץ שונים
משיחה שהתקיימה עם יועץ הבטיחות נאמר כי קיימים יחסי גומלין שוטפים בין מחלקת שפע,
קבלן גילוי אש ,מחלקת אחזקת גנים ,הנדסה וכיוצב'.
הנוהל קובע כי כאשר מתגלים ליקויים בנשוא בטיחות ,הנושא מועבר אל יועץ הבטיחות והוא
אשר מעביר את המידע אל המחלקות הרלוונטיות.
הביקורת קיבלה לידה אסמכתאות המעידות על העברת האינפורמציה מבתי הספר /גני הילדים
אל יועץ הבטיחות.
יועץ הבטיחות מעביר את המידע על הליקויים אל המחלקות הרלוונטיות ללא רישומים ידניים או
ממוחשבים ,ע"כ הביקורת לא יכלה לבדוק נתון זה.
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תגובת העירייה לדוח ביקורת מפורט לשנת 2013
 .1דו"ח ביקורת 2013

הליקוי

תגובת העירייה

 .1רישום ,דיווח כספי והתקשרויות
הדו"חות הכספיים הרבעוניים הוכנו והוגשו

הדו"חות הרבעוניים הובאו למשרד הפנים בזמן.
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למשרד הפנים לאחר המועד הקבוע בחוק
הדו"חות הכספיים לשנת  2012לא הובאו לדיון
במועצת העיר

הדו"חות הכספיים הובאו לדיון במועצת העיר.
העירייה תקפיד להבא להביאם לדיון בזמן הקבוע
בחוק.

 .2ניהול נכסים ובטיחות
העירייה לא העבירה לאישור משרד הפנים בקשת
הקצאה למוסד לו הוקצה מקרקעין

העירייה החלה בהעברת תיקים לאישור שר
הפנים .יש לציין כי טרם ניתנו תשובות לתיקים
שהועברו למשרד הפנים לפני כשנה.

העירייה לא ביצעה פיקוח ומעקב אחר השימוש
במקרקעין שהוקצו.

לעירייה מוגשות מאות בקשות של הקצאות
קרקע בהם מאות בתי כנסת ומוסדות חינוך וזאת
לאור הגידול המהיר והמורכבות של האוכלוסייה
בעיר.
במגבלת כ"א הקיים יש קושי לאכוף את נושא
השימוש בנכסים המוקצים.
העירייה צריכה להיערך מבחינת כ"א ותקציב
לאכוף נושא זה.

העירייה החלה בקידום הנושא וישנה התקדמות
העירייה לא ניהלה מעקב אחר תום תקופת חוזה
ההקצאה עם הגופים להן הוקצאו המקרקעין ולכן לא קטנה בעניין חידוש חוזים של מוסדות חינוך.
העירייה לא חידשה חלק מהחוזים שפג תוקפם.
ב 9-מתוך  20תיקי הקצאות מקרקעין שנבדקו
השנה לא נכללו בספר ההקצאות המנוהל על ידי
העירייה

העירייה מקבלת את הערת הביקורת ותקפיד
לרשום.

 .2מעקב אחר תיקון ליקויים 2012

הליקוי

תגובת העירייה

 .1ביצוע תקציב רגיל
העירייה אישרה את התקציב לשנת  2013לאחר
המועד הקבוע בחוק.

התקציב אושר לאחר הבחירות לכנסת ה 19-לאור
עיכוב באישור תקציב המדינה ואישור מענק
איזון שכאמור מהווה סעיף מהותי התקציב
העירייה.
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בהעדר מידע סופי על מענק איזון קיים קושי
לאשר את התקציב.
תקציב  2015אושר במועד הקבוע בחוק.
 .2ביצוע תקציבי פיתוח
מקורות המימון בפועל של חלק מהתב"רים אינם
מתאימים לתקצוב .לתום שנת  2013בעירייה
תב"רים בגרעון תקציבי בסך  3,131אלש"ח
(אשתקד  3,344אלפי .)₪

העירייה התייחסה בעבר ותתייחס גם לליקוי זה
כעת בכך שעם קבלת ההרשאה מהמשרד המממן
מוגש האשור למליאת המועצה ומשרד הפנים.
לעיתים נוצרים פערים תקציביים עם פרסום
המכרז.

 .3חייבים
לכ 59-מעובדי העירייה חובות בגין מיסים ,כל העובדים שלהם חובות ארנונה נמצאים
היטלים ואגרות שונות המסתכמים בסוף שנת בהסדרים שונים מול העירייה בהתאם לחוק.
 2013לסך כ 943-אלפי ( ₪אשתקד כ 1,211-אלפי
.)₪
 .4מנגנוני בקרה וביקורת פנימית
חלק מוועדות החובה בעירייה לא התכנסו העירייה מקבלת את הערת הביקורת
בתדירות הקבועה בחוק במהלך השנה.
 .5מערך השכר והעסקת עובדים
העירייה לא עדכנה את חוזי העובדים הבכירים הנושא יטופל ע"י מנהל משאבי אנוש.
בהתאם לאישורי משרד הפנים שניתנו להעסקת
אותם עובדים.
לראש העירייה נהג צמוד בניגוד האמור לחוזר
אגף כ"א ושכר ברשומ"ק מחודש  2/07לפיו ראש
רשות מקומית רשאי להעסיק נהג רק ברשות
המונה מעל  100,000נפש.
העירייה אפשרה ל 66-עובדים לצבור מעל  55ימי העירייה מוציאה ותוציא באופן תדיר את
העובדים שצברו מעל  55ימי חופש.
חופשה.
העירייה לא מינתה יועצת לקידום מעמד האישה.

תוקן .העירייה פרסמה מכרז פנימי לתפקיד.

לעוזר ראש העיר רכב צמוד בניגוד לאמור בחוזר תוקן .הרכב נלקח מעוזר ראש העיר.
מנכ"ל מיוחד  2/2011לפיו רק ברשות בה מעל
 100,000תושבים עוזר ראש העיר זכאי לרכב
צמוד.
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 .6רישום ,דיווח כספי והתקשרויות
העירייה לא עורכת התאמות שוטפות מסודרות העירייה ערכה התאמות.
מול תאגיד המים והביוב שבבעלותה וטרם
הסדירה נהלי עבודה מולו.
העירייה אינה מפרידה ברישומיה בין סוגי תוקן .העירייה מפרידה רישומי הוצאות.
ההוצאות השונות בתב"רים ורושמת כל ההוצאות
לסעיף עבודות קבלניות.

תלונות ציבור 2014
 .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:
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 )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.

(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.
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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.

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.
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(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.
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.
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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.

 .2פילוח פניות ציבור שהתקבלו בשנת 2014

תלונות ציבור 2014
הנדסה
שפ"ע

13%

34%

8%

פיקוח
חינוך
גזברות

7%

תלונות 2014
הנדסה
שפ"ע
פיקוח
חינוך
גזברות
אחר

71
24
16
11
6
5
9

15%
23%

אחר
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הנדסה
עב' בנייה
פיתוח
הקצאות
בטיחות
תנועה

פילוח תלונות הנדסה
4%
עבירות בנייה

13%

37%

פיתוח

24
9
6
5
3
1

21%

הקצאות
25%

בטיחות
תנועה

פילוח תלונות שפ"ע

ניקיון

שפ"ע
ניקיון
שיפוץ
מתקנים

16
6
5
5

31%

38%

שיפוץ
מתקנים עירוניים

31%

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;
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 .3לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין,
טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
 .4לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת
רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.
 .5תפקידו ,סמכויותיו ודרכי עבודתו של מבקר העירייה נקבעו בפקודת העיריות .אלו חוזקו
בתיקון מספר  80לפקודת העיריות .ההוראות באו בעיקר להקנות למבקר העירייה מעמד
עצמאי כדי להבטיח ביקורת יעילה ואפקטיבית.

גופים מבוקרים
סעיף (170ב) מגדיר את הגופים המבוקרים כדלקמן:
הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל
תאגיד ,מפעל ,מוסד ,קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית
לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם .למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה
ייקרא להלן ''גוף עירוני מבוקר'';
על פי הוראה זו ,גוף מוגדר כ"גוף מבוקר" אם מתקיים בו לפחות אחד משני תנאים:
 .1העירייה משתתפת בתקציבו בהיקף המהווה עשירית או יותר מתקציבו השנתי.
 .2העירייה משתתפת במינוי הנהלתו.
עבודת הוועדה לענייני ביקורת
(א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר המדינה
ושל נציב תלונות הצי בור 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;
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לעניין סעיף זה יראו את יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת כשייך לאופוזיציה ,אם התקיימו
בסיעתו ,בין היתר ,לפחות כל אלה:
סיעתו שונה מסיעתו של ראש העירייה;

(א)
(ב)

לסיעתו אין ייצוג בוועדת ההנהלה;

(ג)

מסיעתו לא מונו סגנים לראש העירייה;

(ד)

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

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

הוא אינו חבר בוועדת ההנהלה;

(ב)

הוא אינו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים;

(ג)

הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר.

(ד)

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

תוכנית עבודה
בכפוף לאמור בסעיף קטן (א) ,יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית ,את נושאי הביקורת
בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת -
 .1על פי שיקול דעתו של המבקר;
 .2על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני;
 .3על פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת ,ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני
נושאים לשנת עבודה.
 .4המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.
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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) רא ש העירייה וסגניו ,חברי המועצה ,עובדי העירייה ,ראש המועצה הדתית וסגניו ,חברי
המועצה הדתית ,עובדי המועצה הדתית ,וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר,
ימציאו למבקר העירייה ,על פי דרישתו ,כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העירייה
דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה
הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.
(ב) למבקר העירייה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה ,לצורך ביצוע תפקידו ,לכל מאגר
מידע רגיל או ממוחשב ,לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של
העירייה או של המשרתים את העירייה או של גוף עירוני מבוקר.
(ג) לגבי המידע החסוי על פי דין ,יחולו על מבקר העירייה ועל עובדים מטעמו המגבלות
הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.
(ד) עובדו של מבקר העירייה שאינו עובד העירייה ,יחולו עליו ,לעניין עבודתו האמורה ,כל
איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העירייה.
(ה) לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת
העירייה או כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה
שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו.
יש לשים לב כי ההוראה קובעת חובה להזמין את המבקר לישיבות ,אך אין חובה על המבקר
להשתתף בכל הישיבות אליהן הוא מוזמן .יש הסוברים שנוכחותו של מבקר העירייה בישיבות ,
היא על מנת להשגיח ולהבטיח שעבודת הוועדה/מליאה שלישיבתה הוא הוזמן ,תיעשה כהלכה
ואם השתתף בישיבה ולא אמר דבר ולא התריע על פגמים ,משמע שהדבר אושר על ידו ,אין לך
טעות גדולה מזו.
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מטרת נוכחותו של המבקר ,בישיבות המועצה או וועדה מוועדותיה ,היא למטרת הביקורת,
יעילות הביקורת מותנית בידיעה מעמיקה מוקדמת ועדכנית ככל האפשר ,של פעולות העירייה על
כל ענפיה המרובים .חלק חשוב מאוד מכלל פעולות אלו -קביעת מדיניות ,קבלת החלטות ,חשובות
והקצאת משאבים-מתבצע בישיבות מועצה העירייה ובוועדות .מבקר העירייה משתתף בישיבות
אלו כדי להיות מעודכן ולעמוד מקרוב על פעולות העירייה.

דיווח
סעיף (170ג) קובע את חובת הדיווח כדלקמן:
(א) המבקר יגיש לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך .הדו"ח יוגש אחת לשנה ,לא
יאוחר מ 1-באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדו"ח .בדו"ח יסכם המבקר את
פעולותיו ,יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד.
בעת הגשת הדו"ח לפי סעיף קטן זה ,ימציא המבקר העתק ממנו לוועדה לענייני ביקורת .אין
בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 21א ו21-ב לחוק מבקר המדינה,
התשי''ח( 1958-נוסח משולב).
(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת
דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העירייה או הוועדה לענייני
ביקורת דרשו ממנו לעשות כך.
(ג) תוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העירייה לוועדה לענייני ביקורת את
הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.
(ד) הוועדה לענייני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העירייה עליו ותגיש למועצה
לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה כאמור
בסעיף קטן (ג) .לא הגיש ראש העירייה את הערותיו על הדו"ח עד תום התקופה האמורה,
תדון הוועדה בדו"ח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה
חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העירייה לוועדה .בטרם תשלים הוועדה את סיכומיה
והצעותיה רשאית היא ,אם ראתה צורך בכך ,לזמן לדיוניה נושאי משרה של העירייה או של
גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.
(ה )1תוך חודשיים מן היום שהגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד
בהם ובדו"ח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור.
(ה )2לא הגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף
קטן (ד) ,או לא המציא ראש העירייה לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו,
ימציא המבקר עותק הדו"ח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדו"ח ובהמלצותיו לא יאוחר
משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העירייה.
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(ו) לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו ,לפני שחלף המועד
שנקבע להגשתו למועצה ,ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר העירייה ,ואולם מבקר
העירייה או ראש העירייה רשאי ,באישור הוועדה ,להתיר פרסום כאמור.
(ז) היה למבקר העירייה יסוד להניח שראש העירייה או היועץ המשפטי של העירייה הוא צד
לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק העונשין ,התשל''ז ,1977-יעביר המבקר את
העניין במישרין לידיעת מבקר המדינה.

פרסום דו"ח ביקורת או ממצא ביקורת
סעיף ( 170ג)(ו) לפקודת העיריות קובע איסור פרסום של כל דו"ח או חלק ממנו ,לפני שחלף המועד
שנקבע להגשתו למועצה .על פי סעיף (334א) לפקודה ,המפרסם דו"ח ביקורת או חלק ממנו לפני
שהדבר הותר כדין עובר עבירה פלילית אשר העונש בגינה הוא שנת מאסר.

מעקב אחר תיקון ליקויים
תקנה  4לתקנות העירייה (דין וחשבון מבקר העירייה) תשל"ד ,1974-קובעת שמבקר העירייה
יפרט בדו"ח השנתי שהוא מגיש לראש העירייה את המעקב שהוא ביצע אחר תיקון הליקויים
שנמצאו על ידי הביקורת בדו"חות קודמים וכמו כן יציין את תיקוני הליקויים
יש לפרסם נוהל שכל אגף יהיה חייב לשלב במסגרת תוכנית העבודה השנתית כמשימה לביצוע,
את יישום תיקון הליקוי והמלצות המבקר ולדווח על ביצועה.
יישום בפועל של נוהל זה יבטא את החשיבות שרואה הנהלת העירייה ביישום המלצות המבקר
לטובת המערכת העירונית ולשמירה על החוק.

תגובת המבוקרים
תגובות המבוקרים במהלך הכנת דו"ח הביקורת וגם לאחריו ,הינן חלק בלתי נפרד מעבודת
הביקורת .מלאכת הביקורת אינה משימה קלה מעצם הגדרתה לעיתים ,תוצאת הביקורת אינה
קלה גם למבוקרים .ראוי ,על כן ,שהכללים המנחים את עבודת הביקורת בקביעת העובדות
והמסקנות יהיו גלויים לעין כל וידועים למבוקרים.
סדרנה דברים של מהלך הכנת הדו"ח נחלק לשלבים :השלב הראשון הוא בירור עובדתי עם
המבוקר ,תוך מתן אפשרות למבוקר להמציא לביקורת את הסבריו כשהם נתמכים בהתכתבויות
ובמסמכים שונים .בשלב הבא מקבל המבוקר את טיוטת הדו"ח הראשונה עליה הוא רשאי להגיב,
אם רצונו בכך ,בין בכתב בין בעל פה .לעיתים הביקורת מזמנת את המבוקר להבהרת נקודות
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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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