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סדרהיום:

 

אישורפרוטוקול .א

  .72-ו  71 יםפרוטוקוללאישור  ויובא

אישור המלצות ועדת התמיכות, בנושא כוללים,  –בסעיף י"ט :  71 פרוטוקוללתיקון 

    התמיכה. בעדהצביע יצויין כי מר לונדון בפרוטוקול  1206החלטה 

  

 עדכוןרה"ע .ב

 

 עדכוןמנכ"ל .ג

  

 

 שאילתות .ד

 כפי שיונחו על שולחן המועצה.

 

 הצעותלסדר .ה



יוסףלונדוןע"ימר1הצעהלסדרמס'

2019שינויתבחיניםלשנתבנושא:

, יעלה לדיון 2019הוועדה המקצועית לנושא התמיכות קיבלה החלטה, ששינוי תבחינים לשנת 

אחרי הבחירות הקרובות. אני מבין ומקבל את ההחלטה, אולם אני פונה לעמיתי במועצת 

לעמיתיי מכיוון שלא  בשני תבחינים.  אני פונה טכניהעיר, בבקשה לאשר בישיבה זו שינוי 

, מכיוון שהשקעתי עמל רב בשני 1/11/18לשבת ליד שולחן זה החל מתאריך תהיה לי הזכות 

 התבחינים, ומכיוון שהשינוי שאני מבקש לאשר, הינו שינוי טכני ואינו שינוי מהותי.

 ספורט עממי: .1

 החינוך הבלתי פורמלי. של התמיכות בתחום  ניכלל היום,  הספורט העממי

המקבלות תמיכה בנושא החינוך הבלתי פורמלי, בין כלל העמותות  ענייניי אין שום קשר

 לבין תחום הספורט העממי.

במשך שנים רבות, הייתה רק עמותה אחת שקיבלה תמיכה בנושא הספורט העממי. השנה, 

 עמותה נוספת ביקשה תמיכה בתחום זה.

לאור האמור לעיל אני מבקש להפריד את נושא הספורט העממי מהחינוך הבלתי פורמלי 

 חין ניפרד לנושא הספורט העממי.ולקבוע תב

, ומיום הקמתה, העמותה מתנהלת בהתנדבות 1996העמותה לספורט עממי הוקמה בשנת 

 מלאה ותוך שיתוף עבודה פורה והדוק, עם מחלקת הספורט בעיריית הרצליה.

מי שמעוניין, יכול לעיין במכתבי ההערכה הרבים שקיבלה העמותה לספורט עממי במשך 

 השנים, כולל מכתב הערכה ותודה מראש העירייה משה פדלון.
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חשוב לדעת שחלק מסכום התמיכה לעמותה לספורט עממי, מקוזז בגין שימוש במתקנים 

 של העירייה.

א זה, ראוי להשוות את מספר בשולי הדברים אוסיף כי כאשר דנים בתמיכה בנוש

המשתתפים הפעילים בספורט העממי לעומת המשתתפים הפעילים בקבוצות הספורט 

המקצועניות, וכן להשוות בין סכום התמיכות לספורט העממי לבין סכום התמיכות 

 לספורט המקצועני.

עופרה בל,  -בקשה זו זכתה להסכמה של סגנית ראש העירייה ומחזיקת תיק הספורט 

 יהודה בן עזרא  ומנהל  הספורט מיקי גורנשטיין. -כ"ל העירייה מנ

 זהות יהודית דמוקרטית: .2

מכלל תקציב התמיכה יחולק באישור הוועדה  10%אבקש לבטל את הסעיף הקובע כי 

 המקצועית, בין מבקשי התמיכה לפי שיקול דעת מיוחד של ועדת המשנה.

 במקום זאת לקבוע כי:

ה יחולק על פי מספר הנהנים מהפעילות הנתמכת )מקודם מכלל תקציב התמיכ 65%( 1

60%.) 

מכלל תקציב התמיכה יחולק על פי מספר השעות השבועיות שסך נציגי המוסד,  35%( 2

 (.30%המבצעים את הפעילות הנתמכת מול תושבי העיר, משקיעים בביצועה )מקודם 

 לבד.ב םשינוי זה יאפשר את חלוקת התמיכות, לפי מדדים אובייקטיבי

 



 

לרשויות .ו בחירות לקראת בחירות ועדת ובחירת במועצה הסיעות הזדהות

 2018המקומיות

 

 מנהל הבחירות הרצליה, מר אופיר לוי.מסמך מצ"ב 



לסעיףזהעלחבריהמועצהלהצטיידבתעודותזהות.
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 תב"רים .ז

רח'משהדייןתכנון)אגףהנדסה(–2077תב"רחדשמס' .1
מסגרתפרטים

תקציב
מסגרת
תקציב

מבוקשת

שינוי


1,000,000 1,000,000   2018
 3,000,000 3,000,000  ואילך 2019

 4,000,000 4,000,000  סה"כ
    

    2018מקורות מימון 
1,000,000 1,000,000  קרן עבודות פיתוח

 1,000,000 1,000,000  סה"כ
בשנת₪1,000,000מתוכולביצועסכוםשל₪4,000,000חדשבסכוםשל:תב"רלאשרהבקשה

.מימוןקרןעבודותפיתוח.2018



חניוןאגד)אגףהנדסה(–2007תוספתתב"רמס' .2
מסגרתפרטים

תקציב
מסגרת
תקציב

מבוקשת

שינוי


12/2017אושר 
600,000 1,100,000 500,000 2018
(600,000) 1,900,000 2,500,000 ואילך 2019

  3,000,000 3,000,000 סה"כ
    

    2018מקורות מימון 
600,000 1,100,000 500,000 קרן עבודות פיתוח

 600,000 1,100,000 500,000 סה"כ
(.מימוןקרן2019)הקדמהמשנת2018בשנת₪600,000הבקשהלאשר:תוספתביצועבסכוםשל

פיתוח.עבודות



)אגףהנדסה(1960מתחםהבריגדההר'–592תוספתתב"רמס' .3
מסגרתפרטים

תקציב
מסגרת
תקציב

מבוקשת

שינוי


12/2017אושר 

 18,420,000 18,420,000 31.12.2017עד 
300,000 300,000  2018
(300,000) 36,173,000 36,473,000 ואילך 2019

  54,893,000 54,893,000 סה"כ
    

    2018מקורות מימון 
300,000 300,000  קרן עבודות פיתוח

 300,000 300,000  סה"כ
(.מימוןקרן2019)הקדמהמשנת2018בשנת₪300,000הבקשהלאשר:תוספתביצועבסכוםשל

עבודותפיתוח.
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עבודותניקוזבעיר)אגףהנדסה(–608תוספתתב"רמס' .4
מסגרתפרטים

תקציב
מסגרת
תקציב

מבוקשת

שינוי


12/2017אושר 

 5,300,000 5,300,000 31.12.2017עד 
200,000 950,000 750,000 2018
(200,000) 2,050,000 2,250,000 ואילך 2019

  8,300,000 8,300,000 סה"כ
    

    2018מקורות מימון 
200,000 950,000 750,000 קרן עבודות פיתוח

 200,000 950,000 750,000 סה"כ
(.מימוןקרן2019)הקדמהמשנת2018בשנת₪200,000הבקשהלאשר:תוספתביצועבסכוםשל

עבודותפיתוח.



עבודותפיתוחרח'ניל"י,המרי,אצ"להלח"י)אגףהנדסה(–2078תב"רחדשמס' .5
מסגרתפרטים

תקציב
מסגרת
תקציב

מבוקשת

שינוי


150,000 150,000   2018
 2,110,000 2,110,000  ואילך 2019

 2,260,000 2,260,000  סה"כ
    

    2018מקורות מימון 
150,000 150,000  קרן עבודות פיתוח

 150,000 150,000  סה"כ
בשנת₪150,000מתוכולביצועסכוםשל₪2,260,000חדשבסכוםשלתב"ר:לאשרהבקשה

.מימוןקרןעבודותפיתוח.2018



מתחםנוףיםפיתוח)אגףהנדסה(–1322הקטנהתב"ר .6
מסגרתפרטים

תקציב
מסגרת
תקציב

מבוקשת

שינוי


 11/2017 –אושר ב 

 9,900,000 9,900,000 31.12.2017עד 
(350,000) 1,150,000 1,500,000 2018
350,000 7,450,000 7,100,000 ואילך 2019

  18,500,000 18,500,000 סה"כ
    

    2018מקורות מימון 
(350,000) 1,150,000 1,500,000 קרן עבודות פיתוח

 (350,000) 1,150,000 1,500,000 סה"כ
קרןמימון(.2019דחייהלשנת)2018בשנת₪0,00035שלבסכוםביצועהקטנת:הבקשהלאשר

.פיתוחעבודות
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הכשרתחניוןהעוגן)החברהלפיתוחהרצליה(–2002תוספתתב"רמס' .7
מסגרתפרטים

תקציב
מסגרת
תקציב

מבוקשת

שינוי


12/2017אושר 

 865,000 865,000  31.12.2017עד 
635,000 635,000  2018

 635,000 1,500,000 865,000 סה"כ
    

    2018מקורות מימון 
635,000 635,000  קרן עבודות פיתוח

 635,000 635,000 865,000 סה"כ
.מימוןקרןעבודות2018לביצועבשנת₪635,000:הגדלתהיקףפרויקטבסכוםשללאשר:הבקשה
פיתוח.




נבוןבאלתרמן)החברהלפיתוחהרצליה(בי"סחדשיצחק–1825שינוימימוןתב"רמס' .8
מסגרתפרטים

תקציב
מסגרת
תקציב

מבוקשת

שינוי


12/2017אושר 

 14,699,170 14,699,170  31.12.2017עד 
 21,300,830 21,300,830 2018

  36,000,000 36,000,000 סה"כ
    

    2018מקורות מימון 
7,982,160 21,300,830 13,318,670 קרן עבודות פיתוח

(7,982,160)  7,982,160 השתתפות משרד החינוך
  21,300,830 21,300,830 סה"כ

מהשתתפותמשרדהחינוךלקרןעבודות₪7,982,160שינוימימוןבסכוםשל:לאשר:הבקשה
פיתוח.




לבנים)אגףת.ב.ל(יד,נוער.מועילרים'צ'החל–1918הקטנתתב"ר .9
מסגרתפרטים

תקציב
מסגרת
תקציב

מבוקשת

שינוי


 11/2017 –אושר ב 

 2,017,000 2,017,000 31.12.2017עד 
(28,563) (28,563)  

 (28,563) 1,988,437 2,017,000 סה"כ
    

    מקורות מימון 
 850,000 850,000 קרן עודפי תקציב רגיל
(28,563) 247,437 276,000 השתתפות מ. האנרגיה

 891,000 891,000 קרן עבודות פיתוח
 (28,563) 1,988,437 2,017,000 סה"כ

השתתפותמשרדהאנרגיה.₪28,563הקטנתתב"רבסכוםשל:הבקשהלאשר
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ה)חינוך("תשעשמיעהליקוייכיתותהנגשת –1741הקטנתתקציבוסגירתתב"רמס' .10
מסגרתפרטים

תקציב
מסגרת
תקציב

מבוקשת

שינוי


(27,162) 272,838 300,000  31.12.2017עד 

 (27,162) 272,838 300,000 סה"כ
    

    מקורות מימון 
(27,162) 272,838 300,000 השתתפות משרד החינוך

 (27,162) 272,838 300,000 סה"כ
:לאשר:הבקשה

 השתתפותמשרדהחינוך.מימון₪.27,162הקטנתתקציבבסכוםשל
 .סגירתתב"ר






שיפוץמבניתנו"ס)אגףתנו"ס(–1486תוספתתב"רמס' .11
מסגרתפרטים

תקציב
מסגרת
תקציב

מבוקשת

שינוי


12/2017אושר 

 3,400,000 3,400,000  31.12.2017עד 
90,365 1,090,365 1,000,000 2018
 1,300,000 1,300,000 ואילך 2019

 90,365 5,790,365 5,700,000 סה"כ
    

    2018מקורות מימון 
 1,000,000 1,000,000 קרן עודפי תקציב רגיל

90,365 90,365  השתתפות משרד התרבות והספורט
 90,365 1,090,365 1,000,000 סה"כ

.מימוןהשתתפות2018לביצועבשנת₪90,365הגדלתהיקףפרויקטבסכוםשל:לאשר:הבקשה
משרדהתרבותוהספורט.





והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות   2018תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת   4סגירת  .12

 .₪ 941,328בסכום של
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)אגףהנדסה(197הוצאותבקשרעםתביעותלפיסעיף–1529תוספתתב"רמס' .13

מסגרתפרטים
תקציב

מסגרת
תקציב

מבוקשת

שינוי


12/2017אושר 

 200,000 200,000 31.12.2017עד 
100,000 150,000 50,000 2018
(100,000)  100,000 ואילך 2019

  350,000 350,000 סה"כ
    

    2018מקורות מימון 
100,000 150,000 50,000 קרן עבודות פיתוח

 100,000 150,000 50,000 סה"כ
(.מימוןקרן2019)הקדמהמשנת2018בשנת₪100,000תוספתביצועבסכוםשלהבקשהלאשר:
עבודותפיתוח.





חידושתוקףתוכניתהמתאר)אגףהנדסה(–1409תוספתתב"רמס' .14
מסגרתפרטים

תקציב
מסגרת
תקציב

מבוקשת

שינוי


12/2017אושר 

 3,300,000 3,300,000 31.12.2017עד 
3,000,000 3,700,000 700,000 2018
 300,000 300,000 ואילך 2019

 3,000,000 7,300,000 4,300,000 סה"כ
    

    2018מקורות מימון 
3,000,000 3,700,000 700,000 קרן עבודות פיתוח

 3,000,000 3,700,000 700,000 סה"כ
.מימוןקרןעבודות2018בשנתלביצוע₪3,000,000הגדלתהיקףבסכוםשלהבקשהלאשר:

פיתוח.




 שיפוץביתהורים)החברהלפיתוחהרצליה(–2079תב"רחדשמס' .15
מסגרתתקציבמסגרתתקציבפרטים

מבוקשת
שינוי


500,000 500,000   2018

 500,000 500,000  סה"כ
    

    2018מקורות מימון 
500,000 500,000  קרן עבודות פיתוח

 500,000 500,000  סה"כ
.מימוןקרןעבודותפיתוח.2018לביצועבשנת₪500,000תב"רחדשבסכוםשל:לאשרהבקשה
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 שדרוגהמרחבהציבורי)אגףת.ב.ל.(–1968תוספתתב"רמס' .16
מסגרתפרטים

תקציב
מסגרת
תקציב

מבוקשת

שינוי


12/2017אושר 

 300,000 300,000  31.12.2017עד 
200,000 800,000 600,000 2018
(200,000) 400,000 600,000 ואילך 2019

  1,500,000 1,500,000 סה"כ
    

    2018מקורות מימון 
 300,000 300,000 קרן עבודות פיתוח

200,000 500,000 300,000 קרן עודפי תקציב רגיל
 200,000 800,000 600,000 סה"כ

(.מימוןקרן2019)הקדמהמשנת2018בשנת₪200,000תוספתביצועבסכוםשלהבקשהלאשר:
עודפיתקציברגיל.





 תיקוןליקוייםסקרכיבויאשמוס"חבי"ס)אגףת.ב.ל.(–1850הקטנתתקציבתב"רמס' .17
מסגרתפרטים

תקציב
מסגרת
תקציב

מבוקשת

שינוי


12/2017אושר 

 3,280,000 3,280,000  31.12.2017עד 
(200,000) 1,300,000 1,500,000 2018
200,000 10,020,000 9,820,000 ואילך 2019

  14,600,000 14,600,000 סה"כ
    

    2018מקורות מימון 
 1,000,000 1,000,000 קרן עבודות פיתוח

(200,000) 300,000 500,000 קרן עודפי תקציב רגיל
 (200,000) 1,300,000 1,500,000 סה"כ

(.מימוןקרן2019)דחייהלשנת2018בשנת₪200,000הקטנתביצועבסכוםשלהבקשהלאשר:
עודפיתקציברגיל.
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 (הרצליהלפיתוחהחברה)באלתרמןנבוןיצחקחדשס"בי–1825'תוספתמס .18

 בסדרהיוםהמקורי8תוספתלתב"ר***  


מסגרתפרטים
תקציב

מסגרת
תקציב

מבוקשת

שינוי


12/2017אושר 

 
 14,699,170 14,699,170  31.12.2017עד 

500,000 21,800,830 21,300,830 2018
 500,000 36,500,000 36,000,000 סה"כ

    
    2018מקורות מימון 

500,000 21,800,000 21,300,000 קרן עבודות פיתוח
 500,000 21,800,830 21,300,830 סה"כ

.מימוןקרןעבודות2018לביצועבשנת₪500,000הגדלתהיקףפרויקטבסכוםשל:לאשר:הבקשה
פיתוח.




 הכשרתהחוףהנפרדבהרצליה)החברהלפיתוחהרצליה(–2080תב"רחדשמס' .19
מסגרתפרטים

תקציב
מסגרת
תקציב

מבוקשת

שינוי


500,000 500,000   2018
 1,550,000 1,550,000  ואילך  2019

 2,050,000 2,050,000  סה"כ
    

    2018מקורות מימון 
500,000 500,000  קרן עבודות פיתוח

 500,000 500,000  סה"כ
בשנת₪500,000מתוכולביצועסכוםשל₪2,050,000חדשבסכוםשלתב"ר:לאשרהבקשה

מימוןקרןעבודותפיתוח..2018


 

 –לפקודתהעיריות)נוסחחדש(339בקשהלמחיקתחובותלפיסעיף .ח

 .החומר הועבר לעיונך המוקדם

 

 ז'-הצעתשינויים)העברותמסעיףלסעיף(ותוספות)מילואים(שינויים .ט

 .הועבר לעיונך המוקדםהחומר 
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לשנה"ל .י ישראל נבחרת חברי מצטיינים לספורטאים לימודים תשע"ט מלגת

 בשיתוףמפעלהפיס

 מצ"ב: קול קורא.

 

לביןתנועתהצופיםהעברייםהסכםהקצאתזכותשימושביןעירייתהרצליה .יא

 בישראל)ע"ר(

 .הסכם חתום ע"י הצופיםו חוות דעת משפטית מצ"ב:

 

 המשךפעילות–ביתהעלמיןהעירוניהחדשהרצליה .יב

 מצ"ב.

 

 רזיאל–מלח/פסח .יג

 .הסכםו חוות דעת משפטית מצ"ב:

 

 אישורהמלצותועדתהתמיכות .יד

 17.07.2018פרוטוקול של ועדת התמיכות המקצועית מיום מצ"ב 

 
 

 אישורהמלצותהועדהלהקצאתקרקע .טו

.166 חלקה 6534, גוש 19ויצמן הקצאת זכות שימוש במשרדים לאגודת ניצן ברחוב  

 .30.7.18מצ"ב פרוטוקול ועדת משנה להקצאת קרקע מיום  

 

 להעסקהנוספתאישורהמלצותהועדה .טז

 ב.כ.ש .1

 רקע:

כעשר לעבוד  תומבקש מועסקת כשמאית במדור ההשבחה במינהל הנדסה תהעובד

בניה שעות בחודש כ"מנוי מומחה בית משפט" במתן חוות דעת מומחה לליקויי 

וירידות ערך, פירוק שיתוף, הפקעות, שווי נכסים, דמי מפתח, תשלומי איזון והגשת 

 דוחות שוטפים לרשויות המס.
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 החלטה:

הוועדהמבקשתלהבהירכילעמדתהתפקידהשמאיהואמאותםתפקידיםאשר

בהםישלהמנעמלאשרעבודהנוספתבמגזרהפרטי,לאורניגודהענייניםשעשוי

בוריוהעבודההפרטית.תחוםהשמאותיביןהעבודההשמאיתבמגזרהצלהתעורר

הואביןהרגישיםבעבודתהעירייה.

בעבר,בנסיבותחריגותובשלמצוקתכחאדםאשרההועדהעבודהנוספת,ואולם,

השמאים לידיעת להביא מבקשת והיא מקום לכך שאין סבורה הועדה ככלל

בעירייהאתעמדתההעקרונית.



כאשר ביהמ"ש", מטעם כ"מומחה לשמש ספציפי אישור מתבקש זה במקרה

צוייןכילאתנתנהחוותדעתביחסלנכסיםבתחוםהתכנוןשלהועדההמקומית

לאתנתנהחוותדעתלביתמשפטהשלוםבהרצליה.-הרצליה וכן כפרשמריהו,

לאשראתהבקשהלשנהאחתבכפוףלחתימ ניתן העללפיכךהועדהסבורהכי

לאתנתנהחוותדעתמטעםצדדים  כי היתר, בין הסדרניגודענייניםשיבטיח,

בתיקיביתמשפט,והמדוברבחוותדעתאךורקכמומחההממונהע"יביהמ"ש.

כמולאינתנוחוותדעתלביתהמשפטהעשויותלשמשראייהנגדהעירייהו/או

 לא וכן להם, צד שהן בהליכים  או במקומית העומדותהועדה דעת חוות ינתנו

בסתירהלעמדתהעירייהו/אוהועדההמקומית.לפיכךהוועדהממליצהלהגביל

דוחות והגשת איזון תשלומי שיתוף, פירוק בנייה, לליקויי הדעת חוות את

 שוטפיםלרשויותהמס.

 

 א.ר .2

 רקע:

בניקיון משרדים אחר לעבוד  ת כסייעת אם בגן ילדים ומבקשתהעובד מועסק

 .19:00-21:00הצהריים מדי יום בין השעות 

 החלטה:

.לאשראתהבקשהלמשךשנהאחתהוועדהממליצה

 

נ.ב.צ .3

 רקע:

ת כמזכירה באחד מאגפי מנהל הנדסה ומבקשת לעבוד באופן פרטי מועסק תהעובד

 בביתה בטיפולי יופי ופנים בתחום הקוסמטיקה.
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 החלטה:

לאשראתהבקשהלמשךשנהאחתבכפוףלחתימתהעובדעלהוועדהממליצה

 ניגודעניינים.הסדר

 

 אישורהמלצותהועדהלסיועבדיור .יז

 .19.7.18מצ"ב פרוטוקול מישיבת הועדה מיום 

 

 

 שונות .יח











 

ברכה,ב



זאבירינה

מנהלתמחלקתארגוןותאום
לשכתסמנכ"לבכיר



 

'אלול,תשע"חה
2018אוגוסט,16

לכבוד
חברותוחברימועצתהעירייה

)במייל(תפוצתראשיאגפים
הרצליה


ג.א.נ.

  
 

   
המלצותועדתהביקורת–21.8.18-במןהמנייןשלאישיבתמועצההנדון:



 

 .2017קורת על דו"ח מבקר העירייה לשנת ימצורפות המלצות ועדת הב

 .21.8.18 -ההמלצות יובאו לדיון ואישור בישיבת המועצה שלא מן המניין ביום ג' ה

 

 דו"ח המבקר נמצא ברשותך ויש להביאו לדיון.

 

לתשומת לבכם, ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא דו"ח מבקר העירייה לשנת 

 תתקיים בתום ישיבת המועצה מן המניין.  2017

 

: באחריות האגפים הנוגעים בדבר לוודא השתתפות גורמי האגף המקצועיים הערה

 בהתאם לנושאי הדו"ח.

 



 

,בכבודרב

רינהזאבי

מנהלתמחלקתארגוןותיאום
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2018יולי,31
י"חאב,תשע"ח

262629/2018מספרנו:
 

 לכבוד 
 מר משה פדלון, 

 ראש העירייה
 

שלוםרב,

7201המלצות הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת הנדון:

.2017ועדתהביקורתסיימהאתהדיוןבדו"חמבקרהעירייהלשנת

 בשני בדו"חהמבקר בתאריכיםהוועדההתכנסהלדיון 18.07.2018מושבים, לדיון30.07.2018ו
בנושאיםהבאים:

דוחביקורתבנושאמחלקתגניםונוף

דוחביקורתבנושאמחלקתרישויעסקים

דוחביקורתבנושאתשלומישכר

דוחביקורתבנושאביתהוריםעירוני

וכידוחביקורתבנושאמעקבאחרתיקוןליקוייםהשירותהפסיכולוגיחינ

2016מעקבאחרתיקוןליקוייםלדוחמבקרהעירייה

.לפרקידוחהביקורתמצ"בהמלצותהוועדה

ולכל עובדי העירייה וצוות לשכת המבקר  מר ירון הררי הוועדה לענייני ביקורת מודה למבקר
 וסייעו לה בגיבוש סיכומיה והמלצותיה לדוח הביקורת.  שהופיעו בפניה




העתקים:

לענייניביקורתחבריהועדה
מריהודהבןעזרא,מנכ"להעירייה

מריוסף)ג'ו(נסימוב,סמנכ"להעירייה.
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 כללי : 

מתריע כי הוועדה בפורום חסר. לא מוכן לקבל את העובדה שחברי ועדה חבר הוועדה יוסף לונדון 

העוסקת  לא מגיעים לדיונים וישיבות בוועדות בהם הנם חברים. לא ראוי שוועדה כל כך חשובה,

 שלוש פעמים בשנה, חבריה לא טורחים להגיע.  אובביקורת ומתכנסת  פעמים 

חבר שנים רבות בוועדת הינו ר הוועדה, יריב פישר מסכים עם דברי חבר הוועדה ומוסיף כי "יו

התקבלה החלטה בעבר כי ניתן לדון  -בפורום חסר  הביקורת ובעבר לא היה כך. ולעניין הדיון

 חברים. 3של בפורום הקיים, 

 

 2017דוח המבקר לשנת 

 לקבלת מידע מלא יש לפנות לדוח המפורט. לדווח,להלן עיקרי ההמלצות 

 מספור הסעיפים בהמלצות מקביל למספור בדוח המפורט.

 

 עיקרי הממצאים וההמלצות -מחלקת גנים ונוף 

 .         כללי1

בעיר שאיפ"ה באגף "המחלקה"( )להלן: ונוף גנים מחלקת עבודותאחזקהייה, אחראיתלביצוע

אחראית עליהם הגנים שטח המחלקה, מנהלת לדברי הרצליה. העיר ברחבי הירוקים בשטחים

דונם,300-דונם.המחלקהאינהאחראיתלתחזוקתפארקהרצליה,ששטחוכ1,700-כ–המחלקה

ונטיעו גנים תקציב ת.ב.ל. אגף ידי על ומתוחזק מנוהל זה פארק לשנת ב2016ת 22.1-הסתכם

,ואינו2016בשנת₪מיליון6.2.נתוןזהאינוכוללאתתחזוקתפארקהרצליה,לוהוקצו₪מיליון

3.2-נוספים.תקציבאחזקתהגינוןעלהבכ₪כוללאתהגינוןבמוסדותחינוךהמסתכמיםבמיליון

תהשטחיםהירוקיםבעיר.נצייןכיבנוסףלתחזוק16%.גידולשל2017לשנת2015משנת₪מיליון

לא אלו תחומים העיר. בגינות המשחקים ומתקני גן ריהוט תחזוקת על גם המחלקה אחראית

נבחנובמסגרתביקורתזו.

 .         נוהלי עבודה 4

 מבנה, ארגון ונהלים במחלקה  

תקניכוחאדם4.2.1

עובדים.לביקורתנמסר6יםבפועלעלידיתקנים,המאויש8למחלקהמוקציםעלפיספרהתקציב

אנו האחזקה. קבלני ידי על זהמבוצע אולםתפקיד חורשות" "לאחראי התקניםמשויך אחד כי

סבוריםכיהעברתתפקידיםמעובדיהמחלקהלקבלניםמחייבתביטולתקניםבהתאםאוהעברתם

ליחידותעירוניותהנזקקותלתקניםאלה.

 נהליעבודה 4.2.2

מוסדות-תהנהליםבמחלקההמצאו ירקוכיכרות, פסי אתנושא"טיפולואחזקתגינותציבוריות,

.לנוהלמצורפיםמספרנספחיםחיוניים.למועדהביקורת5.5.05.01חינוךוציבור"מסדירנוהלמספר
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נספחיםאלו)הנספחיםהיישומים(הנחוציםלעבודההשוטפתלאנמצאובידיהמחלקה,מהמחלקה

רכיהנהליםנמצאיםבלשכתמזכירהעיר.נהליהעבודהנועדולהסדיראתפעילותהמחלקה,ולכןנמס

הנהלים,עלכלנספחיהם,צריכיםלהימצאבמחלקהולשמשלעבודההשוטפת.

ואינםמעודכנים.כדוגמאנצייןכיעלפיהנוהלהעיר2014נהליהעבודההינםמשנת-עדכוןהנהלים

 רובעים.4-ריגינון.בפועל,העירמחולקתלענייןאחזקתהגינותהציבוריותלאזו3-מחולקתל

ותפקידים אחריות השונים.-חלוקת הגורמים בין האחריות חלוקת את מפרטים אינם הנהלים

שחלוקת מבלי זאת אך, הרובעים ומנהלי המחלקה ידי על מבוצעים הגינון על והמערך הבקרה

 עותהנוהל.האחריותבניהםהוסדרהבאמצ

נושאפיקוחהשקייתגינותאינומעוגןבמסגרתנהלים.קיימתאיבהירות-פיקוחהשקייתגינות

לגביהאחריותלביצועהפיקוחעלחיוביצריכתהמים.כפישיצויןלהלןבהרחבההפיקוחנערךעל

 ידיסגןמנהלתהמחלקהובמקבילעלידימפקחההשקיהמטעםהקבלן.

 המלצות  

 כןאתהתקניםהמוקציםלמחלקהבהתאםלצרכיםבפועל.לעד 

 בתהליכי המעורבים הגורמים בין ברורה אחריות חלוקת לקבוע הנהלים, את לעדכן

תחזוקתהגינון,הגיזוםוההשקיה.

 קבלני אחזקת הגינות הציבוריות  –.           ביטוח וערבות 5

 וקהשוטפתשלשטחיהגינוןבעיר.לביצועעבודותתחז מכרז2015העירייהפרסמהבשנת

 2015באוגוסט עם העירייה ואישורי4התקשרה הערבויות נבדקו הביקורת במסגרת קבלנים,

 הביטוח.

 נמצאכיערבויותהקבלניםהינםבהתאםלהוראותהחוזה. -

 לשלושתהקבלניםנמצאואישוריביטוחבתוקףהתואמיםאתהנוסחהנדרשבחוזה. -

שורביטוחתקף,אולםהוכנסובושינוייםרביםביחסלנוסחהמחייבלקבלןאחדקייםאי -

 שנקבעבחוזה.שינוייםאלומקטיניםאתהכיסויהביטוחישלקבלןזהלגבינזקים

על יותר גדול סיכון מטילים ובכך העירייה, עבור מעבודתו כתוצאה להיגרם העלולים

 העירייה.

 המלצה 

 יובהתאםלתנאיהמכרזוהחוזה,למשךכלתקופתהעסקתלהקפידכיאישוריהביטוחיה

 הקבלנים.
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 .           יומני העבודה של קבלני האחזקה6

כללי6.1

עבודה יומני הקבלניםלהגיש התחייבו זו במסגרת מפרטטכני. כולל האחזקה עםקבלני החוזה

3.11סעיףיומייםושבועיים. יולנוהלקובעכי: )מסמך"מדי עבודהיומי למלאיומן םעלהקבלן

 4ישים של פירוט ובו שבועהעבודות השוטפות, עבודות מיוחדות ואספקת חומרים( כל בסוף .

ניהוליומניעבודהמפורטיםהינוחובתושלהקבלןימסורהקבלןלמפקחאתיומןהעבודההיומי".

חעלעבודתקבלניהאחזקה.עלפיהחוזה.יומניהעבודהמשמשיםכאמצעיבקרהופיקו

דוחותחסרים6.2

אינומקפידלדווחעלכל1-סקירתיומניהעבודהמעלהכיהקבלןהמופקדעלהספורטקברובעא'

ימיהעבודהבחודש.שארהקבלניםדיווחועלכלימיעבודתםכנדרש.

דוחפיקוח–עבודותמיוחדות6.3

ווחוכיבוצעולפייומניהעבודהלאאותרובדוחהפיקוח.קייםאפואחששכיעבודותמיוחדותשד

 לאבוצעואושלאהתקייםפיקוחעליהן.

פרוטביומניהעבודה6.4

יומניהעבודה החוזהקובעאתהפרטיםשישלכלולביומניהעבודה.במסגרתהביקורתנבחןתוכן

לעומתהתחייבויותהקבלניםבחוזה.

 עובדים מספר על מספר-דיווח את העבודה ביומני לפרט צורך יש כי קובע החוזה

שכן בהתחייבותו נתוניםאלהחשוביםלצורךבדיקתעמידתהקבלן העובדיםשהועסקו,

הואמחויבלאספקתמספרעובדיםמסוים.בפועל,אףאחדמהקבלניםלאמילאנתונים

יומיים.איהדיווחאינומאפשרבקרהופיקוחמהותייםאלה,למעטקבלןרובעב'למשך

 ראויים.

 העבודה אתרי על אתרי-דיווח את העבודה ביומני לפרט צורך יש כי קובע החוזה

 א' ברובע זאת, למרות הגנים/2העבודות. רישום על הקפדה הייתה לא ג' וברובע

קשהעלעריכתהמתחמיםבהםעבדוהצוותים.אירישוםאתריהעבודותביומןהעבודהמ

פי על הקבלן חובות ביצוע ועל העבודה לתוכנית בהתאם העבודות ביצוע על הבקרה,

החוזה.

 העבודות פירוט-סוג על העבודה ביומן לדווח הקבלנים את מחייבים והנוהל החוזה

נדרשיםלצורךבקרה נתוניםאלו העבודותהשוטפותוהמיוחדותועלאספקתהחומרים.

מעלה,2016צועהעבודות.אולםעיוןביומניהעבודהשלחודשפברואראפקטיביתאחרבי

 כיברובעב'וברובעג'לאהייתההקפדהעלרישוםמדויקשלסוגיהעבודותשבוצעו.

 חתומים עבודה ומכאן–יומני הקבלנים עם להתחשבנות הבסיס הינם העבודה יומני

ב אלו. יומנים על הקבלן נציגי לחתימות נדרשתהחשיבות הקבלנים, לחתימת נוסף

חודש לגבי שערכנו בדיקה האגף. ומנהל הרובע מנהל המפקח, חתימת לחוזה, בהתאם
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, לא נחתמו 1לרבות כל דיווחיו של הקבלן ברובע אמעלהכידיווחיםרבים,2016פברואר

 .כלל

עבודת הגורמיםהאחראיםלפיקוחובקרהעל ידי העדרהקפדהעלחתימתהיומניםעל

הקבלנים,מעלהחששלאיקיוםבקרהופיקוחנאותים.

 -רשימתתיוג הכוללתאתהגינות )"צ'קליסט"( רשימתתיוג העבודהאין בטופסיומן

השקיה, כגון גינה, בכל הנדרשים השוטפים הטיפולים רשימת ולא קבלן כל באחריות

םכירשימתתיוגמסוגזהטיפולוכיסוחמדשאות,גיזוםניקיוןוטיפולבעשביה.אנוסבורי

 תוכללסייעבביצועהבקרהוהפיקוח.

 המלצות

 עלהמחלקהבאמצעותמפקחיהגינוןלוודאכיכלצוותיהעבודהממלאיםיומניעבודה

 יומייםכנדרש.מילוינאותשליומןהעבודההואתנאילאישורחשבונותהקבלן.

 בודה,הרשימהתכלולאתהגינותשלישלשקולמיסודרשימתתיוגשתיכללביומניהע

הנדרשים הטיפולים רישום גינה. בכל הנדרשים השוטפים הטיפולים ואת קבלן כל

על יקל שטופלו, האתרים על המידע והנגשת לריכוז יביא מובנה, טופס באמצעות

 מילוייומניהעבודהויאפשרביצועמעקבובקרהיעילים.

 עבודהטרםאישורהחשבון,וביןהיתרלבחוןעלהמחלקהלבחוןמדגמיתאתיומניה

פרטיםחיונייםכגון: מלאשל לוודאמילוי העבודהלדוחותהמפקח. התאמתיומני

פירוטסוגי )שםהגינהוקוד(, עבדו הגינותבהן גםשמותיהם(, מספרהעובדים)רצוי

 העבודותשבוצעו.

 קבלן,המפקחומנהלהרובע.ישלוודאכיהיומןחתוםעלידיכלהגורמיםהנדרשים,ה 

 דיווחים על עבודות במוסדות חינוך  .         7

לגבימוסדותחינוךנקבעכימנהלביתהספראוהגננתיחתמועלטופסמיוחדהמאשראתביצוע

עולהכי2016מבדיקתחשבונותהקבלניםלחודשפברואר הטיפולים.הטופסיצורףלחשבוןהקבלן.

כאסמכתא2-א'1-'הקבלניםברובעיםא מוסדותהחינוך מנהלי חתימת את לחשבונות צרפו לא

הוראות קיום על עמדה ולא אלו חשבונות שילמה העירייה זאת למרות הגינון, עבודות לביצוע

 החוזההמחייבותהחתמתמנהלימוסדותהחינוךעלביצועהעבודה.

 המלצה

 תחינוך,בחתימתהגננותאולהתנותאתהתשלוםלקבלןעבוראחזקתהגינוןבמוסדו

 מנהליהמוסדותעלדוחהביצועבהתאםלהוראותהחוזה.
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 תוכניות עבודה לאחזקת גינון  .       8

לנוהלהעירונימחייבעריכתתוכניתעבודהשבועיתלכלגן.3.4סעיף

במהלךבמסגרתהביקורתנבחןאופןעריכתתכניותהעבודההשבועיותשלהקבלניםואופןיישומן

.2016חודשפברואר

ממצאים8.2

 לאמפורטים אך יום, מדי לעבוד הקבלן כלוליםהאתריםבהםאמור בתוכניתהעבודה

סוגיהעבודותשישלבצעבכלאתרואתתדירותן.התוכניתאינהמשתנהבהתאםלעונות

 השנה,לצרכיםמיוחדיםהמתעורריםבשטחוכו'.

 יע הביקורתהשוותהבין ג'שתוכננהלרובעא' לביןהדיווחים1דיתכניתהעבודהלימי ,

)ימיג(.מהנתוניםעולהכיצוות9.2.16-ו2.2.16שלהקבלניםביומניהעבודהבתאריכים

מהיעדים רבים כיסו לא אחרים צוותים שני כלל. העבודה תוכנית לפי פעל לא אחד

ודהאינןמשמשותכליעבודהלקבלניבתוכניתהעבודה.הדברמעלהחששכיתוכניותהעב

הגינון.למצער,גםהמפקחיםאינםרואיםבתוכניתהעבודהכליבקרהמאחרולאמצאנו

חוזה פי על כי יצוין, הפיקוח. בדוחות העבודה תוכניות ביעדי עמידה לאי התייחסות

התמורה מחושבת גם וכך לשבוע, אחת מטופלות להיות צריכות הגינות כל העבודה

צריךהיהלהפחיתבתשלומיםל מטופלותאחתלשבוע, אםהגינותאינן דהיינו, קבלנים.

לקבלניהאחזקה.

המלצות

 לערוךעםקבלניהאחזקהתוכניותעבודההכוללותאתסוגהעבודותשישלבצעבכל

אתרותדירותן.התוכניותיותאמולעונותהשנה,לצרכיםמיוחדיםהמתעורריםבשטח

 וכו'.

 מהמפקחיםתיעודלפיקוחעליישוםתוכניותהעבודה.לדרוש 

 מספר פועלי אחזקת הגינות הציבוריות ובקרה על נוכחותם .         9

כללי9.1

במסמך"ריכוזהתשומותהנדרשותבחלוקהלאזורים",המהווהאתנספחא'להצעתהמחיר,נקבע

דונםולפיתדירותהעבודה.15-שלפועללמספרהפועליםהנדרשמכלאחדמהקבלנים,לפיהמפתח

האחזקה עובדי -שעותהנוכחותשל הינם: המפרטהטכני פי )כוללעל עדשישי בימיםראשון "

..."14:30ועדהשעה6:30ערביחג(החלמהשעה

פיקוחעלמספרהעובדיםושעותעבודתם9.2

קדבידימפקחיהגינוןובאחריותמנהליהרובעים.הפיקוחעלמספרהעובדיםושעותעבודתםמופ

לחודשפברואר האחזקה עובדי נוכחות המפקחיםאודות הדיווחיםשל נבחנו במסגרתהביקורת

.נמצאכיהדיווחיםמנוהליםבגיליוןאלקטרוניחודשי,שאינוחתום,לאעלידיהמפקחולא2016
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,לאאתשעתהגעתםלעבודה,שעתעזיבתםולאעלידיהקבלן.הדוחלאכלללאאתשמותהעובדים

אתמספרשעותהעבודה.אנוסבוריםכי,דיווחבמתכונתזוהואדיווחחסר,שאינומאפשרבקרה

כיעובדיאחזקתהגינוןאכןנכחובכלהשעותבהםאמוריםהיולעבוד.מאחרשהקבלניםגםהם

ביו לעבודה שהופיעו העובדים מספר על מדווחים נפגמתאינם עבודתם, שעות ועל העבודה, מני

מהותיתיכולתהבקרהשלהעירייהעלהתשומותלהםהתחייבוהקבלנים.רקלגבירובעג'נמסרו

,שלמנהלהרובע,המפרטיםאתמספרעובדיהאחזקהשהגיעולעבודה,והםנוספיםדוחותנוכחות

העירוניכנדרש.חתומיםעלידימנהלהעבודהשלהקבלןועלידימנהלהרובע

המלצה

 לרבות האחזקה, עובדי נוכחות על מלאים יומיים דיווחים מהמפקחים לדרוש

שמותהעובדים,מועדהגעתםומועדסיוםעבודתם.עלהדוחותלהיותחתומיםעל

ידיקבלןהאחזקה,המפקחומנהלהרובע.

 זהות עובדי האחזקה ואישורי ביטחון           10

לליכ10.1

בעליניסיוןשלחצישנה18"הקבלןמתחייבלהעסיקעובדיםמעלגיל)א(לחוזהקובעכי,14סעיף

 ישראלית. אזרחות בעלי העבודה, בביצוע הפחות לכל עבודות14סעיף ביצוע טרם כי מחייב )ד(

התעודות כל ובצירוף העובדים, כל פרטי את שיכיל קבלן' 'תיק להעביר הקבלן על הגינון

)ו(מחייבאתהקבלןלהגיש14סעיףרלוונטיות.באחריותהקבלןלעדכןאתהתיקבהתאםלצורך.ה

אלו ושמות החינוך, במוסדות שיועסקו העובדים של שמית רשימה העירונית הביטחון למחלקת

)ז(מחייבאתהקבלןהמבצעעבודותגינוןבמוסדותחינוך,להמציאאישור14יאושרועלידיה.סעיף

.2001–לחוקהעסקהשלעבריינימיןבמוסדותמסוימים,תשס"א3שטרתישראללפיסעיףממ



 ממצאים         10.2

 בפברואר שהועסקו האחזקה עובדי פרטי התבקשו הביקורת של2016במסגרת מסמכיהם ואת ,

עירונייםומשטרתישר ביטחון אישורי תעודותהסמכה, לרבותרישיונות, לפיהעובדיםהללו, אל,

הצורך.

 אין הקפדה על קבלת תיק קבלן הכולל את פרטי העובדים וצלום ת"ז מהממצאיםעולהכי

מהקבלנים לא  3שלהם וחמור מכך, למרות שכל הקבלנים עבדו במוסדות החינוך לעובדי 

 ניתן אישור מחלקת הביטחון.

 דים בת"ז בחינת צילומי ת"ז שהועברו על ידי שלושת הקבלנים מעלה כי שמות העוב

שמותאינם תואמים את שמות העובדים בדווחי הפיקוח, כללו אלו דיווחים כי יצוין

ייתכןשהדברנובעמפעריהזמניםביןמועדעריכתדוחהפיקוח פרטייםבלבד.עםזאת,
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 לביןהמועדבועודכןהתיק.

 ב רישיון בעל חולות, זרששוחררממתקן נמצאעובד תעודותהזהותשנבחנו מצויןבין ו

להעסקת הינה הקבלנים התחייבויות כי נזכיר עבודה. רישיון מהווה אינו כי מפורשות

 עובדיםבעליאזרחותישראלית.

 

הסבר האגף לעניין התחלופה של עובדים לא מקובל. מדובר על שלושה יריב פישר, יו"ר : 

עוד, חוסר י בטחון ולהם לא היו אישורעובדים שעלו בבדיקה מדגמית, חמורים מקרים 

ת"ז לדיווח. הנושא מהווה נקודה אדומה. התאמה בין 

 

המלצות

 לדרושמהקבלניםתיקיקבלןשיכללואתפרטיהעובדיםומסמכיהם,ישלעדכןתיקים

אלובהתאםלצורך.עלהמפקחוהמחלקהלערוךבדיקהמדגמיתשלנכונותועדכניות

 הפרטיםשנמסרו.

 סדותחינוךבלאשישברשותםאתאישורימחלקתאיןלאפשרלעובדיםלהיכנסלמו

ביטחוןומשטרתישראלכנדרש.

 .         התחשבנות עם קבלני האחזקה לגבי תחזוקה שוטפת )ללא ציוד וחומרים(11

התשלוםלקבלניםמבוססעלשלושהפרמטרים:

קבעהלכלתחזוקהרגילהמחושבתעפ"ימספרהדונמיםומחירלדונםמוכפלבתדירותהטיפולשנ

סגמנט.תשלוםעבורעובדיםמיוחדיםבהתאםלביצועבפועלולתעריףבחוזה.

שטחיהגינון11.2

מספרהדונמיםא.

למספרהדונמיםשלכלגינההשלכהכספיתישירהעלהתשלום,ככלשהשטחשנרשםלקבלןגדול

יותר,גדלהתשלוםלקבלן.

לצו הגינות שטחי כי מעלים היסטורייםממצאינו נתונים על מתבססים לקבלנים התשלומים רך

הנמצאיםבמחלקה.איןבידיהמחלקהאסמכתאותלנתוניםאלו.

מדידותעדכניותקיימותרקלגביגינותחדשות.

הוספהאוגריעהשלשטחיםב.

השוואתגודלהשטחיםלפיהמכרזוהטפסיםלגודלהשטחיםשדווחובחשבונותהקבלניםלפברואר

נבדקוונמצאותקינים.2016

תדירותהטיפול11.3

כללי11.3.1
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 ואילו35סעיף לשבוע, אחת מטופלות גינות הטיפול. בתדירות תלוי התשלום כי קובע לחוזה

..יעריתוחזקאחתלשלושהחודשיםחורשות,גניםובתיספריעובדואחתלשבועיים

ממצאים11.3.2

 ב לחודשפברואר2דיקתחשבונותהקבלניםשלרובעא' מעלהכיקבלנים2016ורובעג'

החודש באותו שבוצעה הטיפול תדירות לגבי מפורט ביצוע דו"ח מעבירים אינם אלה

מהתשלוםבמקרים בכךאיבדההעירייהאתהיכולתלקזז יערותוכד'. גנים, בחורשות,

 ת.בהםלאעמדוהקבלניםבתדירותהנדרש

 לא המחלקה כי נמצא תדירותהטיפולים, על דיווחו אשר הקבלניםהנותרים, שני לגבי

עמידהבתדירותהטיפולהנדרשת הקפידהעלקיזוזמהתשלומיםהמגיעיםלהםבגיןאי

 עלפיהחוזה.

 תשלוםעבורעובדיםמיוחדים11.4

 הנושאנבדקונמצאתקין.

 חישובהצמדה11.5

ונמצאהתקינה.2016בדקהההצמדהכפישחושבהבחשבונותפברוארנ



 המלצות

 לדרושמקבלניהאחזקהומהמפקחיםכידיווחיהםיכללופירוטלגביתדירותהעבודהבכל

 שטחגינון,לרבותחורשותומוסדותחינוך.

 לערוךאתההתחשבנותעםהקבלניםבהתאםלתדירותהטיפולבפועלבכלשטחגינון. 

 תדירותהטיפולהינהבהתאםלמפרטולדווחעלחריגות כי לדרושמהמפקחיםלהקפיד

מהמפרט.

 התחשבנות עם קבלני האחזקה בגין ציוד וחומרים            12

 כללי12.1

לקבלנים משולם המיוחדים, העובדים מספר ולפי הדונמים מספר לפי לקבלנים לתשלום בנוסף

ו ציוד עבור שהציעובנפרד ההנחה לשיעור ובהתאם למכרז, שצורף כמויות כתב לפי חומרים,

הקבלניםלמחירשהוצגבכתבהכמויות.

(.בשנת1746000780הוצאותאלהמשולמותלקבלניםמסעיף"שימורגניםוחידושצמחיה")מס'

 מיליון.1.5-שולמומסעיףזהכ2016

את הקבלנים על מטיל האחזקה חוזה כללי, השטחיםבאופן כל ואחזקת לתיקון האחריות

המגונניםכוללמערכותהשקיהושתילתמילואים,גםבמקריםשלגניבהאוונדליזם.

פרחיםעלחשבוןהקבלןמידישנה.100,000-פרחיעונההוגבלול
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ממצאים12.2

סיוריםמקדימיםלתחילתפעילותהקבלנים12.2.1

 להתחשבנות הינההבסיס עונה, פרחי שאינם והשתילים ההשקיה מערכות בתחום הקבלן, עם

של המקצוע אנשי ידי על ושתאושר העבודה, בתחילת הקבלן שיגיש וחוסרים ליקויים רשימת

העירייה,עדלחודשלאחרתחילתהעבודה.ליקוייםוחוסריםהנמצאיםברשימהמאושרתזויהיו

ה כל לכך, מעבר העירייה. חשבון למעטעל השתילים או ההשקיה במערכות והחוסרים ליקויים

פרחיהעונה,ייחשבוכתחזוקהשוטפתעלחשבוןהקבלן.

בפועל,לאנערךסיורעםהקבלניםלענייןרישוםחוסריםשלשתילים,ואףקבלןלאהגישרשימה

שלחוסריםבשתילהאוליקוייםבמערכותההשקיה.

עלפיהחוזה,כל השתילותוהפעולותלתחזוקתמערכתההשקיהצריכותלהיותעלבנסיבותאלו,

חשבוןהקבלנים.



ספירתפרחיהעונה12.2.2

פרחיעונהבשנה.מעברלכמותזועלהעירייהלשלםעלפרחיהעונה.100,000עלהקבלןלספק

נ שסופקו. העונה פרחי מספר על בקרה הגינון, מפקחי באמצעות עורכת, חלקהמחלקה כי מצא

מהשתילותלאדווחועלידיהמפקחיםבאופןמדויק,למרותשחלקמתפקידיהמפקחהינולהצביע

עלביצועהעבודהכנדרש.

 מדגםהביקורת12.2.3

 נדגמו הביקורת וחידוש31במסגרת גנים "שימור מסעיף האחזקה לקבלני ששולמו חשבוניות

 אלו.צמחיה",ונבדקוהסיבותלתשלומים

סיכום

במדגם שעלו וחומרים" לפחותחלקמהוצאות"ציוד הדוחמעליםכי המפורטיםבגוף ממצאינו

מערכות החלפתחלקי הוצאותבגין הוראותהחוזה. הקבלניםלפי להיותעלחשבון אמורותהיו

נכללותכאמור-שתילים,חידוששתיליםבעקבותהרס100,000ההשקיה,שתילתפרחיעונהעד

במסגרתהתחזוקההשוטפתעלחשבוןהקבלן.

 המלצות

 במקריםבהםבחרוהקבלניםשלאלערוךסיוריםולתעדאתהחוסריםעםתחילתהחוזה.

 ישלעמודעלכךשכלהוצאותהתחזוקההשונותיהיובמסגרתהאחזקההשוטפת.

 .להקפידכיהמפקחיםידווחועלהצורךבביצועהעבודותועלביצועןכנדרש 



 .         ההתקשרות עם קבלני הפיקוח13

כללי13.1

במטרהלהבטיחאתאיכותעבודתםשלקבלניהגינוןהתקשרההעירייהעםקבלןחיצוניהמעסיק
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מפקחיםשתפקידםלבצעבקרהעלעבודתקבלניהגינון.

–במשךשנה יוני 2015מאז ללאקבלתעבדההמחלקהעםהיועץללאמכר-2016ועדמאי 3ז,

,שולמו2016ועדלחתימתהחוזהעימובמאי2015הצעותעדכניותוללאהסכםכתוב.במהלךשנת

ש"ח.300,000-לקבלןזהכ

 המלצה

 לרבותבקשתשלוש להקפידכיההתקשרותעםהקבלניםתהיהבהתאםלנהליהעירייה,

 ין.הצעותמחיראומכרז)בהתאםלעלותהעבודה(,וחתימתחוזהכד

 .          השכלת המפקחים על הגינון 14

כללי14.1

את מגדיר ההתקשרות חוזה לחודש. מפקח עלות על מבוססת הפיקוח קבלן עם ההתקשרויות

השכלתהמפקחים,ניסיונםוהיקףהעסקתם.



אישורלהעסקתמפקחיםשלאהוצגולוועדתדרוגאיכותי14.2

 בישיבה3.12.15בתאריך הפיקוח. קבלן של הגינון מפקחי לבחינת איכותי לדרוג ועדה התכנסה

החדשים", המפקחים לשני מקצועי ידע "מבחן נערך בוועדה מפקחים, שני הקבלן ידי על הוצעו

 והמציעקיבלניקודאיכותיבהתאםלמפקחיםשהוצגועלידו.

שו בחודשים למחלקה שהוגשו הפיקוח דוחות של בדיקה אולם שנת במהלך כי2016נים מעלה,

בפועלשניהמפקחיםשהוצגולוועדהלאמועסקים.במקומםהועסקוברובעיםשנימפקחיםאחרים

שלאהוצגולוועדהולאנבחנועלידה.אנוסבוריםכיהעסקתמפקחיםשלאהוצגולוועדהשנערכה

צועיתעלידיהוועדה,מנוגדת,ומבלישנבחנהיכולתםהמק2015חודשיםספוריםלפניכן,בדצמבר

לחוזה,המחייבהעסקתמפקחיםשאושרוע"יהעירייה.7לסעיף

 

השכלתהמפקחים14.3

 אגרונוםאולחוזהקובעכי:8סעיף נוףאו הנדסאי נוףאו נוףאו"המפקחיהיהטכנאי אדריכל

בוגרקורספיקוחגינוןשנערךעלידיגורםמקצועימוכר".

העלתהכיהמחלקהלאהקפידהעלהעסקתמפקחיםבעליהשכלהבהתאםלחוזה,חלקבדיקתנו

ועדתהדרוגהאיכותיאישרהאתשניהמפקחיםהעובדים ויתרהמכך, מהפקחיםהיוסטודנטים,

העסקת עלות כי לציין למותר המכרז. של ההשכלה בתנאי עמדו כי שהוכח בלא העירייה עם

עותיתמעלותהעסקתמפקחבעלהשכלהאקדמאית.סטודנטיםנמוכהמשמ



 המלצות

 לתעד המחלקה על החוזה. לדרישות המתאימות השכלה תעודות מהקבלן לדרוש

 אסמכתאותאלה.
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 להקפידכיכלהמפקחיםעומדיםבתנאיההשכלהכפישנקבעובחוזה. 



 .          תכניות עבודה ודוחות פיקוח של מפקחי הגינון15

כללי15.1

עלהמפקחיםלדווחעלעבודתםבאמצעותדוחותפיקוח לחוזהעםקבלןהפיקוחקובעכי18סעיף

 יומייםויומניעבודהכפישנקבעובנוהלובחוזים.

תוכניתעבודהלמפקחים.15.2

למפקחי כזו עבודה תכנית אין שבועית, עבודה תכנית הוגדרה הגינות אחזקת שלקבלני בעוד

בהעדרתכנית אחזקתהגינות. כיומייםלאחרטיפולקבלני לגינותעד האמוריםלהגיע העבודה,

עבודה,המפרטתאתהגינותשייבדקומדישבוע,סוגהבדיקותשיבוצעובכלגינהומועדיהמעקב

 הליקויים תיקון הגינות–אחר כלל וכי האחזקה עבודות על יעיל פיקוח קיום לוודא ניתן לא

ותברחביהעירנבדקותבתדירותראויה.כמוכן,בהעדרתכניתעבודה,קייםקושיבביצועהפזור

 בקרהיעילהאחרעבודתהמפקחים.

2016איהגשתדוחותפיקוחיומייםעדיולי15.3

;2016דוחות פיקוח יומיים, וזאת עד לחודש יולי  עבור שלושה מארבעת הרובעים לא הוגשו כלל

עבודתוכחצי תחילת לאחר )וכשנה הפיקוח קבלן עם ההתקשרות תקופת תחילת לאחר שנה

אימילויהדוחותהיומייםמהווההפרהשלתנאיהחוזהעםקבלןהפיקוחומנוגדתלנוהל.בפועל(.

ועל תדירותה על הפיקוח, עבודת ביצוע עצם על בקרה מאפשרת אינה הגשתם אי מכך, וחמור

טיבה.

2016דוחותהפיקוחהיומייםשהוגשוהחלמיולי15.4

מיום 11החל יומייםבמתכונתהקבועהבנספח2016יולי המפקחיםלמלאדוחותפיקוח החלו

לנוהל.באותוחודששולםלקבלןבגיןכלהמפקחיםתשלוםמלאבגיןשירותיהפיקוח,ללאקיזוז

קוחשהוגשועלידיהמפקחיםבחודשזה.להלןחוסריםבימיעבודה.הביקורתעיינהבדוחותהפי

העלתהאתהממצאיםכדלהלן:בדיקתנוהממצאיםשעלומהבדיקה.

ישנםימיעבודהבהםלאדיווחוהמפקחיםעללא בכל ימי העבודה מולאו דוחות פיקוח: .א

 עבודתםבאמצעותדוחותפיקוח.

 חים ליוםקיימת שונות רבה בין המפקחים מבחינת מספר הביקורים המדוו .ב

תכניתהעבודהשלקבלניאחזקתהגינותפיקוח במספר אתרים קטן יחסית בכל חודש: .ג

 מ20-30כוללת יותר הרבה מקום ומכל ביום, דיווחו3-8-אתרים עליהם ביום אתרים

המפקחים.אףמפקחלאדיווחעלמספרביקוריםבאתריםבמלואההיקףהמצויןבתכנית

 העבודהשלקבלניהאחזקה.
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איהקפדהעלבקרהאחרתיקוןליקויים15.4.2

חלקמהמפקחיםמקציביםזמןלתיקוןליקוייםעדמועדמסוים,אולםבודקיםבפועלאתיישום

הנחיתםזמןרבלאחרתוםהזמןשהקציבולקבלןהאחזקהלתיקון.

 העדרחתימהשלמנהלהרובעעלדוחותהפיקוח15.4.3

2016הגשתדוחותפיקוחחודשייםפברואר5.51

 בפברואר שהוגשו החודשיים הפיקוח הוגשו2016דוחות לא יומיים( פיקוח מדוחות )להבדיל

מציגמבנהשלדו"חפיקוחמסודר,ובו2"המצורףלנוהל.מסמךישים2בנוסחשל"מסמךישים

ודהגינה,הטיפוליםשנבדקו,ממצאיםוהערות,ביןהיתררשומיםתאריךהבדיקה,שםהגינה,ק

בדוחותהחודשייםאיןהתייחסותבהכרחלכלאחדמנושאיםאלו,שמצופהמןהמפקחלבדוק.

 

המלצות

 הגינות את שיכללו למפקחים, מפורטות שבועיות עבודה תכניות עריכת על להקפיד

 קבאחרתיקוןהליקויים.שייבדקומדישבועוסוגהבדיקותשיבוצעובכלגינהלרבותמע

 .לעמודעלקבלתדוחותפיקוחיומייםוחודשייםבהתאםלנוהליהעבודהולהוראותהחוזה 

 עלהמחלקהלערוךבקרהמדגמיתעלטיבעבודתהפיקוח,לרבותתקינותדוחותהפיקוח,

עלכךשביקורהמפקחבאתריםמבוצעעדיומייםלאחרביצוע וכן תדירותםוחתימתם,

ותהאחזקהבהם.עבוד

 .          נוכחות יומית של המפקחים 16

כללי16.1

"שירותיהפיקוחיינתנובימיםראשוןעדחמישיהחללחוזהעםקבלןהפיקוחקובעכי,16סעיף

)ב(24סעיף.13:00ועדהשעה6:30,ובימישישיוערביחגהחלמהשעה14:30ועדשעה6:30משעה

ובהרכיבמקרהשבונעדרמפקחמכלסיבהשהיא,לאתשלםהעירייהאתהתמורה:"יקובעכי

בגיןתקופהזו."

ממצאים16.2

 בהעדר גם רבים חודשים )ובמשך המפקחים של נוכחות ודיווחי עבודה תכניות בהעדר

כךאיבדהלאניתןלערוךבקרהראויהעלשעותהפיקוחשבוצעובפועל.ב-דוחותפיקוחיומיים(

 העירייהאתהיכולתלוודאכיקבלןהפיקוחמספקאתשעותהפיקוחלהןהתחייב.

 בימיםרביםבחודשיולילאמולאודוחותפיקוח.באופןשיטתי,לאמולאודוחותפיקוח

בימישישי,עלאףשהקבלןמחויבלספקשירותגםביוםזה.נתוניםאלהמעליםחשדלחיסורים

 .לי,בחשבוןקבלןהפיקוחלאקוזזוימיעבודהבגיןחיסוריםבמהלךחודשיו

 לכליוםבוהמפקחמחסיר.מנוסחהחוזה₪500לחוזההוגדרפיצוימוסכםשל44בסעיף
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כלגובה הקיזוזלאברוראםהפיצויהמוסכםשנקבעמהווהאת מהתשלוםלקבלןהפיקוחבגין

הנדרש.אםמדוברבסכוםמוסכםלקיזוזבגיןיזוזנוסף על הקיוםחיסור,אושהואפיצויעונשי

משוםשהוא מרתיע, אינו  שהסכוםשנקבע הרי הנוסףעלהקיזוז, עונשי ולאפיצוי יוםחיסור,

 נמוךביחסלעלותהמפקחלעירייה.

 המלצות

 אחר מעקב ולערוך הרובע, מנהל בחתימת יומיים, נוכחות דיווחי מהמפקחים לדרוש

 נוכחותהמפקחים.

 להבהירבחוזהאתגובההקיזוזואתגובההפיצויהמוסכםבנוגעלחיסורימפקחיםבאופן

 שיהיהבהתאםלעלותהעסקתהמפקחים.

 .          גיזום ברחבי העיר בקבלנות17

 כללי17.1

ינוןהתקשרההעירייהעםקבלןגיזוםלצורךביצועעבודותעיצובוגיזוםעציםבשטחיג2015במאי

עבור התמורה בעיר. וציבור חינוך ומוסדות העיר רחובות וגנים, בחורשות השאר בין ציבוריים.

עבודתהגיזוםמחושבתעלבסיסימיעבודה,בהתאםלהרכבצוותהעבודהוכליהרכבהנדרשים.

גיזוםבמסגרתעבודתקבלניאחזקתהגינות17.2

בחוזהעםק המפרטהטכני עלפי אחזקתהגינותכוללת: אחזקתהגינותהציבוריות, "גיזוםבלני

,יבשיםאוחולים,ופינויכריתהגמורהשלעציםמסוכנים...שלעציםשיחיםובנישיחעונתישוטף

 גיזוםועיצובסדירושוטףשלכלעציהרחובוהעציםהנמצאיםבתוךהגניםשייריהם"וכן"

הגיזוםכללהגםחורשותהנמצאותבאחריותקבלניממצאינומעליםכיתוכניתהגיזום שלקבלן

האחזקה

של התחזוקה חוזי במסגרת כלולות הציבוריות בגינות ושיחים עצים של וכריתה גיזום עבודות

השטחיםהמגונניםעלידיקבלניאחזקתהגינון.עלכן,עבודותאלהאמורותלהתבצעעלידיקבלני

אחזקתהגינוןועלחשבונם.

תוכניתעבודהיומיתוחודשית17.3

הגיזוםלעבודעלבסיסתכניותעבודהבמסגרתהביקורתהתבקשו עלפיהמפרטלחוזהעלקבלן

 ואוקטובר פברואר לחודשים החודשיות או היומיות העבודה רק2016תוכניות הוצגה לביקורת .

ה בבתי הגיזומים את כוללת שאינה שנתית עבודה תוכנית בהעדר תכנית עבודה, יומית, ספר.

חודשית או שבועית, הכוללת את האזורים המטופלים ואת העצים הדורשים גיזום לא ניתן לקיים 

בקרה שוטפת ויעילה על עבודת הקבלן. בנוסף תוכניות עבודה הינן כלי ניהול חשוב בתכנון כל 

עבודה לרבות עבודת הגיזום.  

 יומניעבודה17.4

ןביומןהעבודהשהועברלביקורתמעלהכיאיןבופירוטשלשעותהעבודה,צוותהעבודה,שמותעיו
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לצורך וחיוניים הטכני, המפרט לפי נחוצים אלו שפרטים אף על זאת, הרכב. וכלי העובדים

 ההתחשבנותעםהקבלן.

פיקוחובקרה17.5

ק פעולות על המפקח עירייה עובד מועסק מתועדתבעירייה אינה פעילותו אולם הגיזום. בלן

במסגרתשלדוחותפיקוח.

גם התייחסות כוללים הפיקוח קבלן ידי על המועסקים הגינון מפקחי של החודשיים הדוחות

לפעולותקבלןהגיזום,אולםהתייחסותזוהינהכלליתוכוללתאתהאתרבובוצעההפעולהבלבד.

לתשלוםכגוןאלוצוותיםעבדו,מספרהעובדים,שעותעבודתםאיןבדוחותאלופרטיםהרלוונטיים

וכדומה.

כללו של דבר, הפיקוח והבקרה על עבודת קבלן הגיזום אינה מספקת ולא ברור אלו בקרות 

 מבוצעות טרם אישור חשבון הקבלן.

 תעודותמקצועיות17.7

ות מומחה גוזם תעודת התקבלו הצוותים מנהלי ארבעת בגובה,עבור לעבודה הדרכה על עודה

כנדרש.



 אישורימשטרהואזרחותישראלית17.8

"להעסיקבמתחייהגיזוםלחוזהקובעכיקבלן7סעיף ובדיםבעלירמהע,לצורךביצועהעבודה,

מקצועיתנאותה,מיומניםובעליהכישוריםהנדרשיםלביצועהעבודות,בעליאזרחותישראליתאו

היתר כדין...." עבודהבישראל  להגיש7סעיף הקבלן "על כי: הגיזוםקובע לחוזהעםקבלן )ה(

הגיזוםבמוסדותחינוך עלידיובקשרעםביצועשירותי רשימהשמיתשלהעובדיםאשריועסקו

נדרשאישורלפיחוקהעסקהשלעבריינימיןבמוסדותמסוימים,תשס"א –ו/אובכלמוסדשבו

יורשה...ל2001 הביטחון גורמי ידי על העובדים אישור לאחר רק העירייה. של ביטחון מחלקת

ו/אוללאתעודתזיהויישראלית,18הקבלןלבצעאתהעבודה...בכלמקרה,כוחאדםמתחתלגיל

לאייחשבוכעובדיםורשימהשתכלולכוחאדם,כאמור,תהווההפרהשלהנדרשלעיל...".

 ורים הנדרשים לעובדי קבלן הגיזום.לביקורת הומצאו האיש

 המלצות

 חשבונם על יהיה האחזקה קבלני באחריות בשטחים הגיזום עבודות כי להקפיד

 בהתאםלהוראותהחוזה.

 החינוך, במוסדות לרבות לגיזום, וחודשיות יומיות/שבועיות עבודה תכניות לערוך

 ולוודאכיקבלןהגיזוםעובדלפיהן.

 אילגיזום,לתעדאתפעולותהפיקוחשבוצעבדוחות,שיכללועלעובדהמחלקההאחר

שהגיעו הרכבים וסוג הצוות הרכב העבודה, שעות העבודה, אתרי אודות פרטים

 לעבודה.

 יומניהעבודהיכללואתשעותהעבודה,שםהעובדיםוסוגי לדרושמקבלןהגיזוםכי
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מ הבקרה על האחראים ידי על להיחתם היומנים על החותםהרכבים. על יום. די

 להזדהותבשמוובתפקידו.כלזאתכנדרשבהוראותהחוזה.

 לפעוללהידוקהפיקוחוהבקרהאחרעבודתקבלניהגיזום,באופןשאישורהחשבונות

יתבססעלמספרהצוותים,הרכבםושעותעבודתםבהתאםלהוראותהחוזה.

 .         השקיית גינות ציבוריות  18

לליכ18.1

ניהולמוניהמיםוהשקיית₪.מליון4.1-כהסתכמהב2015עלותהשקייתהגינותהציבוריותבשנת

הגינותמנוהלבאמצעותמערכתאגם.

עוץ"גדיר"לצורךניתוחחשבונותהמיםשלכללמוסדותיהעירייהשכרהאתשרותיהשלחברתהי

העירייה.

יהסמכותואחריותבנושאהשק18.2

תחומיאחריות18.2.1

ומהעובדה₪מיליון4-חשיבותהפיקוחעלמערךההשקיהנובעמההוצאההשנתיתבסךשליותרמ

 הינו הציבוריות לגינות המשויכים אספקה, נקודות דהיינו המים, מוני מספר מונים.655כי

וחלוק האחריות תחומי לגבי ברורות הגדרות אין כי מעלים הגורמיםממצאינו בין המטלות ת

השוניםהמופקדיםעלתחוםמערכתההשקיהוכןעלתחוםהבקרהוהפיקוחעלחיובימיהרצליה

נושא על הגורמיםהאמונים שלושת בין וכפילות חפיפה מעלים בדיקתנו ממצאי המים(. )תאגיד

ההשקיה.

המפקחעלההשקיה18.2.2

ני העבודה של המפקח על ההשקיה לחודשים במסגרת הביקורת נדרשו דוחות ויומ

המחלקה2016פברואר ואוגוסט בידי אין עבודה, ויומני דוחות בהעדר לאהתקבלו. אלו אך ,

 לחודש.₪16,800כליםלבחוןאתעבודתושלמפקחההשקיה,שעלשירותיומשלמתהעירייה

 המלצות

 השו הגורמים של האחריות תחומי את נהלים במסגרת ההשקיה.להסדיר בנושא נים

יעיל לניהול תורם בנושא המעורבים הגורמים ריבוי האם לשקול, יש זו במסגרת

 ואפקטיבי.

 לדרושממפקחההשקיהתכניתעבודהתקופתית,דוחותויומניהעבודה. 

דוחותחברתגדיר18.3

מיםהמשויכיםלעירייההעירייהשכרהאתשרותיהשלחברתגדירהמפיקהדוחותאודותמוניה

ומבצעתניתוחעלויותצריכתהמים.אולםדוחותהחברהמועבריםלמחלקתגניםונוףרקמפברואר

דוחותחברתגדירשהועברולמחלקה.עדלתאריךזהלאעמדולרשותהמחלקהדוחותאלו.2016

אינםמשמשיםלבקרהשוטפתאחרצריכתהמים.2016בפברואר
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וךמונימיםשי18.4

 בגין העירייה מחויבת גדיר, הייעוץ חברת דוחות פי שטחים655על כגינון המוגדרים מים מוני

ציבוריים.

שלחברתהייעוץ.2016במסגרתהביקורתבחנואתדוחפברואר

להלןעיקריממצאינו:

2המחלקה,מונים.בבדיקת10-במסגרתהביקורתביקשנולקבלהתייחסותלצריכתמיםחריגהבכ

 מוניםלאאותרו.

השוואהביןנתונימערכתאגםהמשמשתלניהולהשקיהלביןדוחותחברתהייעוץ,העלתה .א

מוניםרביםשלאמופיעיםבמערכתאגם.

מונים .ב מספר נמצאו כן כמו לאיתור. הניתנת כתובת ללא מונים כולל גדיר חברת דוח

שלצורךזיהויםנרשמהכתובתזההאודומה.

שלד .ג הטכני המפרט לפי ציבוריות, גינות אין בהן בכתובות מונים כולל גדיר חברת וח

 קבלניאחזקתהגינון.

ממצאים אלו מעלים חשש כי חלק מהמונים המשויכים לעירייה אינם משמשים כללו של דבר

אולהשקיית גינון עירוני ומכאן הצורך בעריכת סקר מונים חיצונית חברה באמצעות אם

חשבונותהמיםמיוחסיםאכןבאמצעות כל זאתבמטרהלוודאכי כוחהאדםהקייםבמחלקה.

למוניםבבעלותושימושהעירייה.

 המלצות

 לשקולעריכתסקרמונימים. 

 ושימוש בבעלות הינם כי ולוודא מחויבת העירייה בהן המים מוני רשימת את לבדוק

העירייה.

ריתעריףהשקיתהגינוןהציבו18.5

ממצאים18.5.2

 בחודשיםיולי כי ממערכתחברתהייעוץמעלים, -דוחותצריכתמיםשהופקו 2016ספטמבר

 התעריפים בספר שנקבע התעריף לפי כדין המחלקה 6.87חויבה בחודשים₪ אולם לקוב,

לקוב.זאתשלאבהתאםלתעריףהקבוע₪7.11חויבההעירייהבתעריףשל2016מאי-מרס

קוב,  673,432לקוב. במכפלת ₪  0.24הפרש בסך של לליהמיםהרלוונטייםלתאריכיםאלו.בכ

 בגינם חויבה העירייה ביתר.  ₪  161,623-ששימשו את הגינון הציבורי מסתכם ב

  בחודשפברואר העירייה חויבה החשבונות מערכתהנהלת פי בגין ₪ אלפי  493-ב2016על

 לאקיבלנוהסברלחיובזה.."צריכה עודפת גינה ציבורית"
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 המלצות

 הגבוה התעריף את וביחוד המים צריכת של החיוב תעריפי את שוטף באופן לבדוק

 ,ולדרושהחזרבהתאםלתוצאותהבדיקה.2016מאי-בחודשיםמרס

  בסך עודפת צריכה בגין העירייה חיוב את 493לבדוק ₪אלפי  ולדרוש2016בפברואר

 החזרבמידתהצורך.

כמויותהמיםהנצרכת18.6



טיפולבדוחותחברתהייעוץגדיר18.6.1

דוחותצריכתהמיםשלחברתגדירכוללותהשוואתצריכתכמויותהמיםביןהשניםבמטרהלאתר

צריכותחריגות.במסגרתהביקורתנמצאופעריצריכהביןהשנים.

מס העלה אלו נתונים שבחן המחלקה מנהלת העדרסגן שעיקרם אלו, לפערים אפשרויות פר

פרי ולא "האפשר" דרך על הינם אלו הסברים כאמור, ממושכת. תקופה במשך מונה קריאות

בדיקהנקודתיתשלמוניהמים,וניתנולבקשתהביקורת.אנוסבוריםשישמקוםלבחוןאתדוחות

חברתגדירבאופןשוטףולערוךברורעלכלחריגה.

 

צריכתמיםבחודשיהחורףלעומתצריכתמיםבחודשיהקיץ18.6.2

 ביולי גדיר( חברת )מדיווח שנצרכו המים כמויות בין השוואה נערכה הביקורת ,2016במסגרת

 בינואר שנצרכו הכמויות לבין ב2017בקיץ, כי נמצא בחורף. 114-, מתוך מונים634מונים

הייתהצריכהגבוההיותרבחורףמאשרבקיץ.-)שנרשמהבהםצריכהבחודשייםשנבדקו(

הנתונים של מקורם הנראה ככל ההשקיה, מערכות על האחראי המחלקה, מנהלת סגן לדברי

שהוצגובאיקריאהשוטפתשלהמונים.הדברמעלהחששכילמרותריבויהגורמיםהמופקדיםעל

מ ואינו מיטבי אינו ההשקיה מערך ניהול הגינות, השחוניםנושאהשקיית הקיץ חודשי בין בחין

לחודשיהחורףהגשומים.

חיובצריכתמיםלעומתנתונימערכתאגם18.6.3

במסגרתהביקורתהושווחיוביצריכתהמיםשלמספרגינותציבוריותכפישהופיעובדוחותחברת

הנערכהלגביגדירלעומתכמויותהצריכהבמערכתאגםבאמצעותהמנוהלמערךההשקיה.הבדיק

חודשיולי.נמצאופעריםביןהחיוביםשנרשמובדו"חחיוביהמיםשהופקעלידיחברתגדירלבין

דוחהצריכהשהופקממערכתההשקיה.נצייןכיאפשרשהפעריםנובעיםמתקופותצריכהשאינן

חופפות.

 

 המלצות

צעותהצעדיםכדלהלן:אנוסבוריםשישמקוםלהדקאתהבקרהעלכמויותהמיםשנצרכובאמ
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 במטרה גדיר חברת בדוחות שמופיעות כפי החריגות הצריכות את שוטף באופן לבחון

 לאתרתקלותאוחיוביםמוטעים.

 הצריכה נתוני את לבחון יש גשומים, בימים שיתחשב באופן ההשקיה מערך את לנהל

 הגבוהיםבעונתהגשמיםלעומתחודשיהקיץ.

 קריאתה יכוללהדקאתהבקרהעל תקלותבמערכתההשקיהשחלקן תיקון מוניםועל

התקלות את שיתעד דוחות מערך במיסוד השאר בין מים, של מוגברת לצריכה לגרום

 שנמצאווהצעדיםלתיקונם.

עיקרי הממצאים וההמלצות -מחלקת רישוי עסקים 

 .           כללי1

 מבנה אירגוני.
שאיפ"ה)להלן:המחלקה(מופקדתעלכלהקשורבישוםחוקמחלקתרישויעסקיםושילוטבאגף

רישויעסקיםובניהולמערךהפקתרישיונותהעסק.
הגדרותתפקידיםותחומיאחריות4.1

ופירוט אחריות תחומי התפקיד, תיאור המפרטות לעובדים, מסודרת תפקיד הגדרות במחלקה
 המשימותהעיקריותכנדרש.

דהבהוראותמשרדהפניםעמי4.2
"(מגדירארבעהסוגיתפקידיםבתחוםחוזר המנכ"לשלמשרדהפנים)להלן:"3/2004חוזרמנכ"ל

מעלהכי בדיקתנו אתדרישותהמשרהואתתחומיהאחריותשלכלבעלתפקיד. רישויעסקים,
 מור.בעליהתפקידיםהרלוונטייםעומדיםבדרישותההשכלההקבועיםבחוזרמנכ"להא

הכשרהוהשתלמויות4.3

חוזרמנכ"למשרדהפניםקובעאתההכשרותהנדרשותמכלבעלתפקידבתחוםרישויעסקים

 ממצאים

 כנדרש עסקים ברישוי הכשרה עברו לא המחלקה עובדי כי עולה הביקורת מבדיקת

מהוראותחוזרמנכ"למשרדהפנים.

 שתלמויותהתקופתיותהמועברותעלידימשרדעובדיהמחלקהלאהשתתפובהדרכותובה

השתלמותברישוי2017הפניםבתחוםרישויעסקים.יצויןכיפקידתהרישויעברהבשנת

 עסקיםבפעםהראשונהמאזכניסתהלתפקיד.

הבטחת לצורך שוטפות השתלמויות ומצריך ושינויים רפורמות תחת נתון עסקים רישוי תחום
עמידהבהוראותהחוק.


 המלצות

 הבסיסיים הקורסים באמצעות הן לתפקידם, בהתאם המחלקה, עובדי להכשרת לפעול

 המחויביםוהןבאמצעותהשתלמויותוימיעיון.

 המחלקה, לעובדי עסקים רישוי בתחום שוטפות והדרכות השתלמויות תוכנית למסד
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 .שתכלולביןהשאראתההשתלמויותהתקופתיותהמועברותעלידימשרדהפנים

הסמכתפקחים4.4
הוראותחוזרמנכ"למשרדהפניםמאפשרתהסמכתמפקחירישויהעסקיםכפקחיםעירוניים.

בניגוד זאת עבירה, גילוי דוחות לעסקים לתת יוכלו העסקים רישוי מפקחי כי הינה המשמעות
רעלגביומצויןכילמצבהנוכחיבועסקחדששנפתחומאותרעלידיהמפקחיםמקבלדוחביקו

עליולהגישבקשהלרישיוןעסק.

 ממצאים

 עלפיהנמסרלביקורתעלידימנהלהמחלקה,מפקחרישויהעסקיםלאמבצעבפועלאת

תפקידוהמוגדרלפקחולאכוףאתיישוםהחקיקההרלוונטיתבתחוםרישויעסקים,אלא

א וכיבוי המשטרה גורמי מול המחלקה של קשר כאיש נושאמשמש על אחראי וכן ש

ההיתריםעלפיחוקיהעזרהעירוניים.עודנמסרעלידימנהלהמחלקהכימישמשמשים

 בפועלכמפקחיםהםהתברואנים.

 למרותשחוזרמנכ"למשרדהפנים,מאפשרלהסמיךאתמפקחירישויהעסקיםכפקחים

 עירוניים,מפקחרישויהעסקיםבעירייהאינומוסמךכפקחעירוני.

 המלצות

 רישוי כמבקרי המשמשים שהתברואנים באופן המחלקה עובדי תפקידי את להסדיר

 עסקיםיוגדרובהתאםלתפקידםבפועל.

 לשקולהסמכהשלמבקרירישויהעסקיםכפקחיםעירוניים.

 .          תקציב5

ממצאים

 מ לעסקים המוענקים התרים בגין וההכנסות עסק רישיונות אגרות בגין כוחההכנסות

חוקיעזרעירונייםכגוןהיתרשולחנותוכיסאותוכדומהנרשמיםבסעיףאחדבאופןשאינו

 מאפשרניתוחובקרהאחרהיקףההכנסותעלפיסעיפים.

  ההכנסותהנ"לבהיקףשל חלהירידהבסעיפי 574נמצאכי 340-ל2015בשנת₪אלפי

.41%ירידהשל2016בשנת₪אלפי

 המלצות

 סיבותלירידהבהיקפיגבייתהאגרותבתחוםרישויעסקים.לבחוןאתה

 .          נהלים6

נוהלרישויעסקים6.2
 "(,עוסקנוהל רישוי עסקים)להלן:"""פיקוחוקידוםרישויעסקים–5.5.03.01נוהלעירונימס'

וכוללאתפירוטהחובותהחוקיותהחלו כללי העסקיםבאופן העסקים.בהליךרישוי בעלי תעל
יישום אופן ואת באגף הפנימיים העבודה תהליכי את מפורט באופן מגדיר אינו הנוהל אולם



 ביקורת לעניינייהוועדה 
 

 

21 

הוראותהחוקעבורשורתתהליכיעבודהפנימיים,כמפורטבגוףהדוח.
כך בהוראותהחוקובתקנות. בהתאםלשינוייםשחלו מעודכן עסקיםאינו נוהלרישוי זאתועוד

התשנ"הלמשלהנוהלמ רישוי, עסקיםטעוני עסקים, רישוי לצו מפנהלצו1995פנהעדיין ואינו
 .2013רישויהעסקיםהמעודכןשיצאבשנת

 המלצה

 העבודההשוניםשלהמחלקהבתחוםרישוי עבודהפרטנייםעבורתהליכי להסדירנהלי

עסקים.

ממצא
 ומטרות יעדים הקובעת  שנתית, עבודה תוכנית אין הביקורותלמחלקה תדירות כגון מדידים,
בעסקים,קביעתיעדלהפחתתמספרהעסקיםללארישוי,וכדומה.

המלצה

 המשאביםהדרושיםלהשגתם אתהיעדים, הכנתתוכניתעבודהשנתיתשתכלול לשקול

מדדיםלביצועם.

 .          דיווחים שנתיים8

דיווחשנתילמשרדהפנים8.2

כלרשותמקומיתתהיהמחויבתלהעבירדוחשנתימקוון6/2008רדהפניםבחוזרמנכ"למש כי

"(.הדיווח השנתי למשרד הפניםהמפרטאתהעסקיםטעוניהרישויוסטטוסהטיפולבהם)להלן:"

 ממצאים

 רישוי ביקורות מספר בדבר נתונים כוללים אינם הפנים למשרד השנתיים הדיווחים

זהנדרשכברמשנתעסקיםשנערכובמהלךשנתהד נתון כיוון2011יווח, זהחיוני נתון .

להבטחת השנה במהלך עסקים רישוי מחלקת של השוטפת הפעילות על מעיד שהוא

 העמידהבהוראותחוקרישויעסקיםובכללןשמירהעלבריאותהציבור.

  פירוט כולל אינו עסק", רישיון הפועליםללא רישוי "פריטיםטעוני בגין הגורםהדיווח

בעמודתהגורם"אחר"ללא )רובהבקשותשסורבומצויין אשרדחהאתבקשתהרישיון

פירוט(,זאתשלאעלפיהנדרשמהנחיותהדיווחשלמשרדהפנים.

המלצות

 עסקים רישוי ביקורות מספר את יכללו הפנים למשרד השנתיים שהדיווחים להקפיד

שרדחהאתבקשתהרישיוןכנדרשמהוראותשנעשובשנתהדיווח,וכןןאתפירוטהגורםא

 חוזרמנכ"למשרדהפנים.

דיווחשנתילהנהלתהעיר8.3

העירייה פעולות על שנתי דו"ח מוגש שנה העירייה .מידי אגפי פעילות על נתונים מכיל הדו"ח
(.דוח על פעולות העירייה"והתאגידיםהעירוניים)להלן:"
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עבירהדיווחשנתילהנהלתהעיראשרנכללבדוחעלפעולותהעירייה.גםמחלקתרישויעסקיםמ

ם ממצאי

כתביאישוםבתחוםרישויעסקים,82016בדיווחיהמחלקהלהנהלתהעיר,דווחכיהוגשובשנת
הוגשכתבאישוםאחדבלבדבתחוםרישוי התביעההעירוניתכי דוחדווחעלידי בעודשבאותו

עסקים.

המלצה

 ביןלבחו שהוגשו האישום כתבי למספר הקשור בכל הסותרים לנתונים הסיבות את ן

שהוגשו האישום כתבי למספר הקשור בכל העירונית לתביעה עסקים רישוי מחלקת

בתחוםרישויעסקים.

 .          עסקים ללא רישיון9

צעארציעמדעולהכיאחוזהעסקיםהפועליםללארישיוןבממו2015מנתונימשרדהפניםלשנת

.כאשרבודקיםרקעיריות29%-.כאשרמתייחסיםלרשויותיהודיותהשיעוריורדל31%-עלכ

בממוצעארצי.27%-אחוזהעסקיםללארישיוןיורדל

עלידימשרדהפניםבנושארישויעסקיםנמצאכילאניתןלהגיעלמצב2007במחקרשנערךבשנת

השתהליךהשגתהרישיוןמתחילרקלאחרפתיחתהעסק,כלומררישוי,זאתבשלהעובד100%של

באופןמובנהכלהעסקיםהחדשיםמתחיליםלפעולבחודשיםהראשוניםללארישיון.בנוסף,בכל

רשותישאחוזמסויםשלעסקיםשנסגרואשרהמידעאודותסגירתםלאנקלטוכו'.

ממצאים
2016בשנת10%רישויללארישיוןהינובשיעורשלעפ"ידיווחיהמחלקהשיעורהעסקיםטעוניה

.30%-נמוךמהממוצעהכללארציהמגיעעפ"ינתונימשרדהפניםלשיעורשלכ
מכללהעסקיםללארישויבעירהיוםעסקימזון.63%-יחדעםזאתכ

 .          סטטוס רישיונות10

יתכנועסקיםאשרטרםהסדירואת כיווןשתהליךמקרבהעסקיםטעוניהרישוי קבלתהרישיון
החדשים העסקים כל מובנה ובאופן בפועל העסק פתיחת לאחר רק מתחיל הרישיון השגת
בכלרשותמקומיתישנםעסקים בנוסףלכך, מתחיליםלפעולבחודשיםהראשוניםללארישיון.

דקלוש.מכאן,שרישיונםנשללוכןעסקיםותיקיםשלאקיבלורישיוןוהסיכוישיקבלורישיוןבעתי
רישוי.100%שבכלרגענתון,גםברשותהיעילהוהמקצועיתביותרלאניתןלהגיעלמצבשל


סטטוסרישיונות10.2

מהויות)פריטירישוימצורישוי1,404עסקיםפעיליםעם1,174במערכתקיימיםלמועדהביקורת
  ותוקפו,מערכתרישויעסקיםמקצהבאופןאוטועסקים(. מהותו מטיבהתאםלנתוניהרישיון,

סטטוסלכלעסקבמערכת.כללמשלבמידהולאהוגדרתוקףלרישיוןייקבעסטטוס"ללאתוקף
חודש "לא סטטוס לעסק יוקצה משנה למעלה חודש לא העסק רישיון ותוקף במידה מוגדר".

למעלהמשנה".
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 ממצאים

 כ כי עולה טעוני70%-מהנתונים מהעסקים עסק. ברישיון מחזיקים בעיר 25%הרישוי

וכ רישוי, בתהליך נמצאים ואמורים5%-מהעסקים כדין רישיון ללא הם מהעסקים

 שנת במהלך כי עולה האכיפה מנתוני בפועל אכיפה. צעדי כנגדם הוגשה2016להינקט

תביעהאחתבגיןהפרתהוראותחוקרישויעסקים.

 קיימים כי עולה הביקורת העברתמבדיקת מחייב נמצאיםבסטטוסאשר עסקיםאשר

 התיקלגורמיהאכיפההעירוניים,כדלהלן:

 מהויותהואסטטוסשלתיקיםאשרנפתחועלידי23-"לאהוגשהבקשה"4סטטוס

מפקחירישויעסקיםבעקבותביקורתאולםבעלהעסקלאהגישבקשהלקבלתרישיון

 עסק.

 מהויותהינםעסקיםפעיליםשלאחידשואת2-"לאחודשלמעלהמשנה"2סטטוס

 שיונםמעללשנה.יר

  5סטטוס לבקשת41-"נדחה" סרב הרישוי מגורמי אחד מהויותהםתיקיםאשר

 הרישיון.

 לביקורת,נמסרכיתיקיםאלולאעובריםלטיפולהפיקוחהעירוניאוגורמיאכיפהאחרים

 אלאמטופליםעלידיהמחלקהבאופןפנימי.

עסקיםהמקצהלבעלהעסק ביקורמפקחרישוי כולל ימיםלתיקון30טיפולהמחלקה,
רקבמקרהאחדהוגשכתבאישוםכנגדבעלעסק.2016ההפרה.בשנת

המלצות

 והתביעה העירוני הפיקוח כגון ברשות האכיפה גורמי עם הפעולה שיתופי את להגביר

בכלהקשורלעסקיםשאינםמגישיםבקש וכאלהשבקשתכםסורבהואינםהעירונית. ה

 שיון.ינוקטיםבצעדיםהנדרשיםלהסדרתהר

 .         הליך הרישוי11

בקשהלחוותדעתמקדמית)שלבאופציונלי(11.2

למגישהבקשהלרישיוןעסקשלבאופציונאלי,המאפשרלמגישהבקשהלקבלמידעמוקדםכגון:

;בעיותרישויצפויות;הצורךבהוצאתהיתרבניהלמבנההגדרתסוגהעסקלפיצורישויעסקים

 העסקאושינוייעודלמבנה;פרטיםעלגורמיונותניהרישויהנדרשיםלאשראתהעסק,וכיוצ"ב.

בקשהלחוותדעתמקדמית)שלבאופציונלי(11.2

עמוקדםכגון:למגישהבקשהלרישיוןעסקשלבאופציונאלי,המאפשרלמגישהבקשהלקבלמיד

הגדרתסוגהעסקלפיצורישויעסקים;בעיותרישויצפויות;הצורךבהוצאתהיתרבניהלמבנה

העסקאושינוייעודלמבנה;פרטיםעלגורמיונותניהרישויהנדרשיםלאשראתהעסק,וכיוצ"ב.
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 ממצאים

 בנוהלרישויעסקיםהעירוניאיןהתייחסותלשלבבקשתחוותדעתמקדמית. 

 חוסר מקדמית. דעת חוות לקבל ניתן כי מפורסם לא העירייה של האינטרנט באתר

הפרסוםשלאפשרותהבקשהלחוותדעתמקדמיתעשויהלהסבירלפחותבאופןחלקי,את

) לחוותדעתמקדמי במיוחד הבקשותהנמוך 2%אחוז 0%-ו2015בשנת -ו2016בשנת

לתשירותזהאינהמפורסמתדיה.(.נראהכיהמידעבדברהאפשרותלקב2017

עסקהמפורסמתבאתר - חוברתההנחיותלהגשתבקשהלרישיון כי הדבריםנציין בשולי

התפקידים ובעלי האחרונות השנים בחמש לפחות עודכנה לא העירייה של האינטרנט

שצוינובחוברתההנחיותאינםמעודכנים.

המלצות

 ותדעתמקדמית.להסדירבנוהלאתתהליךהעבודהלבקשתחו 

 עסק רישיון מבקש בפני העומדת האפשרות את העירייה של האינטרנט באתר לפרסם

 לקבלחוותדעתמקדמית.

 לעדכןאתחוברתההנחיותלהגשתבקשהלרישיוןעסקהמפורסמתבאתרהאינטרנטשל

העירייה.

קבלהואישורהבקשהלרישיון11.3
להעסקלהגישבקשהלרשותהרישויהעירונית.לצורךקבלתרישיוןעסקעלבע

ממצאים

 משנת עסק לרישיון הבקשות במספר הדרגתית ירידה קיימת כי עולה המערכת מנתוני

ואילך,כמפורטבגוףהדוח.2009

 המלצות

 לבחוןאתהסיבותלירידהבמספרהבקשותהחדשותלרישיוןעסקהמוגשותמידישנה. 

 בע העסקים של מיפוי ואינםלערוך יתכן אשר רישוי טעוני עסקים לאתר מנת על יר

הירידה כלזאתבמטרהלוודאכי עסק, מיודעיםלחובתםלהגשתבקשהלקבלתרישיון

בשיעורהבקשותאינםכתוצאהמעסקיםשלאהגישובקשות.מיפויכאמוריכוללהתבצע

 באמצעותהצלבתנתוניהארנונהלעסקים.

סוגיבקשות11.4

המוגשתלרישיוןלפיסוגהבקשה.המערכתהממוחשבתברישויעסקיםמאפשרתלסווגכלבקשה
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 ממצאים

 110בקשותמתוך31מבדיקתהביקורתנמצאכיאיןהקפדהעלסיווגהבקשותבמערכת,

הבקשותאשרסווגוכבקשהל"עסקחדש"הןבעצםבקשותלאירועחדפעמיאולרישיון

מהבקשותהיו16-מהבקשותהיועבודירידיםו2יועבורקייטנות,מהבקשותה13זמני.

 פעמי. חד אירוע אינן  2016מהבקשות שנפתחו במערכת בשנת  28%-כלומר כעבור

 .מסווגות כנדרש

 בדיקהשל2016עודנמצאכיאחתהבקשותשהוגשהבשנת כלהעסקיםכלללאסווגה.

הפעילים בשנת שנפתחו/חודשו אלו רק ל2016לא כי העלתה לא30-במערכת, עסקים

סווגההבקשהלרישיוןעסק.

המלצות

 להקפידעלסיווגהבקשותבמערכותבאופןשישקפואתסוגהבקשהבאופןמדויקעל

 מנתלאפשרבקרהנאותה.

מסמכיבקשה11.5

רישיון.ב'אתחובתהגשתהתוכניותבעתהגשתהבקשהל6חוקרישויעסקיםקובעבסעיף

כמוכןעלתיקהעסקלכלולרשימתמסמכים,כמפורטבגוףהדוח.

תיקיעסקיםובדקהאתהמסמכיםבתיקים.10הביקורתערכהמדגםשל

 ממצאים

 מדובר עסקלביקורתהוסברכי פתיחתהבקשהלרישיון מסמכי תיקיםלאנמצאו בשני

 מערכת.בעסקיםאשרככלהנראהלאהיופעילים,אולםלאנסגרוב

  תכניתעסק נמצאה התיקיםשנבדקו ומפהמצביתבכל הכוללתתרשיםסביבה חתומה

 .כנדרשעלפיהוראותהחוק

 משלם מספר כלומר הנכס, מספר הבקשה טופס גבי על צוין לא שנבדקו התיקים בכל

 ארנונה,באופןשלאמאפשרהצלבתמידעבאופןפשוטמולנתונימערכתארנונה.

 שנבדקולאתויקומסמכיזיהוישלהמבקש.מהתיקים3-ב 

 מהתיקיםשנבדקולאתויקוהעתקיחוזהשכירות/מכרשלהנכסבופועלהעסק.4-ב 

המלצות

 .להקפידלסגורבמערכתעסקיםאשרהגישובקשהלרישיוןולאנפתחובפועל 

 .להקפידעלתיוקכלהמסמכיםכנדרשהןבתיקהפיזיוהןבמערכתהממוחשבת 

 עלקבלתהמסמכיםהנדרשיםלצורךמתןרישיוןעסקובכללםמסמכיםהמעידיםלהקפיד

 עלזהותמגישהבקשהועלזכותולפעולבעסקבגינומוגשתהבקשה.
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תשלוםאגרתרישוי11.6
אגרתרישויעסקיםנקבעתעלידימשרדהאוצרבהתאםלתקנותולעדכוןהמדד.

חידושרישיוןעסק,אגרתרישויעסקיםנגביתבעתהג היתרזמני, שתבקשהלרישיוןעסקחדש,
ובגיןחוותדעתמקדמיתשלרשותהרישוי.

 ממצאים

עולהכיניכרתהקפדהעלגבייתהאגרהבעתהגשתהבקשה.יחדעםזאת,נמצאומספרמבדיקתנו
 חריגיםכדלהלן:

 אלא הבקשה הגשת במועד רישוי אגרת שילם לא אשר אחד עסק יותרנמצא לאחר

ובמקרה יצויןכיתשלוםהאגרההינותנאילהתחלתהטיפולבבקשה, מארבעהחודשים.

חודשיםלאחרמתןהרישיון.בבירורשערכההביקורתעולהכימדובר4דנןהתשלוםנגבה

 עלעסקשאותרעלידימבקריהמחלקהולקחזמןעדשהוגשהבקשתולקבלתרישיוןעסק.

 ב לרישומים הרישוי,בהתאם אגרת את שילם שלא עסק נמצא עסקים רישוי מערכת

הונפקלורישיוןעסק.מכאןשאיןבקרהחוסמתשלהמערכתהממוחשבת  למרותזאת,

 להנפקתרישיוןעסקללאהזנתאישורבדברתשלוםאגרהבמערכת.

 תשלומישובריהאגרההמבוצעיםבבנקהדואראינםמעודכניםבמערכתרישויעסקים. 

 לאניתןלבדוקבאופןממוכןאתהגבייהבגיןאגרתרישויעסקיםמבעליעסקיםשקיבלו

בגין אגרות אחד בכרטיס כוללים החשבונות הנהלת בכרטסת הרישומים עסק. רישיון

רישויעסקוהןאגרותהנגבותבגיןמתןהיתריםעלפיחוקיהעזרהעירוניים.כלומר,לא

 ןמספרהבקשותלרישיוןעסקלביןנתוניגבייתהאגרות.ניתןלערוךבדיקתהמצליבהבי

 .באתרהאינטרנטהעירונילאמפורסמותהנחיותבדבראופןתשלוםהאגרהלרישיוןעסק

המלצות

 .להקפידעלגבייתאגרתרישויבמועדפתיחתהבקשה 

 .לקבועבמערכתהממוחשבתאתתשלוםהאגרהכתנאילהנפקתרישיוןהעסק 

 הידניתשלשובריהתשלוםבבנקהדואר,יצויןכימדוברבמיקריםבודדים.להקפידעלהזנ 

 לנהלאתהרישוםבגיןאגרתהרישויבנפרדעבורכלסוגאגרהעלמנתלאפשרמעקבובקרה

 נאותיםאחרגבייתן.

 אגרת תשלום אופן את ולכלול לעיל לאמור בהתאם העירוני האינטרנט אתר את לעדכן

 הרישוי.

אישוררשותהרישוי11.7
יוםלשםהעברתהלגורמיםהמאשריםהשונים,21רשותהרישוינדרשתלבדוקאתהבקשהבתוך

יום.45אלאאםהיאמחליטהלדחותאתהבקשה,שאזהיאמחויבתבמתןדחייהמנומקתבתוך
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 ממצאים

 עומדתבזמנים לדעתהאםרשותהרישוי לאניתן עולהכי הקבועיםמבדיקתהביקורת

חיווי ואין מאחר וזאת, הבקשה קבלת בדבר למבקש הודעה לשליחת הנוגע בכל בחוק

 במערכתרישויעסקיםבדברתאריךשליחתהודעתקבלתהבקשה.

המלצות

 יהיהלערוךבקרהנאותה להקפידעלהזנתתאריךהודעתקבלתהבקשהעלמנתשניתן

 אחרעמידהבזמניםהקבועיםבחוק.

 ה את האישורלבחון קבלת בדבר אוטומטי באופן מהמערכת מכתבים להפקת אפשרות

 לבעלהעסק.

אישורגורמיהאישור11.8

כל ומפרטאתהגורמיםשאישורםנדרשלפי עסקיםקובעמהםהעסקיםטעוניהרישוי רישוי צו

הכבאות מרשות אישור לקבלת נדרשים הכלל מן יוצא בלא העסקים כל כאשר עסק, וכןסוג

מהועדהלתכנוןובנייה,בנוסףחייבתרשותהרישויעצמהלתתאתאישורה.

ואשרעדייןפעילים,2016הבקשותלהןהופקרישיוןעסקבמהלךשנת15-הביקורתבדקהבנוגעל

האםקיימיםבתיקיםאישוריגורמיהרישויהרלוונטייםלפיפריטהרישויבצורישויעסקים.

כי מעלים הרלוונטייםממצאינו האישורים קיימים עסק רישיון וקיבלו שנבדקו העסקים לכל
מגורמיהרישויבהתאםלחוקולתקנות.

 .           סוגי רישיונות לפי תוקפם12

תוקףהרישיונות12.2
הרישיונותנבדליםזהמזהבמשךתוקפם.בהתאםלצורישויעסקיםאשרבתוקףבמועדהבקשה.

 כי רישוייצוין צו עסקים, רישוי צווי שני חלים עסקים, ברישוי שנערכה הרפורמה בשל כיום
משנת ורישוי1995עסקים להםמפרטיםאחידיםצו שפורסמו עלכלהעסקיםמלבדאלו החל
החלעלעסקיםשפורסםלגביהםמפרטיםאחידים.2013עסקיםמשנת


  ממצאים

 
וקףהרישיוןבהתאםלצווירישויהעסקיםהרלוונטיים,ממצאינומעליםכיאיןהקפדהעלמתןת

זההכמפורטבגוףהדוח. פריטרישוי שניתןלעסקיםבעלי איןאחידותבתוקףהרישיון נמצאכי
רוןהשוויון,במפורטבגוףהדוח.באופןהמהווהפגיעהבעיק

 המלצות

  עסקים רישוי בצו שנקבע לתוקף בהתאם רישיונות מתן על צו1995להקפיד פי על או

 ,בהתאםלצוהחלעלפריטיהרישוי.2013רישויעסקים

 רשות ידי על אושרה רישיונם לעסקיםשהנפקת תוקף פקיעת תאריך הזנת על להקפיד

הרישויבמערכת.
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 להקפידעלסיווגהעסקיםבמערכתכךשסוגהרישיוןשלאירועיםחדפעמיםכגוןקייטנות

ווהאתתאריךפקיעתתוקפושלהרישיוןהזמני.הןשמיוזןכרישיוןזמניהקצובבזמ

היתרזמני12.3
רשותהרישוי רישוילתקופהשלאתעלהעלשנהאחת. היתרזמניהואהיתרלעסוקבעסקטעון

רשאיתלהוציאלעסקהיתרזמנילתקופהמוגבלתלצורךהשלמתדרישותגורםהרישוי.
ממצאים

עלפיהנמסרלביקורתמדיניות2016ילאניתנוהיתריםזמנייםבשנתמבדיקתהביקורתעולהכ
ועדתרישויעסקיםהעירוניתהינהשאיןלהפיקהיתריםזמנייםלעסקים.ישלצייןכימטרתושל
שהמחלקה העובדה כחוק. לפעול הרישוי בהליך הנמצאים לעסקים לאפשר הינה הזמני ההיתר

יכוליםלפעולאינהמפיקההיתריםזמנייםמשמע כי ויתכן ותהשעסקיםהנמצאיםבהליךרישוי
כדין,אינםפועליםברישיון.


המלצות

 לבחוןאתהמדיניותהנוהגתשלועדתרישויעסקיםלפיהלאמוענקיםלעסקיםהעומדים

בתנאיםהקבועיםבחוקהיתריםזמניים.

רישיוןזמני12.4
הניתן רישיון הינו זמני, ילדיםרישיון חוגי קייטנות, כגון, קבוע בסיס על פועל שאינו לעסק,

תוקףהרישיוןהינופחותמשנה.ירידימזוןוכיוצאבאלה.שפועליםרקמספרחודשיםבשנה,
עסקיםבעלירשיוןזמני.113עלפיהרישומיםקיימים

ממצאים

קשותמסוג"עסקממצאינוהמפורטיםבגוףהדוחמעליםכי"רישיוןזמני"הונפקגםלב -

פי על רישיון סוג שיקבלו ראוי אלו בקשות מנהל", שם "שינוי בעלות" "שינוי חדש"

כ הכל בסך זמני. רישיון ולא הרלוונטיות מהרישיונותהזמנייםהונפקו66%-המהויות

לעסקיםאלו.

 מהעסקיםהפעיליםניתן65-בניגודלתקנותרישויעסקים,תוקףהרישיוןהזמנישהופקל

 לתקופההעולהעלשנה.נזכירכירישיוןזמניהינולתקופהשלפחותמשנה.

 עסקיםאלו2017לדצמבר31עסקיםשתוקףהרישיוןהזמנישלהםהסתייםעד38נמצאו.

לחידוש  הנדרשים עסקים כלומר כ"מתחדש". במערכת מסווגים להיות אמורים היו

 רישיון.

 נאות הקפדה אין כי כאשרמהממצאיםעולה מונפקלעסקים, אשר הרישיון סיווג על ה

 לעסקיםלהםהיהצריךלהנפיקרישיוןתקופתיהונפקורישיונותזמניים.

המלצות

 להקפידעלהנפקתרישיוןעסקהמתאיםלתוקףהמותרעלפיצווירישויעסקיםבהתאם

 לפריטהרישויבצו.איןלהנפיקרישיונותזמנייםלתקופהשליותרמשנה.
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 משנה יותר הממושך תוקף להזין האפשרות עסקיםתחסוםאת רישוי מערכת כי ראוי

לעסקבעלרישיוןזמני.

 .          חידוש רישיונות13

רישיוןעסקתקופתיהוארישיוןהניתןלתקופהמוגדרתשלשנהעדחמששנים,תוקפושלרישיון
שיוןמתחילהליךחידושרישויבאופןתקופתינקבעעלפיחוקירישויעסקים.בתוםתקופתהרי

יזוםעלידיהעירייה.
ממצאים

 מוזכרת לא העירייה של האינטרנט באתר המפורסמות לעסק רישיון לקבלת בהנחיות

החובהלתשלוםאגרתחידושרישיון.

 בתהליךחידושהרישיוןמונפקהרישיוןעודבטרםתשלוםהאגרהעלידיבעלהעסקמה

בעלהעסקאינומגיעעלמנתלקבלוולשלםאתהאגרהשמאפשרמצבבומו נפקרישיון,

 ולמרותזאתבמערכתהעסקמסווגכבעלרישיוןבתוקף.

המלצות

 לעדכןאתההנחיותלקבלתרישיוןלעסקהמפורסמותבאתרהאינטרנטשלהעירייהבאופן

 שידגישאתהצורךבתשלוםאגרתחידושרישיוןעסק.

 לטפ ניתן כיצד בגיןלבחון האגרה תשלום את להסדיר מגיעים אינם אשר בעסקים ל

הרישיוןהמחודש.

 .          פיקוח ואכיפה14

טיפולבעסקיםמפרים14.2
עלרשותהרישוילאכוףאתהוראותהחוקעלעסקיםבעלירישיוןעסקבתוקףאשראינםעומדים

ר כגוןעסקיםבעלי ישיוןשנמצאובהםהפרותתברואתיותבמהלךבתנאיהרישיוןשהונפקלהם,
ביקורתעסקיםאועסקיםאשרלאחידשואתרישיונםכדין.

כיווןשכברהגישובקשותשונותמוכריםלרשותהרישויעסקיםמפריםהםכאמורעסקיםאשר
במחל יכולהלפעולכנגדםבאופןמהירויעיל. רשותהרישוי ולכן גורמיהרישוי עלידי קהונבדקו

לשני גיאוגרפית חלוקה פי על העיר ברחבי ביקורת לערוך שתפקידם תברואנים שני מועסקים
מזרח.-מערבוקניוןשבעתהכוכבים,מכבישהחוף-אזורים:כבישהחוף

 ממצאים

 שימוש נעשה לא לתברואן עסק כל לשייך מאפשרת הממוחשבת שהמערכת אף על

 באפשרותזו.

 ע מבוצעות אשר העסקים אףביקורות על וזאת למערכת מוזנות לא התברואנים ידי ל

 שהמערכתמאפשרתלהזיןתאריךביקורתאחרונהבשדההמיועדלכך.

 פיה שלעסקשעל ברורכיצדנקבעתרמתהסיכון מגדירבאופן עסקיםאינו רישוי נוהל

 נקבעתמידתדחיפותהטיפולבעסק.
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 תדירותהביקורותהמבוצעותעלאיןלמחלקתרישויעסקיםתכניתשנתיתהמסדירהאת

 ידיהתברואניםבעסקיםהשונים,עלפיסוגםוסיווגם.

 .איןמדיניותברורהלטיפולבעסקבסיכוןגבוהשנמצאשפועלבניגודלהוראותהחוק 

 לביקורות הגעה מראש לתעדף ניתן שלא כך גבוה בסיכון לעסק במערכת חיווי אין

 בעסקיםאלו.

 המלצות

 העסק את הביקורותלשייך תכנון שיאפשר באופן לתברואן עסקים רישוי במערכת ים

 ברחביהעירבאופןיעילומבוקר.

 .להקפידעלהזנתמועדיהביקורתבמערכתלכלעסק 

 הביקורת ותאריך במערכת העסקים רשימת סמך על שנתית ביקורת תכנית לערוך

 האחרונהשבוצעהבעסקוחלוקתםביןשניהתברואנים.

 נוהלרישויעסקיםבאופןשיגדיר"עסקעתירסיכון"עלפיקריטריוניםשיקבעו,לעדכןאת

בעסק החוק והוראות לאכיפה הנוגע בכל הדחיפות ומידת לגביו, הטיפול מדיניות את

 בסיכוןגבוה.

 .להזיןבמערכתעלפיהקריטריוניםשיקבעוחיוויבנוגעלעסקיםבסיכוןגבוה 

ללארישיוןאיתורעסקים14.3
עלרשותהרישוילפעוללאיתורעסקיםטעונירישויאשראינםמסדיריםאתקבלתהרישיוןכדין

עסקיםאלואינםמוכריםלרשותהרישוי"(.עסקים ללא רישיוןולאכוףאתהוראותהחוק)להלן:"
איתורם. לצורך יזומות פעולות נדרשות ולכן עסק לרישיון בקשה שטרםהגישו כיוון המחלקה

שיון.ינוהלתבצעדיםכדלהלןבמטרהלאתרעסקיםללאר
.סיורשטחשלהתברואנים.1
.איתורעסקיםחדשיםמדוחמשלמיהארנונה.2


 מדגםהביקורת14.3.3
ארנונהלעסקיםלעומתרשימתהעסקיםהידועהלמחלקת במסגרתהביקורתנבחןקובץמשלמי

אתהערתינו סהל"בתימלון"ול"מסעדות"בלבד.בהקשרזהנצייןרישויעסקים.הבדיקההתייח
שהובאהלעילכיבמערכתרישויעסקיםלאמתועדמספרהנכסבארנונהבאופןשמקשהעלאיתורו

 באופןחדערכי.להלןפירוטתוצאותהמדגם
בתימלון

בתימלוןכולםכלוליםבמערכתרישויעסקים.10קובץהארנונהכולל
רישיונותעסקלבתימלוןסווגוכרישיוןזמני,4יוןהעסקלבתימלוןהינורישיוןמסוגמתחדש,ריש

 באופןשאינותקין.

מסעדות
 כולל הארנונה 94קובץ בגין 76"משלמים" אזור "מסעדה בקטגוריית ו1עסקים "קרקע-"

ב שהנתונים כיוון עסקים רישוי במערכת לאתר ניתן כולם את לא הארנונהלמסעדות". קובץ
להלן עסק, אותו בגין משלמים כמה ישנם לעיתים כתובתו, ועל המשלם הגורם על מתבססים

ממצאיבדיקתנו:
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  לאתר ניתן היה )14לא רישוי20עסקים במערכת הארנונה בקובץ שהופיעו משלמים(

יצויןכיאיןלהסיקמכךאיןלעסקיםאלהרישיוןבתוקףאלאשהצגתהנתונים עסקים,

 מערכותלאאפשרהאתהבדיקההאמורה.ב

 עסקים12-עסקיםנדחהו4מתוךהעסקיםשאותרועלידיהביקורתנמצאכירישיונםשל

 מעודכניםבמערכתכעסקיםסגורים.

המלצות

 .למסדתהליךזהשלאיתורעסקיםטעונירישוימקובץמשלמיהארנונהבמסגרתהנוהל 

 ארנונההעומדלרשותמחלקתרישויעסקים,מומלץלבחוןכיווןשקייםבעירייהמאגרמשלמי

השימושבמאגרזהלאיתורעסקיםטעונירישויללארישיוןוזאתתוךהקפדהעלקליטתמס'

 המשלםבארנונהשלהעסקבעתפתיחתהבקשהלרישיוןעסק.

צוהפסקהמנהלי14.4
פ כבעל שהתגלה "עסק כי קובע עסקים, רישוי אונוהל הציבור לבריאות ממשי סיכון וטנציאל

לשלוםהציבוריקבלצוהפסקהמנהליחתוםעלידיראשהעיר".
השנים העירוניתצוהפסקה2017-ל2015עלפיהנמסרלביקורתבין הוצאעלידירשותהרישוי

מנהלילעסקאחדבשלהפרותתברואתיותחמורות.


הגשתכתביאישום14.5
שנאסףלגביהםמידעמשפטיבעקבותהפרותשלהוראותהחוקהשונותמועבריםלטיפולעסקים

תובעהעירוני.

 2016-ל2014מהנתוניםהמובאיםבגוףהדוחעולהכי,חלהירידהמשמעותיתביןהשנים

במספרכתביהאישוםהמוגשיםבגיןעבירותעלחוקרישויעסקים.זאת,אףשעלפינתוני

עסקים41-עסקיםטעונירישויאשרלאהגישובקשהלרישיוןעסקוכ23המערכתישנם

 שגורמיהרישיוןסרבולתתלהםרישיוןולפיכךהיהצפויכיינקטוהליכיםכנגדם.

 שימוש עושה אינה המחלקה כי עולה הביקורת מבדיקת העירוני, בנוהל לקבוע בניגוד

המאפשרים לדעתאתסטטוסהטיפולהמשפטיבסיווגיםהנוגעיםלהליכיםהמשפטיים

 בתיקהרישויבמערכתהממוחשבת.

 המלצות

 הגישו שטרם או נדחה שרישיונם במערכת לגביהם מעודכן אשר העסקים האם לבחון

 בקשהאכןפעיליםובמידהוכןלבחוןהעברתםלטיפולמשפטי.

 עברלהקפידעלעדכוןהסטטוסשלהעסקיםהנמצאיםבטיפולמשפטיבמערכת)למשל"

לטיפולמשפטי","הוגשכתבאישום"וכדומה(.

 .         הטיפול בתלונות15

פניותלמחלקהמגיעותממספרמקורותכדלהלן:
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 מהמחלקהלפניותהציבור .1

 באמצעותאתרהאינטרנט .2

 מיילאושיחתטלפוןישירותלמחלקה .3

מכתבהממועןלמחלקה .4

 ממצאים

 טיפולבפניותבמסגרתהמחלקהומפרטאתאיןנוהלהמגדיראתתהליךהעבודהבבירורו

 הקריטריוניםבאשרלהפעלתבדיקותמקצועיות,למשלבנושארעש.

 מבדיקתהביקורתעולהכיהמענהלתלונותהתושביםנעשהבדואראלקטרוניולאבפורמט

 רשמישלבירורתלונה.

 ה אחר בקרה לבצע ניתן שלא כך המקורות מכל התלונות של מרוכז תיעוד טיפולאין

 בתלונות.

המלצות

 לקבוענוהלאשרמגדיראתתהליךהעבודהבכלהקשורלבירורוטיפולבתלונותהתושבים

 בנושארישויהעסקים.

 .לקבועפורמטאחידלמענהלפניותהתושביםבנושארישויהעסקיםבעיר 

 קרה,לנהלמעקבאחרהטיפולבתלונות,תיעודפעולותשננקטויוכללשמשלצרכימעקבוב

 זאתבנוסףלתיעודהתכתובותהרלוונטיותבתיקהעסקהפיזי.

 .          יישום הוראות הרפורמה ברישוי עסקים16

כללי16.1
הליכי את וליעל לשפר שמטרתה עסקים, רישוי בתחום רפורמה לקידום פועלת ישראל מדינת

נייניםלפתוחעסקיםחדשים.זאת,תוךרישויהעסקיםולהקלככלהניתןעלבעליעסקיםועלהמעו
מנתלהבטיחאתמטרותחוקרישויעסקים.-הקפדהעלהמשךהפיקוחעלהעסקיםעל


קביעתמפרטיםאחידיםופרסוםדרישותהרשותבאתרהאינטרנטהעירוני16.3

 את שלה האינטרנט באתר לפרסם מחויבת רשות כל עסקים, ברישוי הרפורמה פי דרישותעל
הרישויבתחומה.הרשותפרסמהבאתרהאינטרנטאתהמפרטיםהנדרשיםבהתאםלרפורמה.


מינויגורםהשגהברשות16.4

הרשותנדרשתלהקים"ועדתהשגה"אשרתמונהעלידיראשהרשותותפקידהיהיהלדוןבבקשות
במק עסקיםעלהחלטותרשותהרישוי בעלי עלידי ריםכגון:סירובלקבלבקשהעררשיתקבלו

לקיוםהליךרישוי,סירובלמתןרישיוןעסקוכדו'.


 ממצאים

 לאנקבעעלידיהעירייהגורםהשגהרשותיכנדרשבהתאםלתקנותרישויעסקים. 



 ביקורת לעניינייהוועדה 
 

 

33 

 בנוהלרישויעסקיםהעירוניאיןהתייחסותלגורםההשגההרשותיותהליךהפנייהאליו. 

המלצות

 רשותיכנדרשבתקנותלרישויעסקים.למנותגורםהשגה 

 .להסדירבנוהלאתתהליךהגשתההשגהוהטיפולבה 

הקמתעמדתעיון16.5
להעמיד המקומית הרשות מחויבת האחידים, במפרטים לעיין יוכל שהציבור לאפשר במטרה

לרשותהציבוראתהאפשרותלעיוןבמידעזה.

 ממצאים

 ירישויעסקים,עמדתמחשבהמיועדלשימושבעליהעסקיםבעירייתהוצבהמחוץלמשרד

 כנדרש



עיקרי הממצאים וההמלצות -תשלומי שכר

 נהלי עבודה.4

בקרות מוטמעות במסגרתם, בארגון. הרצויים העבודה תהליכי את להתוות נועדו עבודה נהלי

כוללים, העבודה נהלי הארגון. מדיניות את משקפים והם המבטיחיםמובנות והנחיות כללים

תפעוליים לסיכונים החשיפה וצמצום תהליכים ייעול תוך הארגון, ובמטרות ביעדים עמידה

העבודהואחרים. תהליכי את כללי באופן מגדירים הם כי עולה, השכר מחלקת נהלי מסקירת

הרצ הבקרות כלל את מגדירים אינם אולם השכר בנושא לתהליכיהעיקריים הקשור בכל ויות

השכרהשונים,כגון:בדיקתאימותנתוניאבשלהעובדים,בקרהאחרתהליךהקמתעובדופתיחת

עובדבמערכתהשכר.כפישיפורטלהלן.

 המלצה

הפרדת תפקיד, הגדרות היתר בין יכללו אשר נהלים, במסגרת ולעגנם בקרה מערכי להוסיף

 פורטבדוחזה.סמכויותותהליכיבקרהמובניםכמ

 נתוני אב עובדים .5

מגדרהעובד5.1

תנאיהשירותמזינהאתפרטיהעובדבמערכתחילן,ביןהיתר,אתבעתהקמתעובדחדשמנהלת

נקבה(. באמצעותנקודותמגדרהעובד)זכראו השכר, למגדרהעובדהשלכהמהותיתעלחישובי

 זה ובכלל תשלומיםלמוסדות תשלוםהשכרהזיכוי על וכמובן לגמלאות פרישה גיל הכנסה מס

 לעובד.
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 ממצאים

על המצביע שםפרטי עובדיםבעלי נערכהבדיקהידניתלאיתור נתוניםלהשוואה, בהעדרמקור

עובדממיןזכרהמוגדרכנקבהולהיפך.בדיקהפרטניתמולנתוניהביטוחהלאומיהעלתהשלושה

מערכתלאתאםאתמגדרהעובדבנתוניהביטוחהלאומי.מקריםבהםמגדרהעובדשהוזןב

נציין,כיקיימתאפשרותלבדיקתמגדרהעובדמולנתוניהביטוחהלאומי,ישירותממערכתהשכר,

לביטוח המוסד עם הממשק הקמת לפני נקלטו אלו עובדים כי יתכן יזומה. בדיקה זוהי אולם

לאומי.  הביקורת כי ונציין נחזור זה ומכאןבהקשר העובדים שמות סקירת באמצעות נערכה

המלצתנולערוךבדיקהממוכנתלכללהעובדים.

 המלצות

 תהשכראלמולנתוניהעובדבעתהקמתעובדחדשבמערכתהשכרתבוצעבדיקהבמערכ

כפישמופיעיםבמוסדלביטוחלאומי.פלטהבדיקהיודפס,ויתויקבתיקהעובד.

 לבחוןבדיקתנתוניכללהעובדיםמולמאגריהמידעבמרשםהאוכלוסיןובמוסדלביטוח

 לאומי.

אימותמספריהזהותבמערכתהשכר5.2

משרדב רשותהאוכלוסין,ההגירהומעבריהגבוליתןעלידימספרזהותלכלאזרחותושבישראלנ

נקבע .הפנים הביקורת ספרת ביקורת. וספרת משמונהספרות הזהותמורכב תבאמצעותמספר

אלגוריתםחישובישלשמונההספרותשמרכיבותאתמספרהזהות.במידהוספרתהביקורתאינה

עומדתבקריטריוניםשנקבעועלפיהאלגוריתם,מספרהזהותאינוחוקי.

 ממצאים

מבדיקתהביקורתנמצאמקרהאחדבוספרתהביקורתבתעודתהזהותשלהעובדבמערכתהשכר

לעובדתזולאהייתהעלפי בדיקהפרטניתהעלתהכי משרדהפנים, האלגוריתםשהוגדרעלידי

 הוזןמספרדרכוןמאחרוהינהתושבתחוץ.

להפיקתלוששכרלעובדבעלמספרתעודת העובדהשניתן חריגים, עלאףשלאנמצאו כי נציין,

אנ פיקטיביים. לעובדים שכר לתשלומי פוטנציאלית חשיפה מהווה שגויה ישזהות כי סבורים ו

לעגןבקרהאפליקטיביתשתתריעעלהזנתמספרת"זשגויאוחסר.

 המלצה

 מומלץלבחוןאפשרותלחסוםאתהאפשרותלהקמתעובדבמערכתבעלמספרתעודת

 זהותשאינותקין.



http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9F,_%D7%94%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D
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 חשבונותבנקהמוזניםליותרמתלוששכריחיד5.3

מוע אליו בנק חשבון בעירייה עובד ניתוחלכל ביצעה הביקורת השכר. תשלומי חודש מדי ברים

ממוחשבלבחינתקיוםעובדיםשוניםעםאותוחשבוןבנק.במסגרתהניתוח,הושווהנתוניםלמאגר

בנק חשבון עםאותו זהה שםמשפחה עובדיםשוניםבעלי שנמצאו ככל העובדים. הכתובותשל

הנחנוכימדוברבבנימשפחהאחת.–בכתובתזהה

 ממצאים

ממצאיהביקורתהעלוחשבונותבנקמשותפיםלמספרעובדים.בדיקהשערכנוהעלתהכיהעובדים

 שעלובבדיקההינםחבריקיבוץשמשכורתםמשולמתלחשבוןהקיבוץ.

משפחהאחתולחבריקיבוץשמשכורתםמשולמתלחשבוןהקיבוץלאנמצאו מעברלעובדיםבני

מתלושמשכורתאחד.חשבונותבנקהמשותפיםליותר

 .           חריגים בנתוני השכר6

משרה%100העסקתעובדיםמעל6.1

עובדי יכולים בדירוג זה ובכלל השונים בדירוגים עירייה ככלל, בשיעור האחיד, עד של לעבוד

 יםיותר,כךלדוגמא:עובד גבוה מרבי משרה היקף נקבע לגביהם עובדים .קיימיםקבוצות100%

.140%עד של משרה בשיעור מועסקים להיות יכולים ההוראה בדירוג

 גיל עד )ילד אם״ ״שעות שלרשותם עד14מורים מועסקים להיות יכולים ספר בתי מנהלי או )

.150%שיעורמשרהשל

 ממצאים

 עובדיםהמועסקיםבשיעורמשרהשלמעל 115%הביקורתביצעהניתוחשל נמצאו עובדים26.

מהםהגיעלמעל7,שיעורהמשרהשלואינםבדירוגהוראה115%םלהםשיעורמשרהמעלפעילי

 משרה.140%

עובדיםאלוהינםמהמחלקותכדלהלן:

שיטורעירוני -

מוקדבטחון -

מוקדעירוני -

המשרה שיעור מהקיף גבוה משרה שיעור בעלי עובדים נמצאו לא אלו עובדים מלבד כי נציין

המקסימליהמותר.

בדיקהמדגמיתשערכנוהעלתהכישיעורהמשרהנקבעבהתאםלשעותעבודתםבפועלבהתחשב
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בפקטורשלעבודהבסופישבוע,עבודהבשעותהלילהוכדומה.

את שישקפו באופן השכר בתלוש הנתונים לתיקון לפעול יש כי הטוב, הסדר למען סבורים אנו

במש המועסקים העובדים של הנכון המשרה עבודהשיעור בגין הפרמיות את ולהציג מרות,

במשמרותכרכיבשכרנפרד.

 המלצות

 לפעוללתיקוןהנתוניםבתלושיהשכרשלעובדיהמשמרותבאופןשהקיףהמשרהלא

יושפעמהפרמיותבגיןהמשמרותוישקףאתהיקףהמשרהבפועל.

 משרה.150%ישלהגבילבמערכתאתהאפשרותלהזנתשכרבהיקףשלמעל 

הפקתתלושישכרלעובדיםשאינםפעילים6.2

שכרעבודהמשולםלעובדיםפעיליםבלבדולגמלאיםהזכאיםלתשלוםפנסיה.במידהועובדסיים

ישולם אפשרותלמחלקתהשכרלדעתעלכךושכרו אין לעבודולאדווחעלכךלמחלקתהשכר,

במ התקופהשלאחרסיוםהעסקתו. חודשגםבגין ולדרושמידי קריםאלהישלאתראתהעובד

ממנולהשיבלעירייהאתהכספיםששולמולושלאכדין.

ממצאים

להםהפסקת עובדיםשנרשמה ניתוחממוחשביםלאיתור באמצעותכלי בדיקה ערכה הביקורת

עבודהוהופקלהםתלוששכרוכןלעובדיםלהםהופקתלושעבודהאחרוןבמינוס)נטושלילי(.

לושה מקרים בהם הופק תלוש שכר לעובד שאינו זכאי בשל העברת מידע לקויה בין נמצאו ש

 יחידת אגף משאבי אנוש למחלקת השכר, כמפורט בגוף הדוח. 

 המלצות

 למסדנוהלשיסדיראתהעברתהמידעביןאגףמשאביאנושלמחלקתהשכרבכלהקשור

בהפסקתעבודהאוביציאהלחופשהללאתשלום.

 המנהליםביחידותהשונותאתהצורךבעדכוןאגףמשאביאנושבכלהקשורלהדגישבפני

בהפסקתעבודהאוביציאהלחופשהללאתשלום.

שינוייםבסעיףשכרהבסיס6.3

הואזכאי להן תוספות וכן ודרגתו דירוגו פי על בסיס כשכר לרוב, נקבעת, העובד של משכורתו

 בהתאםלהסכמיםהקיבוצייםבמשק.

או העובד בתפקיד לשינויים בכפוף עבודתו, תקופת במשך קבוע נותר העובד של הבסיס שכר

בהעלאתשכר.
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 ממצאים

הביקורתערכהבדיקהשלסטיותבשכרהבסיסדהיינוקיומםשלהפרשיםחריגיםבשכרהבסיס

.2015ביןהחודשיםינוארודצמבר

יןהחודשבוהשכרהיההגבוהביותרלביןב₪800עובדיםעםהפרששכרבסיסשלמעל59נמצאו

בוצעה לגביהם עובדים של מדגם נבחר שנמצאו מהתוצאות שנבדקו. בחודשים השכר ממוצע

בדיקהפרטנית.בדיקתנוהעלתהכילכלהפרשיהשכרנמצאוהסבריםמניחיםאתהדעתכמפורט

בגוףהדוח.

תשלוםתוספתמשמרות6.4

עוב מועסקים והלילה.בעירייה היום במהלך זמינות המחייב עבודתם אופי בשל במשמרות דים

עובדיםאלה,זכאיםלתוספתתגמולבגיןעבודהבמשמרות.

המשמרת בתחום עבודתם שעות בעד אחרת הטבה המקבלים עובדים לגבי חל אינו זה הסדר

 השנייה)כגוןתשלוםבעדשעותנוספות(.

 ממצאים

וספתמשמרתובנוסףתוספתשעותנוספות.עובדיםהמקבליםת41נמצאו

תוספת שולמה בהן השעות בגין אינם ששולמו הנוספות השעות כי העלתה מדגמית בדיקה

המשמרות.

 עובדיםהמקבליםשכרבשניסמליםסעיף"משכורת"וסעיף"עבודה"6.5

לאופיההעסקהשלהעובדיםישנםשנירכיבישכרבסיסהמשתניםבהתאם

":לעובדיםהמקבליםאתשכרםבאופןגלובלימשכורת"

":לעובדיםהמקבליםאתשכרםבהתאםלמספרהשעותשעבדובאותוחודששעותעבודה"

מקריםבהםעובדמקבלבתלושאתשנירכיבישכרהבסיסמעליםחששלטעותבתלושהשכר

ותשלוםשכרכפול.

 ממצאים

שקיבלושנירכיבישכרבסיסבאותוחודש,רכיבשכר2016עובדיםבשנת8וניםהעלהניתוחהנת

"משכורת"ורכיבשכר"שעותעבודה."

התשלום ואילו "משכורת" הבסיסבסעיף שולםשכר העובדיםשנדגמו לכל כי העלתה בדיקתנו
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חרשלאבמסגרתבסעיף"שעותעבודה"מתייחסלעבודהנוספתשביצעועלחשבוןסעיףתקציביא

עבודתם.לכלהמקריםנמצאהסברמניחאתהדעת.

תשלוםמפרעותלעובדים6.6

לעיתיםמשולמיםמקדמותעלחשבוןהשכרבעיקרעקבבקשהמיוחדתלהקדמתהשכרבגיןמצב

כלכלי,וכד'.המפרעהניתנתלעובדבמהלךהחודשומנוכהמשכרהעובדבתלושהשכרהקרוב.

סע )עפ"י 3יף סכוםשל הלוואותשעד טלפקודתמסהכנסה עליית₪7,680( בשיעור ישלחייב

 סכוםשל הלוואותשמעל ₪7,680המדד. של שנתי בריביתבשיעור בנוסף או3.41%ישלחייב

לזקוףשוויהטבה.

 ממצאים

.2016עובדיםקיבלומפרעותעלחשבוןשכרבשנת298מנתוניהשכרעולהכי

ש מבדיקה הנמוך בסכום הינם המפרעות כל כי העלתה 7,680-ערכנו לכלל₪ עולות אינן ולכן

הלוואההמחייבתבריביתעפ"יהוראותמסהכנסה.

סמליםשלמפרעות.בדיקהשערכנוהעלתהכישניסמליםהינםניכויים5-נמצאכינעשהשימושב

משכרהעובדיםשנעשוכתוצאהמתשלוםיתרואינםמפרעות.

אושנ מפרעותהנבדליםבצורתהתשלוםבאמצעותמס"ב ניכוייםכנגד הינם הסמליםאחרים, י

עלידימנהל ואושרו נמצאובקשותבכתבלקבלתהמפרעהשנבדקו בכלהמקריםשנדגמו בשיק.

מחלקתשכר.

תשלוםביטוחלאומי6.7

חבביטוחהלאומיולשלםדמיביטוח.פיהחוקלהיותמבוט-ומעלהחייבעל18כלתושבישראלבן

תשלוםדמיהביטוחכסדרםמהווהתנאילקבלתרובקצבאותהביטוחהלאומי.

חוקהביטוחהלאומי,מטילעלהמעסיקאתהחובהלשלםאתדמיהביטוחעבורהעובדהשכיר,

בהתאםלהכנסותיו.

 ממצאים

רעובדיםשלאהופרשובגינםדמיביטוחלאומיבמסגרתהביקורתערכהבדיקהממוחשבתלאיתו

תלושהשכרואינםפטוריםמתשלום.במסגרתהבדיקהאותרהעובדתאחתבלבדשלאהופרשולה

 דמיביטוחלאומיבתקופתעבודתהבעירייהכמפורטבגוףהדוח.
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 .           החזר הוצאות נסיעה7

התחבורההציבוריתקצובתנסיעהבהתאםלתעריפי7.2

עובד,הזקוקלתחבורהכדילהגיעלמקוםעבודתו)נסיעהשליותרמתחנהאחתבתחבורהציבורית(

 מרוחק מגוריו שמקום בתחבורה500או משתמש הוא אם בין עבודתו, ממקום יותר או מטר

 ציבוריתוביןאםהואמשתמשברכבפרטיאואחר,זכאילקצובתנסיעה.

המרבית החודשית הוא בשיעור של נסיעה הלוך וחזור באוטובוס ציבורי. עובדים שיעור הקצובה 

הנוסעים בקווים בהם יש כרטיסי חודשי חופשי זכאים לקצובת נסיעה בסכום שלא יעלה על 

.מחיר כרטיס חודשי חופשי

תשלומיהנסיעותהוקפאובמהלךהשניםהאחרונותולאעודכנובהתאםלשינוייםבעלויותכרטיסי

הנסיעה.

 בינואר הייתה האחרונה משרד2016ההקפאה של התעריפים רפורמת לתוקף נכנסה בו מועד

הנסיעה החזרי ישונו לא הציבורי המגזר לעובדי כי הוחלט ההסתדרות עם בהסכם התחבורה,

בעקבותהרפורמה.

עריפיםשולמוהנסיעותבהתאםלת2016לאחרינוארבדיקהשערכנוהעלתהכילעובדיםשהתקבלו

המעודכניםשלהתחבורההציבורית.

עובדיםללאקצובתנסיעה7.3

 במסגרתהבדיקההממוכנתנבדקוסעיפיהנסיעות.להלןממצאינו:

לאנמצאועובדיםלהםנזקףשווירכבשקבלובנוסףהחזרינסיעות. -

 רישוי.לאנמצאועובדיםלהםנזקףשווירכבשקיבלובנוסףהחזרעבורביטוחרכבו -

עובדיםזכאיםשלאשולמולהםקצובתנסיעהכנדרש.4נמצאו -

 המלצות

 .להסדירתשלוםקצובתהנסיעהלעובדיםהזכאיםלהלמשךכלתקופתזכאותם

 להפיקדוחבקרהתקופתישלעובדיםשאינםמקבליםתשלוםקצובתנסיעה,ולוודאכי

 לכלהעובדיםהזכאיםמשולמיםדמינסיעותכנדרש.

 נוכחות          . 8

כללי           8.1

החוקמטילמגבלותעלמספרשעותהעבודההמקסימליתשניתןלהעסיקעובדים.
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בהיתרכללילעבודהבשעותנוספותשבהםעובדיםשבועעבודהבןחמשהימיםנקבע,כי,מקסימום

 שבוע.שעותעבודהל60שעותעבודהועד12שעותעבודההמותרותליוםהינו

שעותעבודהיומיות8.3

הנוכחותשלהעובדיםלשנת 2016בבדיקתדיווחי עובדיםרביםהמבצעיםמעל שעות12נמצאו

 שעותביום,בניגודלהוראותהחוק.17עובדיםשביצעומעל83עבודהביום.ביןהיתרנמצאו

מ את כאחד והעובדים המנהלים אצל לרענן יש כי סבורים המעוגנותאנו העבודה שעות גבלות

בחוק.

 שעותעבודהחודשיות8.4

השעות להיקף מעבר מרובות, עבודה שעות המבצעים רבים עובדים נמצאו הנתונים מבדיקת

המותרבחוקכמפורטבגוףהדוח.מנהלתמדורנוכחותעובדיםמסרהכיככלללכלעובדמאושרות

והעי הצורך, פי על נוספות כשעותשעות לתשלום אושרו שלא שעות עבור משלמת אינה רייה

נוספות.אנוסבוריםכיהעובדהששעותאלומדווחותבתלושהשכרשלהעובדיםיכולשחושפתאת

העירייהלדרישותתשלוםעתידיותעבורשעותנוספות.

וגנותבחוקאנוסבוריםכיישלרענןאצלהמנהליםוהעובדיםכאחדאתמגבלותשעותהעבודההמע

באופןשאםבחרהעובדלהישארלאחרשעותהעבודהיהיהברורכידעתהשלהרשותאינהנוחה

מכך,ובוודאישלאישולםשכרעלשעותאלו.

 המלצות

 בין מעברלמכסתהשעותהמאושרותבחוק, לפעוללצמצוםשעותהעבודהשלהעובדים,

עבודההמרביותוריענוןתקופתישלהיתרבאמצעותהעברתהנחייהגורפתבנושאשעותה

היחדות למנהלי התראות בפועל, העבודה שעות של חודשיים דוחות הפקת ההנחיה,

ולעובדיםספציפיים.

 להדגישבפניהמנהליםוהעובדיםאשרעבדושעותנוספותשלאאושרוכיאיןלעבודמעבר

עש העבודה שעות לאחר להישאר שבחר ומי המאושרות העבודה שלאלשעות זאת ה

 בהסכמתהעירייה.



 עובדיםבמשךכלהימיםבחודש8.4

 בחוקשעותעבודהומנוחהנקבעוהנחיותבדברימיהמנוחהלהןזכאיםהעובדים.

בדיקתהביקורתלאהעלתהעובדיםברצףללאימימנוחהלמעטעובדאחדשדיווחנוכחותבמשך
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כוללבימיהמנוחהומבלישניתנהלומנוחהרצופהשל30/06/16עד15/05/16חודשוחצימתאריך

שעותברציפותולופעםאחתבמהלךהתקופהבניגודלהוראותהחוק.36

אולם משרתו, מהיקף החורגים אלו עבודה שעות עבור שכר קיבל לא זה עובד כי ונציין נחזור

העירייהתעדהשעותאלוולאעמדהעלתיקוןדוחהנוכחות.

 המלצות

להקפידכישעותהעבודההמדווחותישקפואתשעותהעבודהבפועל.איןלקבלדווחשל

 שעותעבודהרצופות.24

 

שעותנוספותלעובדותבהיריון8.5

נקבע,ביןהיתרכיאיןלהעסיקעובדתבהריוןמהחודש1954-לחוקעבודתנשים,תשי"ד10בסעיף

דיקתשעותהנוכחותשלעובדותבחודשהחמישיואילךלהריונןהחמישיואילךבשעותנוספות.מב

מעל2016בשנת מספרעובדותשעבדו שנמצאאישוררפואי8.5נמצאו מבלי שעותעבודהביום,

לכך,מבלישניתנההסכמתןמראשובכתבומבלישהעירייהדאגהליידעאתהעובדותכילאניתן

 להעסיקןשעותנוספות.

 המלצות 

 החמישילהקפיד מהחודש בהריון נשים העסקת מאפשר שאינו החוק, הוראות על

בשעותנוספות.

 למנהלי הנחייה ולהעביר ההיריון בתקופת זכויותיהן על העירייה לעובדות להודיע

היחידותלענייןאיסורהעסקתעובדותבהריוןבשעותנוספות,אלאבמסגרתהוראות

החוק.

 שמעוניינתלעבודבשעותנוספותעלטופסהסכמהמומלץלהחתיםכלעובדתבהריון

ייעודי,ולקבלאישוררפואי,כמתחייבבחוקעבודתנשים.

 ניהול ימי חופשה          .9

ניצולימיחופשהשנתית9.1

לחוקחופשהשנתית,8חיובהעובדלצאתלחופשהמבטיחאתזכותוהסוציאליתלמנוחה.בסעיף

ימיםרצופיםלפחות.7נקבעמשךחופשההמינימלישעלהעובדלנצלהינו,1951-התשי"א

 ממצאים

במסגרתהביקורתנערכהבדיקהממוחשבתשלהיקףניצולהעובדיםאתימיהחופשהשלרשותם.
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עובדים  20כמו כן נמצאו . 2016נמצא עובד אחד שלא ניצל ימי חופשה כל שנת מבדיקתהביקורת

ימי חופשה במהלך השנה. 7 -ונצלו פחות מ שעבדו במשך כל השנה

 המלצות

 ימיםומעלה,ולרענן7לוודאשכלהעובדיםיוצאיםלפחותלחופשהאחתרצופהשל 

 בפניהמנהליםוהעובדיםזכותסוציאליתזו.

יתרותימיחופשה9.2

ולהיקףהמשרהלכלעובדזכאותלימיחופשהשנתייםבתשלוםשכרמלא,בהתאםלדרגה,לוותק

6ימיחופשהשלאנוצלולשנה,עובדהמועסק55ימיםבשבועיכוללצבורעד5עובדהמועסקשלו.

ימיחופשהשלאנוצלולשנה.65ימיםבשבועיכוללצבורעד

החופשה ימי את לנכות יש המרבית, השנתית למכסה מעבר חופשה ימי עובד צבר בו במקרה

ל"בנק העובד ממכסת מעלהעודפים ונצברו נוצלו שלא החופשה ימי ניכוי בעירייה. חופשות"

 המכסההמותרת,מבוצעבתחילתכלשנהעלידיאגףמשאביאנוש.

 ממצאים

במסגרתהביקורתנבדקובאופןממוכןיתרותהחופשההעומדותלזכותהעובדים.ממצאינוהעלו

.נמצארקמקרהימוםהמותרניכרתהקפדהעלהעמדתיתרתהחופשהשלהעובדיםעלהמקסכי

ימיחופשה,חריגהמהמכסההמרביתשניתןלצבור,כאמור151.5צבר,2016אחדאשרלתוםשנת

 מלבדמקרהזהלאנמצאועובדיםשצברוימיחופשהמעלהמכסההמותרת.

יתרתחופשהשלילית9.3

תשלצבירתיתרותשליליותשלימיחופשה,ליוםבמסגרתהביקורתנערכהבדיקהממוחשב

מהם10-ימים.ל5עובדיםצברויתרתחופשהשליליתמעל20.הבדיקההעלתהכי31/12/2016

ימיחופשה.30צבירהשליליתשלמעל

בהקשרזהנצייןכיהמעסיקאינורשאילקזזיתרתחופשהשליליתמהשכרבמקרהשלגמרחשבון

שלסגירתיתרותהחופשההשליליותלאלתר,כנגדהשכר.ומכאןהחשיבות

 המלצות

 .לסגוראתיתרותימיהחופשההשליליותלאלתרכנגדהשכר

 .להימנעמרישוםימיחופשהשליליםאלאבמקריםמיוחדים 

 .לבצעמעתלעתבדיקהממוכנתליתרותחופשהשליליות 
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עיקרי הממצאים וההמלצות -בית הורים עירוני

 פישר, יו"ר : יריב 

מדובר בדו"ח חמור נוסף על בית ההורים, יו"ר הועדה מבקש להדגיש כי הביקורת הינה  .1
 על הנהלת העיר ולא על מנהל ספציפי.

 
בישיבת  עדה מר יוסף לונדוןולאחר בחינת הממצאים ולאור הערותיו של חבר הו .2

נית עבודה , נראה כי עיריית הרצליה כשלה בטיפול במקום ויש להכין תוכהביקורת
 סדורה ומהירה להחייאת בית ההורים. 



 .           תקציב העמותה4

עלהנחהבלתיסבירה2017ביסוסתקציבא.

התבססעלהנחה'אופטימית'בדברגידולבמספרהדיירים,על2017התקציבשאושרעבורשנת

ה אפשר בכך, כן. שלפני בשנתיים הבית אכלוס לגבי שדווחו הקשיים שהובילאף הוצאות יקף

 לגרעון.

2017העדרמעקבשלועדתהכספים/הנהלהאחרביצועתקציבב.

 שנת ותדון2017תקציב רבעון כל בסיום תתכנס שהוועדה לכך בכפוף ההנהלה בוועדת אושר

דיון תועד לא השנה במהלך בפועל, אולם בתקציב. גרעון ייווצר בו הנדרשיםבמקרה במהלכים

לצורךבחינתדרכיהתמודדותעםהגרעוןהתקציבי.2017לשנתרבעוניבתקציב

העדרתוכניתכללית,סקראואומדןלצורךניהוליעילשלהתקציבג.

לאנערכהתכניתכלכליתאוסקרמטעםהעמותההכולליםאומדןהוצאותממוצעלחדרולמאושפז,

תקציבי.לעומתהכנסותצפויות.תכניותכאלהיכלולייעלאתהתכנוןה

העדרתיעודלבקרהשלהעירייהעלביצועהתקציבד.

לכיסוי פיננסית בטחון רשת לעמותה העירייה העניקה העמותה, לבין העירייה בין החוזה פי על

העמותהואישור מחייבתפיקוחהדוקעלתקציבי "רשתביטחון"זו סבוריםכי, אנו גירעונותיה.

ה ידי על הפיתוח תקציבי של בקרתמראש מחלקת מנהלת עם שערכנו בירור  אולם עירייה.

תאגידיםבעירייה,העלהכילאנערכהבקרהבזמןאמתעלנתוניהתקציבוהביצוע.

 המלצות

 בישיבתהנהלת רבעון לדווחמידי עלהנחותראליות, לבססאתתקציבהעמותההשנתי

מתקציבעיםכדילהימנהעמותהעלמידתהעמידהבתקציב,במקרההצורךלערוךשינוי

 גרעוני.

 ממוצעת עלות כגון ממוצעים אומדנים על המבוססת שנתית רב כלכלית תוכנית לערוך

 לחדר,הכנסהלחדרוכדומה,שיעמדובבסיסהתקציביםהשנתיים.

 יש העירייה, מחויבת לה הפיננסית הביטחון רשת לנוכח רבעוני תקציבי מעקב לבצע

 יבביתההוריםע"יהמחלקהלבקרתתאגידיםבעירייה.לשקולהגברתהפיקוחעלתקצ
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 .           מימון שיפוץ המחלקה הסיעודית5

 שנת בתחילת משנה. למעלה מזה ההוריםמשופצת בבית הסיעודית קרן2016המחלקה אישרה

וזאתבכפוףלעמידה12/2014במחירי₪837,020הסיעודשלהביטוחהלאומיסיועלשיפוץבסך ,

הקרן,בנהלי ניהלהאתהשיפוץשלאבהתאםלנהלי העמותה אולםלטענתמנהלתהקרן, הקרן.

₪.אלף800-דברהעלוללעלותלביתההוריםבהפסדמימוןשללמעלהמ

 המלצה

 לשיפוץ התמיכה את לקבל במטרה הלאומי הביטוח של הסיעוד קרן מול מידית לפעול

 המחלקההסיעודית.

 ים בזמן חרום ומצוקה מטעם העירייהתושב ח.           אירו6

מיום הכללית באסיפה הוחלט חלקית מתפוסה סובל ההורים בית האחרונות ובשנים מאחר

כיהעירייהתשכןבביתההוריםתושביםהזקוקיםלכך,בעיתותחרוםומצוקה.העיריה30/4/2016

הכינה"נוהלרווחה"המעגןאתהליךהפניתהתושביםלביתההורים.

הסדרהפורמליתא.

כללימנהלתקיןמחייביםכיהתקשרותשלרשותמקומיתעםגופיםאחריםתוסדרבהסכםכתוב

דירות אכלוס כי נמצא  ועוד. מהצדדים אחד כל ההתחייבויותשל ההתקשרות, תנאי בו שצוינו

ריקותבנזקקיםמקרבתושביהעירבמקריחירוםאינומעוגןבמסגרתפורמלית.

רישוםב.

הנוהלמחייברישוםואישורהגורמיםהמוסמכים.למרביתהמקריםשנדגמואיןרישוםמסודרואין

בהעדראסמכתאותלבקשותהעירייה,ובהעדרפירוטמיהיוהדיירים,מה  אסמכתאותנדרשות.

איןשקיפותלגביזהותהדייריםששוכנו–הייתהעילתהאכלוס,מיהוהגורםשהורהעלהאכלוס

שביןמטעם וההתחשבנות החיובים אחר בקרה לערוך ניתן לא בנוסף, שהותם. ועילת העירייה

העמותהלביןהעירייהבענייןזה.

עלותהאירוחג.

חרום"או "מקרי  עוליםלכדי ספקאםעילותאלו בחלקמהמקריםבהםפורטהעילתהאכלוס,

"אסוןטבע"המצוינותבנוהלהאמור.

שיכוןחסרתביתד.

חודשים,עלאףשהסדר4לחודשלמשך₪5,000ביתההוריםשוכנהדיירתחסרתביתבעלותשלב

וכןהואאינומאפשר סוציאלית, זהאינומספקמענהטיפוליושיקומימתאיםלפיתקנוןעבודה

קבלתהחזרממשרדהרווחהבעבורהשמתחסריבית.

חתעריףהאירוה.

אדםבודד.לרובלאחנפשותולאירו6משפחהבתחזההלאירוליום₪100תעריףהחיובבסךשל

נרשםאםהאירוחכללארוחות.ספקאםתעריףזהמכסהאתעלויותהאירוח.

תשלוםו.

.2016התושביםבשנתחטרםשולםהחשבוןשהוגשעבוראירו2017למועדהביקורתיוני
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 המלצות

 שביםבעיתותחירוםלביתההורים.לעגןבאופןפורמליהסדריםאלושלהפנייתתו 

 עילת העירייה, ע"י המופנים התושבים פרטי רישום על להקפיד יש הטוב, הסדר למען

 ההפניה,התקופההמבוקשתובסיסהשהייההאםכוללארוחותוכדומה.

 .להקפידעלקיוםהוראותהנוהלבכלהקשורבמדרגהמאשריםובעילותההפניה 

 וחהבגינםזכאיתהעירייהלהחזרממשרדהרווחה,במקריםאלולהימנעמשיכוןמטופלירו

 ישלשכנםבמוסדשיקומימתאיםעפ"יתקנוןהמשרד.

 לקבועתעריףשהייהשישקףאתעלויותביתההוריםויתחשבבעובדהשהדירותהמוקצות

 ריקותואינןמניבותהכנסות.

 התחשבנותעםהעירייה.להוציאחשבונותחיובבאופןשוטףומפורטבאופןשיקלעלה



 .         מוסדות העמותה7

בתקנון לנדרש תואמים אינם לביקורת, שנמסרו כפי  הוועד חברי והרכב העמותה חברי מספר

 העמותה.

 המלצה

 .לפעוללאיושמוסדותהעמותהבהתאםלתקנוןהעמותה

 .         ביקורת פנים בעמותה8

 עמותתביתההוריםמחויבתבמינוימבקר1980–"םלחוקהעמותותתש14עלפיתיקון,

פנים,לעמותהמונהמבקרפניםכנדרש.

 לאנמצאתיעודלתכניתהעבודההשנתיתאו2016-ו2015בפרוטוקולישיבותהוועדלשנת

התקופתיתשלמבקרהפניםוממילאלאאושרהתכניתכזוע"יהועדכנדרשמהוראותחוק

  העמותות.

 התכנסהועדתהביקורתפעםאחתבלבד.מאזועדלמועדהביקורתלא2017–2015בשנים

 כונסהועדתהביקורתשלהעמותהולאנדונובהדוחותביקורת.

 המלצות  

 לפעוללהכנתתוכניתביקורתשנתיתשתבוססעלתוכניתביקורתרבשנתיתולאשרה

 בוועדהעמותהכנדרשבחוקהעמותות.

 ורתבפניועדהעמותה.להציגאתדוחותהביק 

 .         נהלי העמותה9

לא חלקם אולם העמותה, לפעולות ורלוונטיים עדכניים חלקם כי עולה העמותה נהלי מבחינת

 ואינםמשקפיםאתהשינוייםשחלומאז.2003התעדכנומאזעריכתםבשנת
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 המלצה

 .לסקוראתספרהנהליםולעדכנובהתאם 

 ספקים .         התקשרויות עם10

מכרז,הצעותמחירא.

מבדיקתמדגםהתקשרויותעםספקיםעולה,כיבמרביתןאיןתיעודלעריכתמכרזכדיןאולקבלת

מספרהצעותמחיר.לפיכך,העמותהאינהממלאתאחרחובתהמכרזיםשהוטלהעליהמכוחנוהל

הסדרתעמותהעירוניתומכוחהתקנוןשלה.

ודותמשלוחחוזיםהזמנותעבודהותעב.

בשנה,₪התקשרויותהעמותהעםהספקיםהשונים,לרבותספקיםבהיקףשלעשרותומאותאלפי

לאעוגנובחוזהכתובאובמסגרתשלהזמנותעבודה/סחורה.במעטהמקריםבהםתועדוהזמנות

ביתהןלאהיומאושרותעלידינציג–הןלאתאמולחשבוניות,וכשתועדותעודותמשלוח–סחורה

ההורים.

התנהלותזואינהמתיישבתעםכללימנהלתקין.

התקשרותלמתןזכותשימושג.

13-ביתההוריםהעביררשותשימושלהפעלתהקפיטריהולהפעלתמספרה,החוזיםנחתמולפניכ

לחודש,מאזלאיצאההעמותהלמכרזאו₪50שנים,"דמיהרשות"החודשייםנקבעעלסךשל

עללקולקור לאאושרו הנמוכיםבאופןבלתיסביר, התעריפים, אלהפעלתהקפיטריהוהמספרה.

ידיועדהעמותה.

 המלצות  

 להקפידעלקיוםמכרזיםבמקריםהמחייביםמכרזובקבלתהצעותמחירבמקריםבהם

 סכומיההתקשרותאינםמחייביםמכרז.

 ייבויותהספק.להקפידעלעריכתחוזיםאוהזמנותעבודהשיעגנואתהתח 

 .להקפידכיאישורהתשלוםיהיהבהתאםלהליךהקבועבנהליהעמותה 

 לבחוןהאםישמקוםלצאתלמכרזלמתןזכותשימושבמספרהובקפיטריהובכלמקרה

 לחתוםחוזהעדכניעםבעליזכותהשימוש.

 .לבחוןאתתעריףדמיהשימושבמספרהובקפיטריהולעדכנואםקייםצורך

 העסקת עובדים     .    11

הביקורתבחנהמספרסוגיותבענייןזה,ולהלןממצאיה:

אישורחוזהמנכ"לא.

טרםהתקבלאישורמשרדהפניםלהסכםההעסקהשלמנכ"להעמותההנדרשמחוזרמנכ"למשרד

זאתעלאףשהעמותההגישהבקשהלאישור.3/03הפנים

דיווחנוכחותב.

למעטהמנכ"לשאינומדווחעלנוכחותוקיימתהקפדהעל החתמתכרטיסנוכחותפעמייםביום,
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באופןזה.

ימימנוחהושעותנוספותג.

החודש ובמשך מנוחה, ימי שני רק חודשאחד במשך ניתנו סיעודי עזר ככוח לעובדתשהועסקה

קשעותעבודהא'.זאתבניגודלחו-העוקברקשלושהימימנוחה,ואףאחדמהםלאהיהביוםו'

ומנוחה.כמוכן,העובדתביצעהשעותנוספותרבותמעברלמותר,בחודשיםשנבדקו.

ימים44ימים,41עיוןבדוחותהנוכחותשהועברולביקורתהעלהעובדיםלהםנרשמונוכחותשל

וכד'בחודש.דיווחינוכחותשאינםתקיניםמעידיםעלליקוייםבאיסוףהשעות.

חותשוויארוד.

סקירתמדגםתלושישכרהעלהכילמספרעובדיםלאנזקףשוויבגיןארוחות.

מכרזיכוחאדםה.

תקנון להנחיות בניגוד מכרזי, הליך באמצעות שלא יחסית בכירים לתפקידים נבחרו עובדים

במועמדים מחסור בשל אדם, כוח מכרזי מתקיימים לא כי מסר, ההורים בית מנהל העמותה,

בתחום.

אישורהממונהעלהדיורהמוגןו.

לחוקהדיורהמוגןקובעכילאיועסקבביתהדיורהמוגן,אדםהבאבמגעישירומתמשך24סעיף

עםדייריהבית,אלאאםכןניתןלגביואישורמאתהממונהכילאהורשעבעבירהשמהותהעלולה

 במסגרתהביקורתנדרשו לפגועבטובתם. אתהדייריםאו לסכן הממונהלגבי עובדים12אישורי

.לביקורתנמסרכיהעובדיםאושרו,אולםלאהועברתיעוד2016-2017שהתקבלולעבודהבשנים

 מאישוריםאלו.

 המלצות  

 לנוכחהזמןשעברמהפניההאחרונהישלשקולפניהנוספתלמשרדהפניםבבקשהלאשר

 אתחוזהההעסקהשלמנכ"להעמותה.

 ותחוקשעותעבודהומנוחה,ובכללזהמתןמנוחהשבועיתוהקפדהעללהקפידעלהורא

 העסקהבמספרשעותעבודהשאינןחורגותמהוראותהחוק.

 .להקפידעלזקיפתשוויארוחותלכללהעובדיםבהתאםלהוראותמסהכנסה 

 לבחוןאתדיווחיהשעותבתלושיהשכרולוודאכידווחהשעותבתלושיםתואםאתשעות

 ודהבפועל.העב

 .להקפידעלגיוסעובדיםבאמצעותמכרזיכחאדםכנדרשמתקנוןהעמותה 

 יש הטוב הסדר למען העובדים, לכל המוגן הדיור על הממונה קבלתאישור על להקפיד

 לשמוראישוריםאלו.

 .         שיווק ואכלוס12

כ הינו ההורים בית של התפוסה שיעור הביקורת במסג75%-למועד ניבחןתפוסה. הביקורת רת

פרסוםושיווקביתההוריםלהלןממצאינו:
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העדרתוכניתשיווקא.

להכנתתכניתשיווקעלידיאנשי20.4.16הנחייתיו"רהעמותה)ראשהעירייה(בישיבתהועדמיום

מקצועלאקוימה.

ירידהבשיעוריהאכלוסב.

לשנה,נתוני₪אלפי250-,והגיעולכ2015-2016למרותשהוצאותהשיווקגדלומשמעותיתבשנים

האכלוסלארקשלאהשתפרואלאאףהורעו.

שיתוףפעולהעםהעירייהג.

לעירייהמערךפרסוםושווקנרחבבאמצעותמדיותשונותביןהשארלוחותמודעותברחביהעיר,

עיר במשאבים ניצול נעשה לא אולם בעיתונות. ומודעות העירוני האינטרנט אלהאתר וניים

באמצעותשיתוףפעולהעםדוברותהעירייהלצורךשיווקביתההורים.



 המלצות

 ופרסוםבאמצעותאנשי שיווק תוכנית בהתאםלהחלטתועדהעמותהולהכין לפעול

 מקצוע.עלהתוכניתלכלוליעדיםמדידים.

 נושאהפרסוםבמ על בעירייההמופקד הדוברות מערך בין פעולה טרהלקדםשיתוף

להעלותאתהמודעותלביתההורים.

 .         קבלת דיירים לבית ההורים13

עדיפותלקשישיםוגמלאיםתושביהעירא.

בונדונוהשינוייםהכרוכיםבהתאגדות2.4.2008מסקירתפרוטוקולישיבתועדהעמותהמתאריך

 בית מהקמת העמותה מטרת שינוי נושא נדון לא עירונית, כעמותה המיועדהעמותה ההורים

אנוסבוריםכי ללאמתןעדיפותלתושביהרצליה. לתושביהרצליהלמתןשירותיםלכללהציבור,

שהעירייה זהבאספההכלליתבמיוחדלנוכחרשתהביטחון מהותי ולאשרשינוי היהמקוםלדון

מעניקהלביתההורים.

תפקודועדתהקבלהב.

נב הביקורת במסגרת של מדגם ועדות19דק של הפרוטוקולים נבדקו היתר בין דיירים. תיקי

הקבלה.להלןממצאיהבדיקה:

 רפואי אישור זאת-העדר הדייר, קבלת בעת הרופא אישור נמצא לא התיקים במרבית

 בניגודלנוהליביתההוריםולהוראותחוקהדיורהמוגן.

 עניינים משפח-ניגוד קרובי היו דיירים ההורים,שני בבית בכירה תפקיד בעלת של ה

שהייתהאחתמשלושתבעליהתפקידיםבוועדתהקבלהשאישרהאתקבלתהדיירים.אנו

בוועד מקום ממלא/ת למנות זה, מעין במקרה מקום, שיש ולהימנעתסבורים הקבלה

מפעילותתוךניגודעניינים.

 קריטריונים ה-העדר "התאמת" בדיקת על מופקדת אולםהועדה ההורים לבית דייר
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פירוט לשקול מקום שיש סבורים אנו דיים. ברורים אינם זו התאמה של הקריטריונים

 הקריטריוניםלקבלתאודחייתבקשתדיירלהתקבללביתההורים.

 עצמאים שאינם דיירים –קבלת 2נמצאו של סיוע ניתן להם ביממה,24דיירות שעות

עצמאיותמנו הניתןקבלתדיירותשאינן משוםשהסיוע גדתלכאורהלחוקהדיורהמוגן,

הדייר כי לוודא הקבלה ועדת על כי קובע, המוגן הדיור חוק בעוד מלא, סיוע הוא להן

 מסוגללדאוגלצרכיוהאישייםולנהלאתמשקביתו,גםאםניתןלוסיועחלקי.

 המלצות

 חדש דיירים קבלת הליך במסגרת רופא אישור קבלת על ההוריםלהקפיד לבית ים

 כנדרשמהוראותחוקהדיירהמוגןומנהליביתההורים.

 תלשקולעיגוןקריטריונים,גםאםכלליים,שלהתאמהלביתההוריםשיסייעולוועד

 הקבלה.

 .להקפידכיחבריועדתהקבלהיפעלושלאבניגודעניינים 

 וקהדיורהמוגן.להקפידכיקבלתדייריםשאינםעצמאייםתהייהבהתאםלהוראותח 

 .         הסכמי התקשרות עם הדיירים14

 החוקמפרטאתהפרטים16סעיף עםהדיירים, חתימתהסכםבכתב מחייב המוגן לחוקהדיור

תיקים,להלןתוצאותבדיקתנו.19שהסכםזהצריךלכלול.במסגרתהביקורתבחנומדגםשל

קיומםשלחוזיםא.

לכלהדייריםשעלובמדגםקיימיםחוזיםכנדרש,יחדעםזאתבתיקאחדנמצאומספרחוזים

חדשיםיחסית,שהתנאיםבהםנקבעובהסתמךעלהתחייבויותהעמותהכלפיהדייריםהתקשרות

העדרתיעודלהתקשרותהקודמתפוגםביכולתההתחשבקודמת, נמצאתיעודבתיק. נותלהלא

ובעמידהעליישוםזכויותוחובותהצדדים.התקינהעםדייריםאלה

לתנאיההתקשרותלמעברדייריםותיקיםלמחלקההסיעודיתדאיתיעוב.

במסגרתמדגםהביקורתנמצאושתידיירותשעברולמחלקההסיעודיתבלאשתנאישהייתןעוגנו

יירותמשלמותמחירהנמוךמשמעותיתמהמחירוןבמסגרתחוזית,כמפורטבגוףהדוח.נמצאכיהד

כיביתההורים וזאתבלאסימוכיןלתעריףזה.למותרלציין הרגיללדייריםבמחלקההסיעודית,

נמצאבגרעוןותעריפיםאלוהנמוכיםבעשרותאחוזיםמהמחירוןאינםמכסיםאתעלויותהשהייה

אורךהשנים.במחלקההסיעודיתוהםבעלימשמעותכספיתגבוההל

חוזיםללאמפרטג.

לרוב זאת עם יחד בחוק, הנדרשים הפריטים רוב את כוללים במדגם שעלו ההסכמים מרבית

הדברנוגדאת אךלאמפרט, ההסכמיםשלהדייריםהחדשיםשבמדגםצורףרקתרשיםהדירה,

בהבהרתזכויותוחובותהצדדיםובמניעת)ב(לחוקהדיורהמוגן,וכןעלוללפגוע16הוראותסעיף

מחלוקותעתידיותבדברבעלותעלציוד,נשיאהבעלויותשיפוצים,נזקיםשנגרמולרכושוכד'.

חוזיםלאמעודכניםד.
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ובלתי ישן בנוסח שנכתבו דייריםחדשיםיחסית, חוזיםשל נכללו במדגם תיקיםשעלו בשלושה

למחדמונחיםוסעיפיםבלתירלוונטיים,ומאידךחסרפרטיםהנדרשיםעלפיהחוק.מעודכן,הכול

חתימתמספרחוזיםשוניםעםאותודיירה.

בשניתיקיםבמדגםנמצאוחוזיםשוניםבאותוהתיק,כשבחוזיםנקבעותעריפיםאותנאיםשונים

לאברורמדוענחתמועםאותםדייריםחוזיםשוניםבתוךתקופהקצרהיחסית,עבוראותודייר.

ומהוהנוסחהקובע.

לקונותטעויותואיבהירותבנוסחהחוזיםו.

וםבבדיקתנוסחהחוזיםנמצאולאקונות,טעויותואיבהירות,לדוגמה:בשניחוזיםנמצא,כיסכ

התשלוםהחודשישננקבבספרותהיהשונהמהתשלוםהחודשילאותושירותשננקבבמילים;באחד

 בסך סיעודי ביטוח סכום נרשם 14,000החוזים  ₪ נגבה–בחודש לא ואף סביר שאינו סכום

מהדיירתבפועל.

הנוספיםםיםבסלהבסיסיוהשירותיהכלולםאיבהירותלגביהשירותיז.

קיימתאיבהירותלגביהשירותיםהכלוליםבסלהשירותיםהבסיסי)תמורת"דמיאחזקה"(לעומת

מהםהחוגים, ברור לא למשל, כך נוספים"(: שירותים "תשלומיםעבור )תמורת הרשות שירותי

הב מ"הסל כחלק החוזה פי על לספק העמותה שעל והאירועים דמיהטיולים תמורת סיסי"

החוגיםוהטיוליםעליהםאמוריםהדייריםלשלםתשלום האחזקההשוטפים;לעומתהאירועים,

נוסףמעברלתשלומיהאחזקההשוטפים.

תוספתפרטניתבחוזהעםדיירבעלתהשלכותעלכללהדייריםח.

ועדת סמכות לגבי הוראה שונתה הדיירים אחד של שינויבחוזה מחירים, להעלאת ההנהלה

המשליךלכאורהעלכללהדיירים.למרותזאת,החוזיםעםדייריםשנערכולאחרהחוזהעםדייר

בנוסף, הדייר. כלפי כאמור בהתחייבותה עמדה לא העמותה לפיכך, בהתאמה. שונו לא זה,

מעבר מחירים להעלאת ההנהלה ועדת של סמכותה את המגבילה כזו, החוזההתחייבות לתנאי

הסטנדרטי,היאבעלתהשלכהכספיתמשמעותיתעלהעמותהועלכללדייריה.עלכן,איןזהראוי

אתאישורהאסיפה ולקבל עליהלהידון בחוזהאחדעםדייראחד. ותעוגן תתקבל שהחלטהכזו

 הכללית.

 המלצות

 נטייםהמעגניםלסקוראתתיקיהדייריםולוודאכילכלהדייריםחוזיהתקשרותרלוו

 אתתנאיההתקשרותבפועל.

 או חדשים חוזים יחתמו הסיעודית למחלקה ההורים מבית מעבר בעת כי להקפיד

 נספחלחוזההקייםשיסדיראתהתשלוםויתרהתנאים.

 בדוחובמקרה הדיירותשצוינו השהייהבמחלקההסיעודיתלשני לבדוקאתתעריפי

 הצורךלעדכןתעריפיםאלו.

 עלצרוףמפרטהדירהלכלחוזהבהתאםלהוראותחוקהדיירהמוגן.להקפיד 

 .להקפידעלחתימתחוזיםבנוסחהעדכניהתואםאתהוראותהחוק 
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 מספר ולקיומםשל הנוגעותלפרטיםעיקרייםבחוזה, להשליםעםטעויותסופר אין

אל חוזים לתיקון לאלתר לפעול ממליצים אנו דיירים, אותם עם חתומים וחוזים

 שצוינובדוחהביקורת.

 לעומת החודשית האחזקה דמי במסגרת הניתנים השירותים סוג את להבהיר

 השירותיםבתשלוםנוסף.

 בחוזהעלהימנ הדיירים לכלל הרלוונטיים הכלליים התנאים הגבלת או משינוי

להשיתזאתעלתההתקשרותובמיוחדלאפשרותלהעלאתתעריפיםובוודאילהתחייבו

 העמותה.דהבית.הגבלותאלוראוישיאושרובוועכללדיירי

 .         מחירונים15

עבורשהייתםבביתההוריםוהשרותיםשהםמקבליםנדרשיםהדייריםלשלםתשלומיםמסוגים

שוניםכמפורטבגוףהדוח.

העדראישורהתעריפיםעלידימוסדותהעמותהא.

 קיימים הביקורת המכונותמ6למועד דיירים של שונות לקבוצות הרלוונטיים שונים חירונים

"דורות".לאנמצאכיהאסיפהוהוועדהמנהלאישרומחירוניםאלולפחותבעשורהאחרון.

איתיעודהעילהלשיוך"לדורות"שלהמחירוניםב.

החוס המחירונים. של התוקף תאריכי את אין ההורים בית מאפשרבידי אינו תוקף בתאריכי ר

לבחוןאתהשיוךשלכלדיירלמחירוןהרלוונטילגביו,דהיינואיןזיהויחדערכיביןהדיירותאריך

ההתקשרותשלולביןהמחירוןהרלוונטי.לפיכךלאקייםנתיבבקרההמאפשרבחינתתקינותשיוך

משמעותכספיתגבוההלנוכחההפרשיםהמחירוניםלדיירים.נצייןכיהשיוךלמחירוניםהינובעל

בתעריפיםביןהמחירוניםהשונים.

איתיעודמלואהפרטיםהנדרשיםלצורךחישובהתעריףג.

לצורךחישובדמיהאחזקההשוטפים,ישצורךבמידעלגביויתורהדיירעלארוחותיוומגורימטפל

האחזקההשוטפים.בדיקותינוהעלוכיברובהמקריםמידעעמו.לנתוניםאלוהשפעהעלגובהדמי

זהאינונכללבתיקיהדייריםבאופןהמקשהעלהבקרהאודותההתחשבנותעימם.

מתןהנחותד.

נבדקה הוועדה התנהלות הוועדה פעילות את מסדיר הנחות נוהל הנחות וועדת ההורים בבית

ונמצאהתקינה.

תעריפיםמיוחדיםלדייריםה.

מ אחד הוחל לא מסוימים דיירים מחירונים6-על להם נקבעו אלא "הרגילים", המחירונים

ייחודייםלהם,שלצדםנרשםשמם.לאקבלנוהסברמניחאתהדעתלתעריפיםייחודייםאלו.

חירוןשוניביןהמחיריםשנקבעובחוזיםלמו.

המחירון לבין חדשים, דיירים מדגם של בחוזים שנקבעו המחירים בין השוואה ערכה הביקורת

בחוזה שנקבעו המחירים בין התאמה אין מהם חלק לגבי כי נמצא, . חדשים לדיירים המיועד

ההתקשרותלביןמחירוניהעמותה.
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שניחדרייחידבמקוםבדירהעודנמצאכיבמחירוןלאנקבעומחיריםלמקריםבהםזוגמתגוררב

זוגית,אובאיחודשלשניחדרייחיד,עלאףשמקריםאלהנפוציםיחסית.התשלוםבמקריםאלה

 נדרשמזוגותאלהבדרךכללפחותמכפלהתשלוםליחידויותרמהתשלום–אינותואםלמחירון

לאב למקריםאלה, מחירון ואין מאחר המתגוררבדירהזוגיתאחת. ועודכןלזוג נקבע רורכיצד

תשלוםדמיהאחזקהבמקריםהללו.כמוכןלאנקבעבמחירוניםמחירלאחזקתדיירסיעודי,אשר

של בסיסהחישוב ולאברור רופאיםמומחיםואמבולנס, תרופות, טיטולים, "שירותמלא" כולל

התעריףשנקבעלדייריםהמקבליםשירותכזה.

תשלומיאחזקהשאינםבהתאםלחוזהגביתז.

 לגבי נבחנה הביקורת 7במסגרת  בשנת שהתקבלו האחזקה2016דיירים דמי סכומי התאמת

ל בפועל. האחזקה דמי תשלום לעומת בחוזה 2-הנקובים )כ7מתוך לא28%-דיירים מהמדגם(

נמצאההתאמהביןהסכוםבחוזהלתשלוםבפועל.

יףמופחתלדיירתסיעודיתשלאעמדהבתנאיםלקבלתתעריףזהתערח.

מלוא את רבות( שנים )לפני שילמה לא הדיירות שאחת חשש קיים כי עלה, התיקים מבדיקת

התשלומיםשנדרשועלפיהחוזהעמה,ועלכןהיאאינהזכאיתלתעריףמופחתאותוהיאמשלמת

הורים.חישובגסיגלהכיההטבהבמהלךהשניםבפועלעבורשהייתהבמחלקההסיעודיתבביתה

₪.ןבהםשהתהבמחלקההסיעודיתבמחירמופחתמגיעלכמיליו

איעדכוןמחירוניהשרותיםהנוספיםט.

מחירוניתשלומיהחובהמתעדכניםמדיחודשבהתאםלשינוייםבמדד,עלידיחשבהעמותה.אולם

שניםלפחות.3בורהשירותיםהנוספיםלאהתעדכנומשךמחיריהתשלומיםע

גביתתשלומיםעבורהשרותיםהנוספיםי.

היגיינ חומרי של קניות לאורחים, ארוחות כביסה, נוסף: תשלום נגבה עבורם השירותים הבין

 באוקטובר העמותה של הפנימי המבקר  ע"י נבחן זה נושא ניקוי. מרבית2013ומוצרי אך ,

 המלצותיובנושאלאיושמו.

 המלצות

 בווע לאישור הנוכחי ישלהציגדלהעביראתהמחירון העמותהבעתאישורהמחירון

 אתההנחותהעומדותבבסיסוכגוןעלויותהתפעולוכןמחיריהמתחרים.

 העמותה.דמידיתקופהשתקבעישלעדכןולאשרראתהמחירוןבווע 

 המחירוני דיירריבוי כל דייריםמחייבשיוךברורשל שוניםשל םהמיועדל"דורות"

המחירונים של התוקף מועדי את לתעד יש הטוב הסדר למען הרלוונטי, למחירון

 השוניםוהאוכלוסיותהרלוונטיותלגביהם.

 לתעדאתהפרטיםהרלוונטייםלקביעתדמיהאחזקה,כגוןצריכתארוחות,מגוריםעם

 תיקיהדיירים.מטפלוכדומה,ב

 המאושרים המחירונים לבין התקשרות בחוזה הסכומים בין התאמה על להקפיד

כי מומלץ הדייר. בתיק הסיבות את לתעד יש מהמחירון חריגה קיימת בו במקרה
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המחירוניםיהיומחירימינימום,למנכ"להעמותהתהיההסמכותלגבותמעללמחיר

 המחירון.

 יהיהבהתאםלחוזה.להקפידכיהתשלוםמהדיירים 

 .לשקולהצמדתתעריפיהשירותיםהנוספיםלמדדהמחירים 

 .       הכנסות ממשרד הבריאות בגין המחלקה הסיעודית16

ביקורתמשרדהבריאותא.

בעקבות"ביקורתפתע".18/9/16משרדהבריאותערךדוחבקרהעלהמחלקההסיעודיתבתאריך

רתנבחנוהטיפולהרפואיוהסיעודיוכןשירותיםאחרים.בבדיקתמשרדהבריאותבמהלךהביקו

המדדים במרבית מאוד" "טובה או מאוד" טובה "כמעט ברמה הסיעודי החולים  בית נמצא

(בבריאתהסביבהוברוקחותת)רפואה,סיעוד,תזונה,פיזיותרפיה,ריפויבעיסוקועבודהסוציאלי

2016התקףעדלאוגוסטןלמחלקההוענקרישיופור".ניתןציוןשל"טעוןשי

תשלוםהמשרדעבורמטופליםב.

.םהרלוונטייםנמצאכיבמועדהבדיקהשילםמשרדהבריאותעבורכלהמטופליםהסיעודיי

 .       רישיון לניהול דיור מוגן17

מיטות.32-ותוקפהלשנתייםל2015וגוסטלמחלקההסיעודיתיש"תעודתרישוםביתחולים"מא

 

 

 מעקב אחר תיקון ליקויים  -השירות הפסיכולוגי חינוכי 

 מבוא

 לשנת העירייה מבקר דוח "השפ"ח"(.2015במסגרת )להלן: החינוכי הפסיכולוגי השירות נבדק

ע התקבלו הליקויים לתיקון הביקורת המלצות השירות. בפעילות ליקויים נמצאו "יבביקורת

הליקוייםמועצתהעירשדנהבדוחהביקורת. אתתיקון לבחון ומטרתו דוחמעקב, דוחזההינו

 .2015ויישוםההמלצותשנכללובדוחהביקורתמשנת

היה חמור מאוד ולא טוב.  2015מדובר דו"ח כואב. למעשה דוח המבקר לשנת   ר :"יריב פישר, יו

קון ליקויים ,שלוש שנים אחרי! נמצא כי מרבית נמצאו ממצאים כואבים ועתה עת מעקב אחר תי

 . ומצביע על כשל ניהולי הליקויים לא תוקנו ומבחינתי זה חמור ביותר

 

 .           איוש תקנים והשתתפות משרד החינוך בעלויותיהם4

מספר לבין החינוך משרד משתתף בהם התקנים מספר שבין היחס על מלמד הכיסוי" "אחוז

פיהקריטריוניםשקבעמשרדהחינוך.המלצתהביקורתבדו"חהביקורתמשנתהתקניםהרצויעל

היתהלפנותלמשרדהחינוךבבקשהלמימוןכלהתקניםהמומלציםעלידולאיוש.2015
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 ממצאים

 מנהלתהשפ"חפנתהלפסיכולוגיתהמחוזית,שסירבהלבקשה. -

נירשםגידולקטןבמספרמהנתוניםהמצוייםבגוףהדוחעולהכילאחלשינוימהותיב סעיףזה,

.83%–התקניםוגידולבמימוןהמשרד,שיעורהכיסוינותרכ

 .           תכנון והסדרת העבודה5

 נהלים  5.1

נהליםכתוביםמהוויםסטנדרטמנחה,אחידוברורלדפוסיהעבודההנדרשים,לנהלים,מקליםעל

עהארגוניבקלות,לייעלאתתהליךהעבודהוללמדעובדיםהבקרה,מאפשריםלשמרולנהלאתהיד

נמצאכילאהיונהליםכתובים2015חדשיםאתכלליהעבודהבמחלקה.בדו"חהביקורתמשנת

המעגניםאתסדריהעבודהבשפ"ח.המלצתהביקורתהיתהלפעוללעריכתנהליםמפורטיםבתקן

,כמקובלבעירייה.ISOאיכות

 ממצאים

יקורתטרםנערכונהליעבודהפנימייםכתובים.בעתעריכתהביקורתבמסגרתלמועדהב -

 דו"חהמעקב,החלובשפ"חבעריכתנהליםבאמצעותיועצתחיצונית.

 המלצה

 השלמתעריכתםשלנהליעבודהמפורטיםבתקןאיכותISO.

תכניתעבודהלרשות5.2

 כללי5.2.1

נדרשת עבודה )שעותתכנית המצומצמים השירות משאבי הקצאת את לתכנן יהיה שניתן כדי ,

עבודה(בצורהיעילהואפקטיביתמולהצרכיםשלהיישוב,כדישהפסיכולוגיםוהמסגרותבהםהם

פועליםידעוכיצדלפעול,היכןומתי;ועלמנתלאפשרנקודתהתיחסותלמעקבולבקרה.

יש לוחזמניםלהתחלהולסיוםכלעלמנתשהתוכניתתהיהאפקטיבית, להגדיריעדיםמדידים,

יש תקופהשתקבע מדי לביצוע. ותקציב שעות המשאביםהמוקצים, להשגתהיעד, אחראי יעד,

לבצעבקרהאםהושגמהשתוכנןלביצועבכמות,במועד,במשאביםובאיכותהנדרשים.

תשע"ולאהיהפירוטשל-לתשע"הנמצאכיבתוכניותהעבודהלשנה"2015בדו"חהביקורתמשנת

רמתשירות;לאהיתההקפדהעלהצגתיעדיםמדידיםוהצגת למסגרותלפי הקצאתמשאבים

יעד. כל להשגת אחראים וגורמים זמנים לוח של פירוט ולא להשגתם, האופרטיביים הצעדים

בדיקותהמעקבמסיכוםהעבודהלשנה"לתשע"העלהכיאיןהקפדהעלניסוחברורשלתוצאות

אחרביצועתוכניתהעבודה,וכיחלקממטרותהתוכניתלאהושגואוהושגובאופןחלקיבלבד.

שתכלוליעדים2015לפיכךהומלץבדו"חהביקורתמשנת :לגבשתוכניתעבודהיישוביתשנתית,

ראים,בהיריםומדידיםלגביאוכלוסיותהיעדהשונות,האמצעיםלהשגתהיעדים,הגורמיםהאח
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ולערוך יישוםהיעדים, הומלץלערוךבקרהתקופתיתעלאופן כן כמו מועדהבקרה. לוחזמנים,

דיווחמסודרעלכךאחתלשנה.

 ממצאים

העבודה - בתכנית משאבים והקצאת מדידים ויעדים מטרות תוכנית-הגדרת התקבלה

לאףששנה"ללהקצאתשעותלכלמסגרתשהיתהתקפהלשנתתשע"ז,אךלאלתשע"ח,ע

ישחשיבותבתיעודהקצאתהמשאביםשתוכננהעבורה. כן תשע"חעודנהבעיצומהועל

תוכניתהעבודהלשנתתשע"זכללההקצאתשעותכנדרשוכן,מטרותודרכיפעולהשרק

חלקןנוסחובאופןמדיד.עדיןחסרולוחותזמניםלביצוע.

להשגתהיעדיםשהוגדרובתוכניתהמעקבוהבקרהע-מעקבאחרביצועתכניתהעבודה -

העבודהשלתשע"זלאהתבצעבאופןקפדני.עלחלקניכרמהיעדיםלאנרשמההתיחסות

אושההתיחסותלאכללהמידעמפורטבדברמידתהעמידהביעדיתוכניתהעבודה.

החינוכית - למסגרת עבודה -תוכניות משנת הביקורת נערכו2015בדו"ח לא כי נמצא

כניותעבודהפרטניותלמסגרותחינוכיות,ולאסיכומישנה/סיכומיםתקופתייםבשפ"חתו

עבורמוסדותאלה.העדרתכניתעבודהלכלפסיכולוגומסגרתנוגדאתהנחיתחוזרמנכ"ל

משרדהחינוך,מקשהעלתיאוםציפיותוגיבושדפוסיעבודהנדרשים,פוגעביכולתלפקח

לעקרונות העבודה אופן התאמת השפ"ח.על הנהלת בעיני הרצויים העדיפויות ולסדרי

בנוסף,העדרתוכניותעבודההמבוססותעלבחינתצרכיםוהקצאתמשאביםפרטניתלכל

הומלץ שונים. לגנים הפסיכולוגים שעות הקצאת באופן גבוהה לשונות הביאה מסגרת

והקצאתשע משימות מסגרתחינוכיתשתכלולנה לכל תוכניותעבודה ותבהתאםלערוך

התוכניות יישום אחר תקופתית בקרה לערוך הומלץ כן כמו מסגרת. כל של לצרכים

למסגרותהשונותולדווחעלמידתיישוםהתוכניתלכלמוסדחינוכי.

 ממצאים

בעריכתתוכניותכתובותבשיתוףמנהלי - נקבעהישיבתצוותלדיון בתחילתשנתתשע"ז

ומסקנ הדיון תועד לא אך הספר, שעותבתי הקצאת תוכנית הוצגה לביקורת ותיו.

למוסדותהחינוך,לשנתתשע"ח.

במסגרתהביקורתהתבקשותוכניותעבודהעבורמספרמוסדותחינוך,לחלקמבתיהספר -

"לו"ז של כללי מסמך אלא הילדים, גני לכל וכן פרטניות תוכניות נמצאו לא שנבדקו

התבקשואך לאהתקבלודוחותפעילות/סיכומישנהעבודתפסיכולוגיםבגניםתשע"ח".

עבוראףאחדמהמוסדותהללו.

המטרותודרכיהפעולהבתוכניותהעבודהשהתקבלומשניבתיהספרהיובלתימדידות, -

וללאלוחותזמניםלביצוע.
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 המלצות

הביקורתשבהעלהמלצותיהבכלהנוגעלתוכניותעבודהעירוניותומוסדיות:

 וכןלערוךתוכניתעבודהלכלמוסדחינוכי,שתכלול,שנתיתיישוביתתכניתעבודהלגבש

 רשימתמשימותותבוססעלהקצאתהשעות.

 היעד להשגת האמצעים היעד, אוכלוסית ומדידים, בהירים יעדים לכלול התוכניות על

 זמניםשעות, תקציב)פעולות, לוח לו, והשותפים יעד כל ליישום האחראים הגורמים ,)

 ולסיום,מועדהבקרהעלהיישוםוהאחראילבקרה.להתחלה

 על ולדווח בתוכנית שהוגדרו היעדים יישום אופן על קפדנית שנתית בקרה לערוך יש

 ישלבררמדועולקבועצפילהמשך.–ממצאיה.במידהשלאהושגוהיעדים

 .           מחשוב6

העבודה.המערכתמאפשרתביןהיתרתוכנההמיועדתלייעולתהליכי2004בשפ"חהוטמעהבשנת

מודול שירות, נותן תיק תיקמטופל, ניהול מטפל, יומן מוסדות, פרטי ניהול תיקתלמיד, ניהול

 משנת הביקורת בדו"ח דוחות. ומחולל קבועים דוחות מודול פסיכולוגיים, דוחות 2015כתיבת

 ע"י הזנתהנתוניםהידנייםלמערכתבוצעהבעמדהאחת, גישהשלנמצאכי לאהיתה קלדנית.

של ויעיל ממוחשב ניהול על והיקשה העבודה את שסירבל דבר למערכת, ישירות הפסיכולוגים

סוג את המפרט לשנה, אחת כללי דוח להפקת רק שימשה המערכת כי נמצא כן כמו המידע.

העבודותשבוצעובשירות,ולאנעשהבהשימושככלילבקרהופיקוחשוטפים.

לתתגישהלפסיכולוגיםלהזנתנתוניםעלעבודתםלמערכתהממוחשבת2015ו"חמשנתהומלץבד

עבודת על חודשיים דוחות הפקת באמצעות ופיקוח לבקרה ככלי במערכת להשתמש וכן

 הפסיכולוגיםבכלמסגרתועלטיפוליםואבחוניםשקיבלכלתלמיד.

 ממצאים

עלידימזכירתהשפ"חבלבדואיןלפסיכולוגיםלמועדהביקורת,הנתוניםעדייןמוקלדיםלמערכת

גישהישירהלמערכת,כמוכןלאמופקיםדוחותשוטפיםמהמערכת.

 המלצות

 הממוחשבת למערכת עבודתם על נתונים להזנת לפסיכולוגים ישירה גישה למתן לפעול

וניהולהפעילותבאמצעותדוחותניהולייםודוחותחריגיםשיופקוממנה.

 משוב     .      7

אתהשירותים. העבירשאלוניםלהערכתהשירותלמסגרותהחינוךשקיבלו השירותהפסיכולוגי

השאלוניםהמלאיםמוחזריםלרכזיםהרלוונטיים,ורכזתיחידתמשובוהערכהמעריכהאתתוצרי
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כןהחזירואתהמשובים,ועל121גניםמתוך14נמצאכירק2015השירות.בדו"חהביקורתמשנת

לאהיהניתןלהעריךכראויאתהשירותשניתןבגנים.עודנמצא,כיהנהלתהשפ"חלאערכהמעקב

את החזירו שלא למסגרות תזכורות שלחה ולא והחזרתם, המשוב שאלוני חלוקת מועדי אחר

השאלונים.הומלץלבצעמעקבאחרחלוקתשאלוניהמשובואחרהחזרתם,ולאחרניתוחתוצאות

 רוךדיוןבמטרהלשפראתהשירות.המשובלע

 ממצאים

בדיקתנולגבישנתתשע"זהעלתהכדלהלן:

 בעודבגניםהיתההקפדהעלהחזרתהשאלונים,ההענותמבתיהספרטעונהשיפור. 

 בעקבות שהתקבלו החלטות המתעדים אחרים מסמכים או דיון "פרוטוקול התבקש

כזה,לדבריה,רכזותהתחוםשוחחועםהמשוב".מנהלתהשפ"חמסרהכיאיןפרוטוקול

 הפסיכולוגיםעלתכניהם.

 המלצות

 לערוךמעקבאחרחלוקתשאלוניהמשובואחרהחזרתם. 

 המוסדות, ומנהלי המסגרות של הפסיכולוגים השפ"ח, מנהלת בראשות ישיבות לערוך

םאלו.לצורךדיוןבבעיותהעולותמהמשובבמטרהלשפראתהשירותהניתן,ולתעדדיוני

 .           דיווחים בדבר תפוקה 8

המערכתהממוחשבתאוצרתאתכלהמידעבדברתפוקותהמחלקהואמורהלסייעבניהולתחנות

נבחנוהדיווחיםשהוזנולמערכת2015שירותפסיכולוגיברשויותמקומיות.בדו"חהביקורתמשנת

 ונמצאוהליקוייםכדלהלן:

:ם.נמצאהדווחיםלמערכתלאהיושלמי

 באופן טיפל, בהם והילדים הפסיכולוג פעל בו המוסד כגון מהותיים, פרטים של חוסר

 שאינומאפשרבקרהיעילה.

 הם חודשכאילו באותו תלמידיםשדווחו כגון: שגויים, סותריםאו חלקמהנתוניםהיו

 לומדיםבשנימוסדותשונים.

 פגישות10-16תחםהסבירות)כגוןנמצאומספרהערכותואבחוניםהחורגיםלכאורהממ

 הערכהפסיכולוגיתלתלמיד(.

נדגישכימערכתהמידעאמורהלסייעבניהולובבקרהיעיליםשלפעילותהשפ"ח,ומכאןהחשיבות

ומדויק דיווחמלא הפסיכולוגיםידווחו כי הומלץ מעקבאחרהטיפולים. הנתוניםלצורך לטיוב

רךבקרהתקופתיתאחרתקינותדיווחיהם,וכןלאלאפשרדיווחלמערכתלניהולהפעילות,כיתיע

בסעיף"עבודהאחרת"ללאפירוט.
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דיווחיםחסרים

מכללהדיווחים,לאהיתההקפדהעלציון1%-בבדיקההחוזרתנמצאשיפורבאופןהדיווחרקבכ

 המוסדהחינוכיבונערךהטיפול.

ישיבותצוותאושעותהתייעצות,שדווחורקעלידימטפלאחד)ועלכןיחדעםזאת,נמצאושעות

לאברורמיהוהצדהשנילהתייעצותומדועלאדיווחעלכךכראוי(.

 רישום"עבודהאחרת"

 הוקלדו תשע"ז בשנה"ל כי ובתת503נמצא "אחר" פעילות בשדה למערכת "כל-שעות פעילות

מהנתוןשנמצאבדו"חהביקורתנתוןזהגבוהמתוכןללאציוןהמוסדהחינוכי.432עבודהאחרת",

.2015משנת

 המלצות

 להקפידכיהפסיכולוגיםידווחודיווחמלאלמערכתהממוחשבת,וכיהדיווחיםיכילואת

 מלואהפרטיםהנדרשים.

 .לערוךבקרהתקופתיתאחרתקינותדיווחיםאלה 

 אחרת"ללאפירוטמהותהעבודה.לאלאפשרדיווחעל"עבודה 



 .       ריבוי שעות ניהול, הדרכה ואדמיניסטרציה על חשבון שעות פעילות במסגרת 9

מנהל בנושא"מתווההשירותהפסיכולוגיהחינוכי",קובעכי:"3.7-61לחוזרמנכ"למס'4.4סעיף

ולפיתוח מקצועי  מסך שעות התקן הכלליות של השפ"ח לניהול, הפעלה 20%-השפ"ח יקצה כ

הצביעעלשיעורגבוהשלשעותניהול,הדרכה,2015דוחהביקורתמשנתשל כלל סגל השפ"ח".

לשיעורשל34%-ואדמיניסטרציהכ הומלץלצמצםשעותאלו מסךהשעותבהתאםלחוזר20%.

מנכ"להאמור.

 ממצאים

לפעו - שהוקדשו השעות שיעור כי עולה הדוח בגוף המצויים הדרכהמהנתונים לות

ל הגיע ואדמיניסטרציה שניים38%-התמקצעות פי כמעט תשע"ז. הלימודים בשנת

בשנתתשע"השהסתכמו וגבוהמשיעורשעותאלו מהוראותחוזרמנכ"למשרדהחינוך,

34%-בכ

 המלצה

 ולאדמיניסטרציה השתלמויות להדרכה, המוקצות השעות על תקופתית בקרה לנהל

 בהתאםלחוזרמנכ"ל.20%ולצמצמןלשיעורשל
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 .       הקצאת שעות למוסדות חינוך 10 

ב כי עלה, תשע"ה בשנה"ל פעילות לניהול במערכת הפעולות כלל13-מניתוח דווחה לא גנים

(לאדווחובמערכתהממוחשבתכמוסדותשבוצעו30-בתיספר)מתוךכ3פעילות.כמוכן,נמצאכי

 בנוסף,  תשע"ה בשנה"ל פעולות בהם 27נמצאו רק דווחו בהם גנים, רובם פעולות4מוסדות,

בשנה.

ללא גבוהה שונות העלתה במדגם שנבדקו לגנים שהוקצו השעות מספר של השוואתית בדיקה

הסברמניחאתהדעת.

 ממצאים

להלןתוצאותהבדיקההחוזרתלגבישנתהלימודיםתשע"ז.

 .א פעולותמדווחותלכל בגינםפעולותבשנה"ל13בבדיקתהביקורתנמצאו הגניםשלאדווחו

תשע"ה.הליקויתוקן.

לאדווחופעולותגםבשנה"ל2בתיספרשלאדווחובהםפעולותבשנה"לתשע"הלגבי3לגבי .ב

 שעות.3.5פעולות,שמשכןהמצטבר2תשע"ז.ולאחדמהםנמצאובתשע"ז

 .ג 27לעומת נמוכה פעילות תשע"ה בשנת דווחו בהם מוסדות עד בשנת4של בשנה פעולות

 תשע"זלאנמצאומוסדותעםפעולותכהנמוכהלמעטביתהספרשהוזכרלעיל.

 

ד.גםבשנה"לתשע"הנמצאהשונותבהקצאתהשעותביןהגנים.לאקיבלנוהסברמניחאת .ד

דומים.םהדעתלשונותהגבוההבהקצאתהשעותביןגניםבעלימאפייני


 המלצות

  מדי אגףלערוך מנהל באישור מסגרת לכל שעות הקצאת על המבוססת תוכנית שנה

ישלערוך כן, כמו מספרשעות. שירותיםוהן סוגי לכלמסגרתהן שלפיהיוקצו החינוך,

 תכניתפרטניתלכלמסגרתלגביחלוקתהמטלותבה.

 בשעות,בסוגהשירותיםובאיכותם–לערוךבקרהתקופתיתעליישוםתוכניתההקצאה,

 בהתאםלדיווחיהפסיכולוגיםבמערכת,ולבחוןאתמידתיישוםהתוכניות.



 השפ"מ( –.       השירות הפסיכולוגי המורחב )להלן 11

לחוזרהמנכ"לקובעאתהאפשרותל"הרחבתהשירותיםהפסיכולוגייםבמימוןנוסף":4.6סעיף

" במסגרתו הניתנים השירותים את ולהעמיק להרחיב עשוי לנוכחהשפ"ח ייעודי, במימון

תכניות/יזמותמעברלעבודתהשפ"חהסטנדרטיתאולאורצרכיםנוספים.תישמרהפרדהברורה

ביןשעותהעבודההשוטפותשלהפסיכולוגבשפ"חלביןעבודתובמסגרתהרחבתהשירות.עבודה

".זוכפופהלכלליהאתיקהוהיאכפופהמקצועיתלפיקוחשפ"י
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נמצא, כי לא היו בשפ"ח כללים בכתב להפעלת השירות המורחב,  2015ת בדו"ח הביקורת משנ

ולא היתה הפרדה ממשית, ארגונית או תקציבית, בין הסל הבסיסי לסל המורחב, דבר שעורר 

חשש לבעיות אתיות ולניגוד עניינים, כגון הסטת שירותים מהסל הבסיסי אל הסל המרוחב: 

מנו בחלקם מהתקציב המיועד לפעולות השוטפות. בנוסף לכך, פרויקטים של הסל המורחב מו

הומלץ לפעול לגיבושם של כללים מפורטים להפעלת השירות המורחב, וליצור הפרדה ארגונית 

 ברורה; להקפיד על הפרדה תקציבית ועל רישום כל הוצאה בסעיף התקציבי שיועד לה. 

נים.נבדקביןהשאראופןהתשלוםלפסיכולוגיםעבוראיבחו2015בדוח

 ממצאים

תקציבית - חודשים-הפרדה לגבי לביקורת שהועברו חינוך ומינהל חשבות רישומי לפי

אכן–כלהתשלומיםלפסיכולוגיםששולמולהםמעברלשכרםהרגיל-2017יוני-אפריל

הוצאומהסעיפיםהתקציבייםהמיועדיםלפרויקטיםשלהשפ"מ,ולאבמסגרתהסעיפים

 של הרגילים השפ"חהתקציביים שירותי בין התקציבית ההפרדה נשמרה בכך השפ"ח.

בדו"חלבין שתואר למצב יחסית זה בעניין שיפור שחל כך המשלימים, השירותים

 .2015הביקורתמשנת

ההמלצהבדברהפרדה–בעודשההמלצהבדברהפרדהתקציביתיושמה-הפרדהארגונית -

ארגוניתלאיושמהבמלואה.

 תבלהפעלתהשירותהמורחב.לאנמצאוכלליםבכ .א

,בין2017יוני-במסגרתהשירותיםהמשלימיםשולמולפסיכולוגיםבמהלךאפריל .ב

היתר,עבוראבחונים,טיפולפרטניוהדרכתהורים,הדרכהעלאבחוניםוהדרכה

לתרפיסטיותבמתי"א)מרכזתמיכהישוביאזורי(כלאלוהםשירותיםהניתנים

 ,בלאשישאבחנהברורהביניהם.גםבמסגרתהסלשלהשפ"ח

לדו"ח .ג בתגובה השפ"ח מנהלת מסרה השפ"מ, במסגרת אבחונים ביצוע לגבי

,כי"כאשרפסיכולוגאינויכוללעמודבלוחהזמניםהמחייב2015הביקורתמשנת

מכלול את בודק הפסיכולוג של הרכז שלו. לרכז פונה הוא אבחון, בתחוםה

גואתדחיפותעריכתהאבחוןטרםאישורהעברתדרישותהעבודהשלהפסיכולו

האבחוןלביצועבמסגרתהתשלוםהנוסף".בפועלנמצא,כיעלהאבחוניםשבוצעו

תועדובקשתאישורונתינתו.אולם,2017יוני-במסגרתהשפ"מבחודשיםאפריל

האבחון רכז של החתימה מקום ואילו השירות מנהלת רק עליו חתמה לרוב

-בחוןאתהעומסואתההצדקהלביצועהאבחוןבמסגרתהשפ"מ()שאמורהיהל

נותרריק.
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הפעילותבמסגרתהשפ"מ - בעקבותדו"חהביקורת-בקרהעל מנהלתהשפ"חמסרהכי

 בתשלום2015משנת העבודה ביצוע של ושעה תאריך על לדווח נדרשים הפסיכולוגים ,

זאתעלמנתשניתןיהיהלהשוותדיווחיםאלה לדוחותהנוכחותשלהפסיכולוגיםנוסף.

לפסיכולוגים התשלומים מרבית לגבי כי נמצא, בפועל תשלום. דרישת מוגשת כאשר

לאתועדודיווחיםעםתאריךושעהו/אובקשתאישורלביצוע2017יוני-בחודשיםאפריל

שירותיהשפ"מ.אנוסבוריםכיבקשתאישורמקדמילביצועשירותיהשפ"ממהווהשיפור

 בשנת המצב נמצאו2015לעומת מהשירותים לחלק רק זה, הליך להטמיע יש אולם ,

אישוריםמקדמייםכנדרש.

 המלצה

 לפעוללגיבושםשלכלליםמפורטיםלהפעלתהשירותהמורחב,לדיווחאודותהשירותים

ליצור הכללים על יישומם. על ולבקרה ומוסד( שעה תאריך, )לרבות במסגרתו הניתנים

 ארגוניתברורהביןשירותיהסלהבסיסילביןשירותיהסלהמורחב.הפרדה

 

 .     הכנסות ממשרד החינוך בגין הפרויקטים12

עבורהשעותשלהפרויקטיםבסלהמורחבהתקבלוהחזריםנמצאכי2015בדו"חהביקורתמשנת

 של בשיעור א35%מהמשרד זאתעל הללו. הפרויקטים בגין הוצאותהעירייה שהמשרדמסך ף

 של בשיעור להשתתף ההשתתפות70%אמור שיעור ידו. על המאושרים הפרויקטים מעלויות

שני בגין רק השפ"מ, במסגרת שבוצעו הפרויקטים שלל שמתוך מכך, היתר בין נבע הנמוך

 פרויקטיםהתבקשאישורוהשתתפותשלהמשרד,ורקפרויקטאחדאמנםאושרומומן.

טפסיבקשהלמימוןפרויקטיםעלידימשרדהחינוך,לערוךבקרהשוטפתהומלץלהקפידעלמילוי

עלשלמותהתשלומיםהמתקבליםבגינם.

נדגישכיעלפידףההנחיותשלשפ"יבנושא"הגשתבקשותלביצועדווחסיכוםפרוייקטים"ניתן

יםעולהכירקלהגישבקשותלפרויקטיםאלוגםאםאיןערובהלאישורםעלידיהמשרד.מהנתונ

ידי2-ל על שמומנו הפרויקטים לשאר החינוך משרד להשתתפות בקשה הוגשה מהפרוייקטים

הרשותלאהוגשהבקשהלמימוןמהמשרד.

 המלצה

 בעירייה החינוךעבורכלפרויקטהמבוצע למשרד טופסבקשתמימון להקפידעלמילוי

 ולשלחובמועד
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  2016העירייה לשנת דוח מבקר  -מעקב אחר תיקון ליקויים 

א')ב(לחוקמבקרהמדינה,תפקידיהצוותהםלדוןבדרכיםובמועדיםלתיקון21לפיהוראותסעיף

ובדרכיםלמניעתהישנותםשל ע"יהמועצה, בדוחשיגישמבקרבעירייהושנדון ליקוייםשנמצאו

שיםמיוםשדוחמבקרליקוייםבעתיד.הצוותיגישאתהמלצותיולראשהעירייהבתוךשלושהחוד

לשלושה אחת המלצותיו יישום על ביקורת לענייני לוועדה וידווח המועצה, ע"י נדון העירייה

חודשים.

 רוכזובדוח לשנתהמבקר בדוחהמבקר ע"י6201המלצותהביקורתשנכלל והמלצותשהתקבלו

תבססעלהדיווחיםההמעקבאחרתיקוןהליקוייםבוצעבאמצעותהפצתשאלוניםו.מועצתהעיר

.שהתקבלוממנהליהיחידותהמבוקרות

 החזרים ממשרד הרווחה בגין הסעות מטופלים

מנהלאגףהרווחהדווחכיהממצאיםוהמלצותהמועצהטופלובמלואם.

 אגף תב"ל –שיפוצי קיץ במוסדות חינוך 

מנהלאגףתב"לדווחכיכלהממצאיםוהמלצותהמועצהטופלובמלואם.

 חזוקהמחלקת ת

 היעדר יכולת להמרת נתונים ממערכת המשל"ט לקובץ אקסל 5.2מערכת מחשוב 

מערכתהמשל"טאינהמאפשרהמרה/הפקהשלנתוניקריאותהתחזוקהלקבצי: ממצא   (1)

טופלו שלא חוזרות קריאות של מקרים איתור לצורך כגון ופיקוח, בקרה לצורך אקסל

איתורוריכוזקריאותפתוחותשטרםנסגרו,כנדרש,ניתוחהסיבותלאיהטיפולבקריאה,

בחינתכמותהקריאותשהועברולטיפולושלכלעובדועוד.ניתוחיםכאמורמהוויםבקרה

התחזוקה מחלקת ידי על הניתנת השירות רמת בחינת בסיסייםהמאפשרים ניהול וכלי

 וקיומושלטיפולנאותבקריאותהמתקבלותבמוקד.

המלצת מועצת העיר: דוחותל הפקת שהמערכתתאפשר המשל"טבאופן  מערכת שדרוג בחון

ממוחשביםלצורךבקרהופיקוח.

:  עדכון אגף התקשוב כוללמתןמענהלכלמהשנרשםבסעיף. תתואםהדרכההיכולתקיימת,

.מנהלתהמשל"טאשרמכירהאתהמערכתלעובדיםע"י

  היעדר ממשק ממוחשב בין מערכות המחשוב 5.3

: ממצא עוצמה למערכת האוטומציה ממערכת נתונים להעברת ממוחשב ממשק קיים .10לא

בהיעדרממשקממוחשב,עובדימחלקתהתחזוקהנאלציםלבצערישוםנוסףלזהשנעשהבמערכת

לתשלום. שאושרו הספקים חשבוניות ולכל לספקים שהופקו הרכש הזמנות לכל האוטומציה
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כפולהשלעובדיהמחלקהאשרגוזלתזמןרבומועדתלטעויותרישוםנוסףכאמור,גורםלעבודה

אנוש.

לפעוללבנייתממשקלהעברתמידעממערכתהאוטומציהלמערכתעוצמההמלצת מועצת העיר : 

באופןשיחסוךהקלדהכפולהשלהזמנותהעבודה.10

 היעדר אישור ממוחשב של הזמנות וחשבוניות   5.4

ממצא : עוצמה של תמאפשר10מערכת ממוחשב והחשבוניות ניהול הספקים הזמנות אישורי

מערכת בין ממשק היעדר בשל במערכת. ממוחשבת חתימה באמצעות לתשלום המוגשות

,לאקיימתאפשרותלהעברתאישוריםממוחשביםביןהמערכות10האוטומציהלמערכתעוצמה

 הספקים.וכלחתימותמורשיהחתימהנעשותבאופןידניעלגביחשבוניות

המלצת מועצת העיר :  אתמערכתעוצמה שיתאפשראישורהזמנותוחשבונות10לשדרג באופן

.ספקיםבאמצעותחתימהממוחשבת

:סטאטוס האגף

בשלבהצעותמחירמולהחברהלשדרוגהגרסהעוצמהאגף התקשוב בטיפול .1 ומענה10,

כוללחתימהדיגיטליתואפליק ציהסלולארית.לאחרמכןלליקוייםשעלובדוחהמבקר,

.עלבסיסשיקוליעלותתועלתיוגשוהמלצותלמנכ"ללהמשךפעולה

כללהמחלקות.תבחןאפשרותלתתשלפיוןלצורךהמלאבצעאמל,במקביל,אגףתב" .2

מענהע"במכרזמופ"תאשרמתנהלבימיםאלו

 . תחזוקת שבר 9

 ןממשק.ישלייעלאתתהליךהעבודה.שלושמערכותשאיןביניה–9,5.4,5.3מבקר : 

 תשלומים לספקים

מנהלאגףהמינהלהכספידווחכיהממצאיםוהמלצותהמועצהטופלובמלואם.

 מימון הסעות תלמידים

 הסעות תלמידים העומדים בקריטריונים של משרד החינוך 5.3.3 

התחבורההצ: ממצא תעריפי יבוריתלתלמידיםמשרדהחינוךמשתתףבעלויותהנסיעותעלפי

העומדיםבקריטריוןהמרחק.עלותההסעותהמאורגנותבשנה"לתשע"הלמוסדותהחינוךהרגיל

.שיעור12%-שיעורהשתתפותשלכ₪,אלפי111-בעודהמשרדהשתתףב₪,אלפי869-הגיעהלכ

ההשתתפותהנמוךנובעמהגורמיםכדלהלן:
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 .1 מסיעה לה105העירייה זכאים שאינם משרדתלמידים של הקריטריונים פי על סעה

 החינוך.

 .2 עבור בוצעו המאורגנות 323ההסעות שרק כ218תלמידים, זכאים67%-מתוכם,

 להשתתפותבעלויותההסעה.

המשרדמשתתףבעלותנמוכהלתלמיד,המתבססתעלעלויותהנסיעהבתחבורהציבורית, .3

 היותר.בעודהעירייהמסיעהתלמידיםאלובהסעהמאורגנת,יקר



תוך:המלצת מועצת העיר הסעותתלמידים, לגבשמדיניותעירוניתברורהבכלהקשורבמימון

 .בחינתהעלויותהכרוכותבכך

שוםתוספתהיסעיםבשנה"ל סטטוס : כלהנהליםאגףהחינוךהנחהשאין טרםיקבעו הבאה,

והקריטריונים במש. ונעשו נקבעו דוךההסעות לאור ועתה רבות שנים העירייה מבקר 2016ח

בתחילתשנה"לנשלחהדרישהל"עטרתחיים"כ"סעםמסרברורוהתניהשאםלאיתקבלההחזר

תופסקההסעה.טרםהתקבלההחזר.

: ת צוות תיקון ליקויים החלט

טרםיקבעוכלהנהליםוהקריטריונים.לאיתקייםבשנה"להבאה .א

 ע"יראשאגףהחינוך()הנוהלהוכןוהוגשיוכנונהליםותבחינים .ב


 החזרי נסיעות מהאגף לחינוך מוכר שאינו רשמי 5.6.1

החזרי:המלצת מועצת העיר את החינוך במשרד התורני לאגף המשויכים מהמוסדות לדרוש
הנסיעותהמועבריםלהםממשרדהחינוך

והתניהשאםלא: סטטוס ברור עםמסר כ"ס חיים" ל"עטרת דרישה נשלחה בתחילתשנה"ל

טרםהתקבלההחזר.מנכ"להעירייההנחהאתאגףהחינוךכיאםיתקבלההחזרתופסקההסעה.

ההסעה תתאפר לא העירייה לדרישת בהתאם החולפת הלימודים שנת עבור הכסף יתקבל לא

בשנתהלימודיםהבאה.

 

 החלטת צוות תיקון ליקויים  :

הסעהבשנההבאה.אםלאיוחזרהכסףעבורשנתלימודיםחולפת,לאתאושר
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 מועצה דתית הרצליה

בעקבות הביקורת מעקב ליקויים שערכנו, מרבית הליקויים לא טופלו, דבר הפוגע קשות 

 בשירות לתושבי העיר ובמינהל התקין. 

ועדת הביקורת ממליצה שלא להגדיל את תקציב המועצה הדתית כפי שנעשה בעבר 

 ומעבר למחויב בחוק.

 בעבודה נוספת בתאגיד הקבורה העסקת רב שכונה 7.6.5 

משרהבמועצההדתית.במקביללעבודתוזו,מונה100%-אחדמרבניהשכונותמועסקב:ממצא
משרה.העסקהנוספתזולאקיבלה90%-רבהשכונהכרבתאגידהקבורה,שהינותאגידעירוניב

,..אתאישורמנכ"להמועצהוהיועץהמשפטישלהמועצהכנדרש

בהתאם25%לפעוללאישורהעבודההנוספתשלרבהשכונהולהגבילהלמועצת העיר: המלצת

לחוזההעסקתוובאופןשלאיפגעבשרותיםהניתניםלתושביהשכונה.

-בהתאםלחוו"דמשפטיתשהתקבלהניתןלאשרלרבהשכונהעבודהנוספתב:תשובת המבוקר

משרהבהתאםלחוו"ד.יצויןשאיןהדבר90%-.בישיבתמועצהאושרלרבעבודהנוספתב100%

פוגעבעבודתוהשוטפתשלהרבבמועצה

-טופלירדל-ישלצייןכיממצאיםנוספיםשנבדקוטופלו,כגוןהיקףשעותהשגחה,הקצאתש"ע
.125%

 דיווחי הנוכחות של המשגיחים 8.5

כלשעותנוכחותםב המלצת מועצת העיר : בתיהעסקכוללשעותלהקפידכיהמשגיחיםידווחו

 כניסהויציאהכנדרשמנהליהמשרדלשרותידת.

על ראויה בקרה לאפשר מנת על המשגיחים של נוכחות דיווחי על העסק בעל החתמת לשקול

נוכחותהמשגיחים.

 תגובת המבוקר : 

 המשגיחים,בגיבויההסתדרות,טועניםשאיןלהםחובהלדווחעלכניסהויציאהמכלעסקועסק.

אחריותלדיווחעלנוכחותחלהעלחברתכוחהאדםהמעסיקהאתהמשגיחים.ה

חברתכ"אהוציאהמכרזלמשגיחיםוהתריעהשחובהעליהםלדווחעל"שעותעבודתםלפיפירוט

יוםיומי".מכלמקום,כלנושאמתווההכשרותתלויועומדבביתהמשפט.כאמורהמתווהאמור

והמועצהתפעלבהתאםלהנחיותוההוראות.2018דשיולילהיותמוגשלביתהמשפטבחו
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בהתאםלהחלטתביהמ"שכאמורבסעיףתגובתהמבוקרכייבוצע–8.63;8.62;8.6ממצאים

הקודם.

טופל.מח' רישום נישואין: 9

שיפורלטובה-.  מחלקת טהרת המשפחה )מקוואות(10

 .  תרבות תורנית ארגון טיולים 13

ניכרמפעילותתרבותתורניתהינוארגוןטיולים.טיוליםאלושאורגנווסובסדובידיחלקממצא :

רופף קשר מעלה הטיול תכני בחינת אולם תורנית, תרבות כפעילות מוגדרים הדתית המועצה

.במימונםהמועצהל"תרבותתורנית"וספקאםמצדיקאתהשתתפות

עצמאיות.כלהטיוליםממוניםמהכנסותתשובת המבוקר :































































































































































































































































































 

,תשע"חאלול'י
2018אוגוסט,20


 לכבוד

חברותוחברימועצתהעירייה
תפוצתמוזמנים

הרצליה
 







8.18.21-במןהמנייןתוספתלסדרהיוםלישיבתהמועצההנדון:







 תוספתלסדרהיום:להלן



 

 אישורמתןתמיכותדלסעיףי" .1

 ב פרוטוקול:מצ"
 15.8.18מיום  * ועדת המשנה לתמיכות

 15.8.18* ועדת התמיכות המקצועית מיום 
 
 

 אישורהמלצותהועדהלסיועבדיור–לסעיףי"ז .2

 . 13.8.18מיום  6ועדת סיוע מס' מצ"ב פרוטוקול 

 




 

,בכבודרב



רינהזאבי

מנהלתמחלקתארגוןותיאום

לשכתסמנכ"להעירייה

 
























